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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ  
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 บทสรุปผู้บริหาร 2  
ส่วนที่ 3 บทน า 4  
 1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 4 
 2. รอบการประเมิน 4 
 3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
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ส่วนที่ 1 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2556 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รหัส 

1 รองศาสตราจารย์ เดชพล ปรีชากุล ประธานฯ MUAC00197 

2 ศาสตราจารย ์(เกียรติคุณ) พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ ์ กรรมการ MUAC00496 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ธนวิรุฬห ์ กรรมการ MUAC07207 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลิน เพียรทอง กรรมการ MUAC07216 

5 นางสาวศิริสุดา แสนอิว กรรมการ MUAC07237 

6 นางสาวเหมวรรณ เหมะนัค กรรมการ MUAC07245 

7 นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย กรรมการ MUAC07235 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สินธุเชาวน ์ กรรมการ MUAC07240 

9 นางสาวสายใจ จันเวียง กรรมการและเลขานุการ MUAC07242 

10 นายรัฐพล แม่นธน ู กรรมการและเลขานุการ MUAC07230 
   

อ้างอิง http://202.44.139.26/cheqa2556/frm_CarReport.aspx 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี  อัตลักษณ์บัณฑิต คือ  “สร้างสรรค์  สามัคคี ส านึกดี

ต่อสังคม ” โดยมี เอกลักษณ์  คือ "" ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ าโขง ” (เน้นด้านสมุนไพร สุขภาพและยา)  การ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตร ปริญญาตรี  1 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร และปริญญา
เอก 1 หลักสูตร 

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) สรุปได้ว่า ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.และ สมศ. รวม 35 ตัวบ่งชี ้มีผลประเมินอยู่
ในระดับ “ดีมาก” มีค่าคะแนน 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่
ในระดับ “ดีมาก” จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินการ , องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา , องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังค ม
, องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม , องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  และ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  “ ดี” จ านวน    3 
องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต , องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  และองค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จากคะแนนผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป. 2)  สะท้อนให้เห็นว่าคณะเภสัช
ศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก ทุกองค์ประกอบคุณภาพ และมีผลประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์อยู่ในระดับดี และ ระดับดี โดยมีค่าคะแนน
ท่ากับ 4.52 4.83 และ 4.2 5 ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียด แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ 
พบว่า ส าหรับองค์ประกอบด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย นั้น แม้ว่าผลประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี แต่ยังมี “ตัวบ่งชี้บางตัวอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป” ได้แก่ อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

จากคะแนนผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.3)  สะท้อนให้เห็นว่า  คณะ
เภสัชศาสตร์ มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก  ในมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
และ ระดับดีมาก ในมาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งแยกเป็น ด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา  และด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4. 71  และ 4.70 
ตามล าดับ ส่วนมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีโดย มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.69  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์  ควรเพิ่มจ านวนงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการถูกน าไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติ และเนื่องจากคณะก าหนด
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน  ควรสอบถามปัญหา หรือความต้องการของคณาจารย์
แต่ละท่าน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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จากคะแนนผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  (ตาราง ป.4)  สะท้อนให้เห็นว่า
คณะเภสัชศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ในด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเงิน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.83 4.75 และ 5 .00 ตามล าดับ นอกจากนั้น  
ผลการด าเนินงานด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.76   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2557 

4 

 

ส่วนที่ 3 
บทน า 

 

1. วัน / เดือน / ปี   ท่ีรับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร ์
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2557 ส านักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รศ.เดชพล ปรีชากุล ประธานฯ 
2. ศ. (เกียรติคุณ) พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์ กรรมการ 
3. ผศ.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
4. ผศ.นลิน เพียรทอง กรรมการ 
5. นางสาวศิริสุดา แสนอิว กรรมการ 
6. นางสาวเหมวรรณ เหมะนัค กรรมการ 
7. นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย กรรมการ 
8. ผศ.สมบัติ สินธุเชาวน ์ กรรมการ 
9. นางสาวสายใจ จันเวียง กรรมการและเลขานุการ 
10. นายรัฐพล แม่นธน ู กรรมการและเลขานุการ 
  

