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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

สารบัญ 
 หน้า 

 
 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บริหาร   
ส่วนที่ 1 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 
ส่วนที่ 2 บทสรุปผู้บริหาร 2 
ส่วนที่ 3 บทน า 3 
 1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 3 
 2. รอบการประเมิน 3 
 3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
 4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
 5. ข้อมูลทั่วไปของคณะ โดยสังเขป 3 
 6. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 4 
ส่วนที่ 4 วิธีการประเมิน 7 
 1. การวางแผนและการประเมิน  7 
 2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 8 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 9 
 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10 
ส่วนที่ 6 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา 15 
 1.  ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 15 
  ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 15 
 2. จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 16  
 3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพภายในรายองค์ประกอบ  
ภาคผนวก   19  

 1.  ตารางการตรวจเยี่ยม  20 
 2.  บันทึกภาคสนาม  21 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  24 
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ส่วนที่ 1 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2557 

 
 

………………………….……………………………. ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช  

   

………………………….……………………………. กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล  

  

…………………………….…………………………. กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน เพียรทอง  

  

…………………………….…………………………. กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน ์  

  

…………………………….…………………………. กรรมการ 

ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ  

  

…………………………….…………………………. เลขานุการ 

นายรัฐพล  แม่นธนู  
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 คณะเภสัชศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาในภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน “ระดับดี” โดยมีองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” คือ องค์ประกอบด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่วนองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” คือ องค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต และ
ด้านการบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีการทบทวนแผน 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ (PhaPAB) ในการจัดท าฐานข้อมูล และการบริหารจัดการตาม

พันธกิจของคณะ 
3. มีการน าระบบ EdPex มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานตามบริบทของคณะ 
4. คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวม คณะเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 2557  อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อ
พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับ “ดี มาก” จ านวน 3 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบด้านการวิจัย ด้าน การบริการวิชาการ และด้าน การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมี           
2องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดี” คือ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการบริหารจัดการ 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานวิเคราะห์ด้านปัจจัยน าเข้า ( input) ด้านกระบวนการ ( process) 
และด้านผลลัพทธ์ ( out put)ของคณะเภสัชศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ด”ี และมีผลประเมินด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับ “ดี” ทั้งที่มีปัจจัยน าเข้า ที่อยู่ในระดับ “พอใช้”  
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ส่วนที่ 3 
บทน า 

 

1. วัน / เดือน / ปี   ท่ีรับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร ์
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหว่าง1 สิงหาคม 2557 - 30กันยายน 2558) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช ประธานกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน เพียรทอง กรรมการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ กรรมการ 
5) ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ กรรมการ 
6) นายรัฐพล แม่นธน ู เลขานุการ 

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

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3) เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะโดยสังเขป 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ

วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ  
ล าดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับ
อนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็น  “คณะเภสัชศาสตร์ ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมี
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 
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มิถุนายน พ.ศ. 2537 ส าหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัช -
ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536  

ในปี 2551 ได้ด าเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตร  เภสัชศาสตรบัณฑิต  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา  
6 ปี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย  และเร่ิม
เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2537 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา  2557 คณะเภสัชศาสตร์  ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา  จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  โดย
เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2557 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 
 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 5 หลักสูตร โดยแยกเป็น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร ระดับ 
มาตรฐาน  

อ. 1 
ผลประเมิน 

อ.2-4 
คุณภาพ 

1 เภสัชศาสตร ์ ปริญญาตร ี ได้มาตรฐาน 3.54 ด ี

2 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ ปริญญาโท ได้มาตรฐาน 2.93 ปานกลาง 

3 บริหารบริการสุขภาพ ปริญญาโท ได้มาตรฐาน 3.07 ด ี

4 เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาโท ได้มาตรฐาน 1.54 น้อย 

5 เภสัชศาสตร ์ ปริญญาเอก ได้มาตรฐาน 3.41 ด ี

ผลประเมินรวมระดับคณะ ทุกหลักสูตร 2.89 พอใช้ 
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วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

บุคลากรสายวิชาการ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมท้ังสิ้น 

ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
รวมต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

11 10 45 39 19 8 0 27 66 

 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2557 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบัติงาน ลาศึกษา ปฏิบัติงาน ลาศึกษา ปฏิบัติงาน ลาศึกษา รวม 

55 11 0 0 55 11 66 

 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 
ต่ ากว่า ป.ตรี ประกาศนียบัตร ตรี โท เอก รวม 

9 1 25 5 0 40 
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ส่วนที่ 4 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 
 

1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data setของคณะเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2557 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

 
1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 -คณะกรรมการประเมิน ฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ คณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินิสิตนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเภสัชศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ แต่ละองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ของคณะเภสัชศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ซักถาม
และขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม              
การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการ ตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557 แก่คณะเภสัช
ศาสตร์ รับทราบภายใน 30 วัน  เพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนินงานของ คณะเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา
ต่อไป 
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2.  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ตรวจหลักฐานที่ คณะ น าเสนอผลการด าเนินงาน ตาม  5 

องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเภสัชศาสตร์ 
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ส่วนที่  5 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะเภสัชศาสตร์ ได้ ศึกษาข้อมูลและ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผลการด าเนินงานของ คณะเภสัชศาสตร์ ตาม5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้ ในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประชุมพิจารณาหารือผลการประเมินคุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2558  โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ พิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา รายองค์ประกอบ  และข้อเสนอแนะโดยรวม  นอกจากนี้  
คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 4.33 คะแนน จากค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” โดยแสดง
รายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามตาราง ป.1 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมินฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดย ค.กก.ประเมินภายในฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต      3.55 ดี 

 สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 14.46/5 2.89 2.89 พอใช้ 
 สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   68.18 5.00 ดีมาก 

  - ป.เอก 45       
  - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 66       
 สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 27 40.91 3.41 พอใช้ 

  - ต าแหน่ง ผศ. 19      
  - ต าแหน่ง รศ. 8      
  - ต าแหน่ง ศ. 0      

  - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 66      

 สกอ. 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า    0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2557  570.541     

     - ปริญญาตร ี  561.415     
     - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวมโท - เอก)  9.126     
     - ปริญญาโท  8.542     
     - ปริญญาเอก  0.584     
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมินฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดย ค.กก.ประเมินภายในฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  53     
  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  10.765     
  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 
 8     

  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  34.562     
  เทียบคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  0.00     

 สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี    (1-6) 6 5.00 ดีมาก 

 สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี (1-6) 6 5.00 ดีมาก 

2. การวิจัย     5.00 ดีมาก 

 สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์  (1-6) 6 5.00 ดีมาก 

 สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  2,811,970.00   51,126.73  5.00 ดีมาก 

  * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน  1,268,200.0        
  * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก  1,543,770.0        
  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 55       
  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง)  55.0        

  - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 
 
 

 -          
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมินฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดย ค.กก.ประเมินภายในฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

 สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 33.6 50.91 5.00 ดีมาก 

  - รวมจ านวนผลงานวิจัย(ช้ิน) 43    
  - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 33.60    
   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
 3     

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

 2     

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 6     
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมินฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดย ค.กก.ประเมินภายในฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 17     

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.
2556 (1.00) 

 15     

  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 66    
  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง)  66.0     
  - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง)  -       

3. การบริการวิชาการ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม   (1-6) 6 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 
 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (1-6) 6 5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมินฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดย ค.กก.ประเมินภายในฯ 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

5. การบริหารจัดการ     5.00 ดี 

 สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ฯ 

(1-7) 7 5.00 ดีมาก 

 สกอ. 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (1-6) 6 5.00 ดี 

คะแนนการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)   4.33  
คุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)   ดี  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวม คณะเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 2557  อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อ
พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับ “ดี มาก” จ านวน 3 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบด้านการวิจัย ด้าน การบริการวิชาการ และด้าน การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และมี          
2 องค์ประกอบ ที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดี” คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริหารจัดการ 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานวิเคราะห์ด้านปัจจัยน าเข้า ( input) ด้านกระบวนการ ( process) 
และด้านผลลัพธ์ ( out put) ของคณะเภสัชศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” และมีผลประเมินด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับ “ด”ีทั้งที่มีปัจจัยน าเข้า ที่อยู่ในระดับ “พอใช้”  

 
1.ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังนี้ 

 
   ตารางที่ ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 2.80  5.00  2.89  3.55 ดี 

2. การวิจัย 5.00  5.00  5.00  5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  - 5.00        -    5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00        -    5.00  ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00        -    5.00  ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
  

3.35 5.00  3.95  4.33  
ดี 

พอใช้ ดีมาก ดี ดี 
 

เกณฑ์ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน 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 
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2. จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
2.1 ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านวิจัยและ