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3) เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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5. ข้อมูลของคณะโดยสังเขป  
ปีการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตร์ เริ่มเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษา 6 ปี โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเภสัชศาสตร์เดิมที่มีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย 

ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์  ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ปีการศึกษา  2555 คณะเภสัชศาสตร์  ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา  ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 จ านวน 4 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตร
เภสัชศาสตร  มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้น าระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPex) มาพัฒนาในการด าเนินงานของคณะ ควบคู่กับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะเภสัชศาสตร์  ชั้นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 

1. เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน  : เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียนด้านการบริบาล
เภสัชกรรม (ปี พ.ศ. 2556-2560 เป็นที่รู้จักและยอมรับในอาเซียน  และ ปี พ.ศ. 2561-2565 เป็นคณะเภสัช
ศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน  มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริบาลเภสัชกรรม  หรือผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ร่วมกันกับประเทศในอาเซียนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง) 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในคร้ังแรกไม่ต่ ากว่า  85% และสามารถสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ร้อยละ100 ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล  : มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, SJR อย่างน้อย 20 บทความต่อปี 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
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3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
เพื่อธ ารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 

5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน คณะ/ภาควิชา รายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 
ล าดับ คณะ หลักสูตร สาขา 
1 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
2 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ 
3 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารบริการสุขภาพ 
4 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
5 คณะเภสัชศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2557 

7 

 

ส่วนที่ 4 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะเภสัชศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา  2556 ของคณะเภสัช
ศาสตร์ ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) และ  common data set คณะเภสัชศาสตร์              
ปีการศึกษา 2556 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
  

1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วม

รับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะเภสัชศาสตร์ 

น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สุ่มตรวจสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะเภสัช
ศาสตร์ ในรอบการประเมินนี้ 

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่รับผิดชอบ
ในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น
ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะเภสัชศาสตร์ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะเภสัชศาสตร์ ได้
ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 

1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม 

การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2556 ให้คณะเภสัช
ศาสตร์  
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2.  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่คณะเภสัชศาสตร์เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น  common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าคณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณะต่างๆ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รวมทั้งผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ 

2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะเภสัชศาสตร์ อภิปราย 
ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  5 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 255 6 ตาม เกณฑ์คุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) สรุปได้ว่า ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวม 35 ตัวบ่งชี้   

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประชุมพิจารณาหารือผลการประเมินคุณภาพภายในฯ โดยพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณาราย
องค์ประกอบ และข้อเสนอแนะโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4. 57 คะแนน จากค่าคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี มาก” โดยแสดงรายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามตาราง ป.1 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 5 - - 8 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 66.15 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=
64.615 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000) (ค่าการ
เพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=-0.005 เมื่อเทียบค่าการเพิ่ม
ขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ -0.004 
คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่า
คะแนน = 5.000 

x 5.00 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 40.00 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=36.923 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้

x 3.08 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

เท่ากับ 3.077) (ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=
0.983 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้น
ไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 0.410) เพราะฉะนั้นเครื่อง
จึงเลือกค่าคะแนน = 3.077 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 7 - - 6 X 4.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 7 - - 7 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 - - 6 X 4.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑ 100 0.00 0.00 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ=97/จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบ
ส ารวจ =98) เท่ากับร้อยละ 98.98 เมื่อเทียบร้อยละ 
100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 4.949 

X 4.95 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๒ 4.00 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ / 4.05  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 4.050 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๓  0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 1.50/จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 1) = 
ร้อยละ150.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 
คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

/ 5.00 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๔ 4.35 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 
274.000/จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 65.000 
) เท่ากับ 4.215 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 3.513 

/ 3.51 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 - - 7 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 - - 6 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 8 - - 8 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 50000 0.00 0.00 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน = 3,137,575.00/จ านวนอาจารย์

/ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ประจ าและนักวิจัยประจ า=53.00)=59,199.53 บาทเมื่อ
เทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 50,000.00 บาท ดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๕ 20.00 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ15.750/จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ65.000) = ร้อยละ24.231 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 5.000 

/ 5.00 คณะเภสัชศาสตร์ ผลงาน Dengue Bulletin ไม่
อยู่ในฐาน Scopus / ISI / SJR 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๖ 20.00 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์=9.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า คณะเภสัชศาสตร์ =65.000)= ร้อยละ 13.846 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 
3.462 

x 3.46  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๗  0.00 0.00 0.00 x 0.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๘ 85.71 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง X 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

วิชาการ ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย=3.000/จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =5.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 60.000 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 
5.000 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๙ 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๐ 4 - - 4 / 4.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๑ 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 5 - - 7 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 6 - - 6 / 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๓ 4 4.70 1.00 4.700 / 4.70  

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 7 - - 
7 

/ 5.00 ข้อสังเกตจากการตรวจประเมิน (บางรายตัว
บ่งช้ี) 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

 - คณะควรทบทวนและตรวจสอบการใช้ตัวสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความคุ้มค่าในการผลิต
บัณฑิต การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ เป็น
ต้น 
 - คณะควรด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
คุ้มค่าของการผลิตบัณฑิตให้ครบทุกหลักสูตร โดย
วิเคราะห์ให้ครบทุกด้านของต้นทุนการผลิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 9 - - 8 / 4.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๕ 4.93 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกัด=4.786/จ านวนปี =1ปี)=4.786 

X 4.79  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  4.57  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวม คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 255 6 อยู่ในระดับ “ดี มาก” เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า องค์ประกอบที่มีผลการ
ด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับ “ดีมาก”  จ านวน 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ , องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา, องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม, องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม, องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ และองค์ประกอบ
ที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  “ดี” จ านวน    3 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต , องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานวิเคราะห์ด้านปัจจัยน าเข้า ( input) ด้านกระบวนการ ( process) และด้านผลลัพธ์ ( out put) ของคณะเภสัชศาสตร์  ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า คณะเภสัชศาสตร์มีผลประเมินด้านปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ส่วนด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับ “ดี”  

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินตามมุมมองการด าเนินงานด้านต่างๆ ของการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

 

   1.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป. 2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ + สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 4.36 4.50 4.50 4.47 การด าเนินงานระดับด ี
 

4.36 4.50 4.50 4.47 การด าเนินงานระดับดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ + สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 2.82 3.91 การด าเนินงานระดับดี 5.00 5.00 2.82 3.91 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

- 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 4.70 4.94 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

- 5.00 4.70 4.94 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 4.79 4.40 การด าเนินงานระดับดี - 4.00 4.79 4.40 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.52 4.83 4.25 4.57 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

4.52 4.83 4.25 4.57 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับด ี   
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับด ี   
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1.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.3) 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ + สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.75 4.75 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

  4.75 4.75 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.71 4.70 4.71 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

 4.71 4.70 4.71 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข 4.52 4.89 4.55 4.70 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

4.52 4.89 4.55 4.70 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 2.82 3.69 การด าเนินงานระดับดี - 5.00 2.82 3.69 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.52 4.83 4.25 4.57 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

4.52 4.83 4.25 4.57 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับดี   
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับดี   
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1.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตาราง ป.4) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ + สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม I P O รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.83 4.83 4.83 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

- 4.83 4.83 4.83 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.62 4.75 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

5.00 4.78 4.62 4.75 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 4.04 5.00 2.99 3.76 การด าเนินงานระดับดี 4.04 5.00 2.99 3.76 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.52 4.83 4.25 4.57 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

4.52 4.83 4.25 4.57 การด าเนินงานระดับ 
ดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับด ี
  ระดับ 