ทันกาล 

2. มหาวิทยาลัยควรขยายพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ เพื่อให้คณะสามารถจัดท า

แผนงานบริการวิชาการไดต้ามสมรรถนะหลัก 

3. คณะควรพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยในการก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่า FTEs ในรายวิชาศึกษา

ทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

4. ผู้บริหารของคณะควรเพิ่มแรงจูงใจหรือหาแนวทางสนับสนุนในการจัดท าต ารา หรือเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

5. คณะควรพัฒนาการจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรในพื้นบ้านอีสานใต้ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 
2.2 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

- มีระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1. ควรเพิ่มวัตถุประสงค์เก่ียวกับการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ให้มีความชัดเจน 
2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับสโมสรนักศึกษาในการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
3. ควรน าผลการประเมินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปปรับปรุงให้ครบทุกด้านในประเด็น

เกณฑ์ข้อ 1-3  
4. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย  คณะควรมีการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่คณะได้จัดท าแล้ว 
5. ควรเพิ่มตัวชี้วัดเพื่อวัดคุณภาพบัณฑิตอื่นๆ นอกจากตัวชี้วัดจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ เช่น การได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ หรือสมาคมวิชาชีพต่าง  ๆ
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 

1. คณะมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนตามที่ก าหนดไว้ในสมรรถนะหลัก 
2. มีระบบและกลไกการควบคุมการด าเนินงานด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งในด้านการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยและด้านการ

ผลิตผลงานวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  
 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

- คณะมีระบบ PhaPAB เพื่อใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ท าให้การด าเนินงาน
สะดวกและรวดเร็ว 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรกระตุ้นหรือติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน เช่น การน าไปบูรณาการกับรายวิชา

ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

- คณะควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน/
โครงการ เพื่อจะได้น าไปใช้ในการปรับปรุงแผน/โครงการได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่
ก าหนดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

- คณะควรก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในแผน 
 

องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

1. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการเป็นอย่างดี ท าให้สามารถประเมินและปรับปรุง
แผนการด าเนินงานได ้

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ ในการสืบสาน เผยแผ่ 
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

1. มีการก าหนด Key leading KPI และติดตามประเมินผล 
2. มีหน่วยหารายได้ของคณะ 
3. มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ก าหนดตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ความเป็นสากลเพื่อตอบวิสัยทัศน์ เช่น ตัวชี้วัดของ QS world ranking  
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1. การรายงานผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ควรเป็นผลสรุปภาพรวม ตามตัวชี้วัดที่บรรลุและไม่
บรรลุเป้าหมาย 

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตควรเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับคู่เทียบ 
3. ควรวิเคราะห์ข้อมูลรายได้จากโครงการพิเศษในการจัดการแผนความเสี่ยงด้านงบประมาณในปีต่อๆ 

ไป 
4. ควรมีการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการ KM ที่เป็น best practice 
5. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เช่น การพัฒนาเป็น หัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญ ช านาญการ 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 15 -16 ตุลาคม 2558 

ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม 2558 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.30 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ่งความผิด

ชอบตามองค์ประกอบ 
ห้องประชุมรัตนสิน 

10.00 - 11.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ
และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 

ห้องประชุมไพโรจน์ 
ทรัพยานนท ์

11.00 - 12.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มวิชา 

(ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์) 

ห้องประชุมรัตนสิน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองช้ัน 2 
13.00 - 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจ

เอกสารหลักฐาน 
ห้องประชุมรัตนสิน 

13.30 - 14.00 น. - สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร ์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร ์

(ห้องประชุมรัตนสิน) 
14.00 - 14.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

ผู้แทนอาจารย ์
(ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน แต่ละหน่วยงาน 

(ห้องประชุมรัตนสิน) 
14.30 - 15.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

ผู้แทนนักศึกษา ป.ตรี/บัณฑิตศึกษา 
 (ช้ันปีละ 2 คน) 

(ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนศิษย์เก่า/นายจ้าง  

(ถ้ามี หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 
(ห้องประชุมรัตนสิน) 

15.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน ห้องประชุมรัตนสิน 
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วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม 

ห้องประชุมรัตนสิน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองช้ัน 2 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอ

ผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
ห้องประชุมรัตนสิน 

15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร และ
บุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

ห้องประชุมไพโรจน์ 
ทรัพยานนท ์

 
 