ดีมาก 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับด ี
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 1.4 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตาราง ป.5) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา - - -   

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

(2) ด้านวิชาการ 4.04 4.33 3.51 4.10 การด าเนินงานระดับดี 

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.75 4.81 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.52 4.72 4.13 4.73 การด าเนินงานระดับดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา - - -   

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.75 4.86 การด าเนินงานระดับดีมาก 

(2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 2.82 3.91 การด าเนินงานระดับดี 

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 5.00 5.00 4.27 4.61 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.52 4.83 4.25 4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับด ี   
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หมายเหตุ :  
เกณฑ์ผลการประเมินการค่าคะแนน  0.00 <= 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 – 2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ภาพรวม 
1) จุดแข็ง 
1. คณะ มีผลงานที่โดดเด่นด้านการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้า

กับการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยซึ่ง
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของคณะ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ส่งผลต่อชุมชนสังคม 

2. คณะมีผู้น าและทีมบริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดของคณะ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีความตั้งใจในการท างานและรักองค์กร 

3. คณะมีการน ากระบวนการ PDCA มาใช้กับการด าเนินการตามองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างชัดเจนตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาภายใน เริ่มตั้งแต่มีการก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ก ากับ
ติดตาม อย่างต่อเนื่อง และมีการน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง ส่งผลท าให้คณะมีการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพได้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4. คณะมีระบบการประกันคุณภาพที่โดดเด่น และมีการน าระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) มาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณะระบบประกันคุณภาพ โดยมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร เสียง
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้การก าหนดให้มีระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ เพิ่มเติมจากระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน จะท าให้คณะสามารถพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดและสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ที่จะ
เป็นสถาบันชั้นน าในอาเซียนในอนาคตได้ 

5. คณะมีระบบกลไกในการพัฒนานักศึกษาที่ครบทุกด้านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยคณะได้มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาอย่างมีระบบ ซึ่งการด าเนินงานของคณะจัดว่าเป็นตัวอย่างที่ดี 

  
2) โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะมีระดับการประเมินตนเองที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพ เช่น ผลงานการผลิตต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้
อาจารย์สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัยส าหรับนักศึกษา อาจารย์
และนักวิชาการทั่วไป 
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2. แม้คณะมีผลงานด้านวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ผ่านเกณฑ์ แต่ยังพบว่างานวิจัยยังเป็นผลงานตีพิมพ์
ในระดับชาติเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้พบว่า คณะมีการน าเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังไม่มาก สะท้อนผลว่า
ผลงานวิจัยยังไม่สามารถน าไปใช้จริงมากพอ เพื่อที่จะท าให้เกิดผลกระทบที่มีต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

3. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีสัดส่วนไม่มาก  (ร้อยละ  36) คณะควรเร่งหามาตรการในการ
ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจต้องมีมาตรการที่ชัดเจน ใช้กลไกที่หลากหลาย และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาจต้องมีการด าเนินการให้การส่งเสริม และสนับสนุนเป็นรายๆ 

4. ตัวชี้วัดของผลการด าเนินการของคณะ ยังไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่ต้องการเป็นคณะเภสัช
ศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน ซึ่งคณะอาจเพิ่มมาตรการ โดยมีการด าเนินการด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้มีกลุ่มวิจัยเพื่อ
เพิ่มผลงานวิจัย จัดให้มีระบบสนับสนุนการวิจัยให้มากข้ึน รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก พร้อมมีคู่
เปรียบเทียบที่เป็นสากล 

5. จากการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังมีจ านวนไม่มาก คณะจึงควรหามาตรการและกลไกที่หลากหลายใน
การเพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากข้ึน เช่น การใช้สมรรถนะหลักของอาจารย์ ความโดดเด่นของ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะมาต่อยอด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์
ของคณะด้านสร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 

6. คณะควรมีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล ให้
ครบถ้วนทุกด้านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง
ต่อไป 