2.  บันทึกภาคสนาม 
 

ประเด็นสัมภาษณ ์
ผู้บริหาร 

1. การท าแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลัย มีความล่าช้า และไม่ทันการณ์ และเกิดการซ้ าซ้อนในกรณีที่
คณะได้ด าเนินการจัดท าแผนฯ ไปก่อนมหาวิทยาลัยแล้ว  

2. คณะมีการท า swot และก าหนดแผนกลยุทธท์ี่เป็นระบบ 
3. ทิศทางด้านงานวิจัยของคณะและสถาบันยังไม่ชัดเจน  
4. คณะมีระบบ/มาตรการ และระบบติดตามการบริหารจัดการด้านการท านศุิลปะและวัฒนธรรม โดย

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องด าเนินงานภายใน 6 เดือน หากไม่ด าเนินการ คณะจะพิจารณา
ว่าจะให้ด าเนินการโครงการต่อหรือไม่ 

5. ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดให้รวมข้อมูล 
summer ด้วย ท าให้การท างานล่าช้ามาก อยากให้มหาวิทยาลัยทบทวนเปลี่ยนใช้ 2 เทอม เพื่อให้
ทันต่อการเข้าประชุมพิจารณา และปรับแผนการด าเนินงานต่างๆ  

6. มีการบริหารโครงการท านุ และบริการวิชาการ คล้ายกับการท าโครงการวิจัย เพื่อติดตามผลการ 
7. การก าหนดพื้นที่ชุมชนของการบริการวิชาการ น้อย  แคบ และไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน

เป้าหมายการบริการของคณะ   
8. ด าเนินงาน และการรายงานผล และแบ่งเงินการด าเนินงานเป็นงวด  ๆคณะมีการจัดการระบบการ

เรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไดม้ีโอกาส/ประสบการณ์ในการไปแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน/ดู
งานที่ต่างประเทศ 

9. บังคับให้กลุ่มวิชาแต่ละกลุ่ม ต้องมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
ผู้แทนอาจารย ์

1. คณะมีแผนการรับ และทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณ 
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดโครงการบริการแก่สังคม  
3. มีการไปสัญจรไปให้ความรู้กับแหล่งฝึก  
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4. มีการเทรน นักศึกษา ก่อนการส่ง นักศึกษาไปแหล่งฝึก และมีการ set กับแหล่งฝึก ที่คณะจะส่ง 
นักศึกษาไปฝึก 

5. แหล่งแพทย์ทางเลือก 
6. คณะจัดให้อาจารย์รวมกลุ่มสัมมนา เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
7. อาจารย์ รับทราบถึงวิสัยทัศน์ของคณะและจุดเด่น จุดเน้น ทางด้านมะเร็ง หัวใจ และการบริบาล  
8. มีการท าความร่วมมือกับแหล่งฝึกต่างๆ  
9. อยากให้คณะมีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนในการพัฒนาสมุนไพร เพื่อให้ผ่าน GMP 
10. มีการบริการด้านการวิเคราะห์น้ า งานวิจัยที่เน้นการใช้สมุนไพรในเขตอีสานใต้ และการตีพิมพ์ทาง

ศาสตร์ด้านนี้เช่นกัน 
11. คณะช่วยบังสถานที่/ ช่องจอดรถที่แคบ ตอนนี้ดีขึ้น ช่องใหญ่ขึ้น 
12. คณะมีการดูแลระบบสวัสดิการบุคลากร เช่น การซ่อมแซมบ ารุงอาคาร ห้องท างาน เช่น ปรับปรุง

หลังคารั่ว การสร้างตาข่ายกันนก 
13. คณะสนับสนุนการน าเสนอผลงานของบุคลากร เช่น มทีุนสนับสนุนโปสเตอร์ ผ่านคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัย เพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย การน าเสนอผลงานต่างๆ โดยมีงบประมาณให้ 
20,000 บาท/คน และการประชุมต่างๆ สนับสนุนงบประมาณปี ละ 10,000 บาท/คน 

14. การเรียนการสอน อาจารย์บางท่าน มีการเรียนการสอนโดยใช้ social media เช่น google 
classroom  เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน 

15. คณะช่วยโดยมีอาจารย์ทางภาษา เพื่อช่วยตรวจสอบให้ค าปรึกษา 
16. งานวิจัย อยากให้คณะช่วยหาผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิจัย เพื่อช่วยเสริมในการขับเคลื่อนงานวิจัย โดยมี

งบประมาณ และสถานที่รองรับ 
17. คณะมีการส่งเสริมทางงานวิจัยด ี
18. ภาระงานสอน ไม่มากไม่น้อย ก าลังด ี