7. คณะควรเพิ่มการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่า กับคณะและศิษย์ปัจจุบันให้มากข้ึน และให้มีความ
หลากหลาย  ทั้งด้านวิชาการ สันทนาการ  และอื่นๆ ทั้งนี้  เพื่อเพิ่มความผูกพันกับคณะและเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับ
ศิษย์ปัจจุบัน   

 
2.2 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
คณะมีกระบวนการท าแผนกลยุทธ์ของคณะที่เป็นระบบ
อย่างชัดเจน และบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนกลยุทธ์  

 

หากเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ เช่น 
นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ ชุมชนใน
พื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจะท าให้การจัดท า
แผนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะมีระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน

สอบใบประกอบวิชาชีพ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาสอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพในคร้ังแรกได้กว่า 80% 

2. คณะมีการท าMOUกับมหาวิทยาลัยของบางประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. คณะไม่มีนักศึกษาตกออก เนื่องจากคณะมีระบบการ
เรียนการสอนที่ดี มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง 

4. คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆนอกเหนือจากการ
ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบREGเช่น มีการ
จัดมัชฌิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

คณะควรขยายการท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มากข้ึน 
 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจ านวนนักศึกษา

ต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนด 
2. คณะมีจ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ 
3. คณะมีระบบเครือข่ายไร้สายภายในคณะยังไม่เสถียร

ในการใช้งาน 
 

1. คณะควรวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้มี
จ านวนผู้สมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาต่ ากว่าแผน 

2. คณะควรมีการปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

3. คณะควรมีการวิเคราะห์การใช้ห้องเรียนเพื่อน าผล
การวิเคราะห์มาประกอบการจัดตารางการใช้
ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. คณะควรปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในคณะ
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณะมีระบบด าเนินการโครงการ/กิจกรรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพ 

2. คณะมีสโมสรนักศึกษาที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ 

 

- 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของคณะยังมี
จ านวนน้อย  

คณะควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากข้ึน 
 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
คณะมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี และมี
ผลงานวิจัยด้านสมุนไพรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะ
ตอบสนองต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะมีจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์น้อยทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาต ิ
2. คณะไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้การรับรอง

คุณภาพ  
 

1. ควรเพิ่มจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะการถูกน าไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติ 
เนื่องด้วยคณะก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะเภสัช
ศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน 

2. ควรสอบถามปัญหา หรือความต้องการของคณาจารย์
แต่ละท่าน เพื่อ สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการ

บริการวิชาการแก่สังคมจ านวนมาก 
2. คณะมีกระบวนการบูรณาการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัยอย่างชัดเจน 
3. คณะมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจ เช่น 

ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูล
ในประเทศไทย (ฐานข้อมูล Drug iden) ฐานข้อมูล
สมุนไพร 

1. คณะควรขยายความร่วมมือในองค์กรภายนอกอื่น
เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการบริการวิชาการ 

2. คณะควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชน
เพิ่มข้ึนโดยอาจสอบถามไปยังผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะมีโครงการที่เป็นการบูรณาการด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน คือโครงการ
พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่มีการสอดแทรกในรายวิชาที่สอนให้กับ
นักศึกษา พร้อมทั้งจัดท า web site เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนที่มี
ผลกระทบต่อชุมชนสังคม 

2. คณะมีการจัดให้มีสถานที่เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายใน
พื้นที่ เช่นบริเวณสวนป่าและสวนสมุนไพร สวน
กล้วยไม้เพื่อให้เกิดความสุนทรีย์ รวมทั้งพื้นที่
รอบๆ คณะ 

1. คณะควรจัดท าแผนพัฒนาโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
ทั้งนี้นอกจากเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน ต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาแล้ว ยัง
จะท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้างกับชุมชน สังคม
และประเทศ น ามาซึ่งความพร้อมที่จะเสนอ
ผลงานให้ได้รับรางวัลระดับชาต ิ