 
ผู้แทนนักศึกษาปี 4 (เด็กสโมสร) 

1. การจัดท าโครงการ ท าโดยนักศึกษา มีการทบทวน วางแผน และออกแบบโครงการตามเกณฑ์การ
ประกัน ที่ คณะก าหนดมีการประชุมสรุปโครงการ มีการประเมินกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่จัด 

2. ทุกโครงการ ที่ นักศึกษา จัดท าขึ้น คณะก าหนดให้ นักศึกษา จัดโครงการที่ตอบสนองกับ TQF    
อัตลักษณ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

3. อยากให้คณะสนับสนุน ในห้องเรียนแคบ (ห้องบรรยาย) เนื่องจากมี นักศึกษา เพิ่มมากขึ้น 
4. มีการศึกษาดูงาน แหล่งงาน ซึ่งมีก าหนดในรายวิชา แต่ไปหาความรู้นอกสถานที ่ / มีกิจกรรม

มัทฉิมนิเทศ นอกสถานที่ เพื่อให้เห็นกิจกรรมทางวิชาชีพ  
5. ความรู้ที่ได้จากคณะ ได้รับความเพียงพอ แตค่วรเน้นสายบริบาลให้มากข้ึน ซึ่งทางสายเทคโนฯ ก็

เรียนเหมือนกัน แต่แยกสายตอนปี 5  
6. มีระบบฐานข้อมูล เช่น access pharmacy ในการค้นคว้าในการเรียนการสอน สามารถเข้าได้แม้

ไปฝึกงาน ก็สามารถเชื่อมต่อ  และมี micro pharmacy ซึ่งเป็น  application   
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7. ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ดี มี รปภ.ตามตึก ตามประตูทางเข้าต่างๆ และมีสแกนนิ้วเพื่อเข้า
ตึก หรือห้องแลปต่างๆ ของนักศึกษาและบุคลากร 

8. อยากให้คณะสนับสนุนงบจัดกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มเติมในโครงการของสโมสรนักศึกษา ที่ นักศึกษา 
จัดเอง 

9. การจัดกิจกรรมของนักศึกษา จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
10. อยากให้มีพื้นที่ส าหรับนักศึกษา เช่น ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องประชุม มีโต๊ะเก้าอี้  เนื่องจากได้ข่าว

ว่าคณะจะยึดห้องสโมสรนักศึกษา 
11. พื้นที่อ่านหนังสือน้อย (ห้องสมุด) เนื่องจากจ ากัดเวลาเปิดปิด ทั้งส่วนกลาง (ส านักวิทยบริการ) 

และคณะ  
12. คณะออกกฎระเบียบในการใช้ห้องสมุด เสียงดังมาก และห้องติว/ห้องอ่านหนังสือเฉพาะกลุ่มย่อย

น้อย  
13. โรงอาหารคณะ ไม่เพียงพอน้อย มี 2 ร้าน และความสะอาดน้อย 

 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1. มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาช่วยในการเรียนการสอน  
2. อาจารย์ผู้สอนมีความตรงต่อเวลามาก 
3. แผนการสอน การสอบ มีการให้ guideline ล่วงหน้า 
4. ให้คณะเน้นเนื้อหาทางสถิติ ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานได้เป็นอย่างด ี
5. วิชาเลือกที่หลากหลาย 
ข้อควรปรับปรุง 
1. บางรายวิชา อาจารย์ผู้สอนยังมีประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญน้อย 
2. สอนทฤษฏี ในการเน้นการประยุกต์ใช้ ยังน้อย 
3. Thesis  

- ให้เลือกเร่ือง เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเอง 
- การน าเสนอความก้าวหน้า นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมรับฟังร่วมกับอาจารย์ เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับอาจารย์หลายๆ ท่าน แต่ในทางปฏิบัติ
ไม่ได้บังคับให้เข้าร่วมอย่างจริงจัง อยากให้บังคับให้นักศึกษาเข้าร่วม เพราะมีประโยชน์
มาก 

4. ทุนวิทยานิพนธ ์
- คณะมีการจัดสรรทุนให้นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ แต่นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอนการ

ขอรับทุน ไม่ได้รับทราบข้อมูลประกาศหรือเงื่อนไขในการขอทุน 
5. วิชาเลือก 

- บางรายวิชาใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนของ มสธ. ซึ่งเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่
สอดคล้องกับเวลาเรียน เนื้อหาบางเร่ืองไม่กว้าง  

 
 