2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการพิพิธภัณฑ์
สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ รวมทั้งฐานข้อมูลพรรณ
ไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
กิจกรรมของนักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยัง
เป็นกิจกรรมในลักษณะพื้นฐานทั่วไป เช่นวันไหว้ครู วัน
สถาปนาคณะและอื่นๆที่ยังไม่มีความโดดเด่น 

คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มกิจกรรมของ
นักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนและสังคมให้มากข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ชี้น าให้คณะมีการพัฒนาคณะ โดยน า
กระบวนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) มา
เป็นเครื่องมือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดกล
ยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

2. คณะมีการก าหนดประเด็นการบริหารการจัดการความรู้
ด้านบริการวิชาการ การบริหาร การผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้าน รวบรวม
ความรู้ที่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย 

3. คณะมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ที่พัฒนาขึ้นมาเองนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. คณะได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุ
ความเสี่ยงแบ่งเป็นความเสี่ยงครอบคลุม 5 ด้าน ทั้งด้าน
การปฏิบัติงาน ทรัพยากร นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
ด้านบุคลากร 

1. คณะควรพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในการพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะควรระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่
ส าคัญ เช่น ด้านนักศึกษา ที่อาจประสบอุบัติเหตุ
หรือด้านการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. คณะมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงินหลากหลาย 

เช่น การจัดอบรมทางด้านวิชาการ การจัดท าผลิตภัณฑ์
ในเชิงธุรกิจ สถานปฏิบัติการร้านยา 

 

คณะควรพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะ 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 
ข้อสังเกตจากการตรวจประเมิน(บางรายตัวบ่งชี)้ 

 - คณะควรทบทวนและตรวจสอบการใช้ตัวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความคุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต 
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
 - คณะควรด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการคุ้มค่าของการผลิตบัณฑิตให้ครบทุกหลักสูตร โดยวิเคราะห์
ให้ครบทุกด้านของต้นทุนการผลิต 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณะมีการน าระบบสารสนเทศที่คณะพัฒนาขึ้นเองมาใช้
ในการประกันคุณภาพ 

2. การเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) ท าให้ระบบประกันคุณภาพของคณะ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

คณะควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะสมัครขอรับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2557 
ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ่งความผิดชอบตามองค์ประกอบ 
09.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผ่านแฟ้มเอกสาร / ระบบฐานข้อมูลเอกสาร

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 

เวลา รายละเอียด 
08.30-09.00 น. 

 
คณะกรรมการพร้อมกันท่ีห้องประชุม (ห้องน าเสนอข้อมูล) 
ประธานคณะกรรมการฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและแนะน าทีมผู้ตรวจประเมิน 

09.00-11.00 น. ผู้บริหารคณะน าเสนอข้อมูลในภาพรวม ดังนี้ (น าเสนอข้อมูลไม่เกิน 30 นาที) 
1. การด าเนินงานจากผลการประเมินปีที่ผ่าน 
2. การด าเนินงานในปีน้ี (กิจกรรมที่ด าเนินการ/กระบวนการประเมินตนเองและการจัดท า

SAR) 
3. อื่นๆ 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการ – รวมทุกท่าน 
สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ  

13.00-16.30 น. คณะกรรมการชุดที่ 1 
- สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากร (เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ, 
   ฝ่ายบุคคล, สารสนเทศ, บริการวิชาการ, และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก หน้าท่ีละ 1 ท่าน)  
คณะกรรมการชุดที่ 2 
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการและด้านกิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการชุดที่ 3 
- สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและผู้แทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ  

 
 

 

คณะกรรมการชุดที่ 2 
- สัมภาษณ์ผู้รับบริการ (ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ทุกช้ันปี) 
คณะกรรมการชุดที่ 3 
- สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ (อจ, ผศ, รศ, ศ ต าแหน่งละ 1-2 ท่าน) 
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เวลา รายละเอียด 
16.30 – 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม 

 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร และบุคลากรพร้อมตอบข้อ

ซักถามเพิ่มเติม 
 
 

 
 






