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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา
และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่าง
ดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์จไุรรัตน์  นนัทานชิ 
 ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่  10 - 11  ตุลาคม  2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2558 (ผลการด าเนินงานระหวา่งวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานชิ ประธานกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  พฒันพิพิธไพศาล กรรมการ 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย กรรมการ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพนัธ์  ปิตาคะโส กรรมการ 
5) ดร.รัชดา  โสภาคะยัง กรรมการ 
6) นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะเภสัชศาสตร์ 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของคณะ
เภสัชศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ 
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-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ได้ซักถามและ
ขอความเห็นเพิ่มเติม 

3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ 

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

-  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 แก่หน่วยรับ
ตรวจ รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะเภสัชศาสตร์ 
น าเสนอตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพิ่มเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน “ระดับดี” โดย
มีองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจ านวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ส่วนองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” มีจ านวน 1 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต และเมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ ด้านปัจจัยน าเข้า
มีการด าเนินการระดับ “ดี” ด้านกระบวนการมีการด าเนินการระดับ “ดีมาก” และด้านผลลัพธ์มีการ
ด าเนินการระดับ “ดี” 
 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. คณะมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในอาเซียน บัณฑิตของ
คณะมีองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต  

2. คณะน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับบริบทของคณะที่เอ้ืออ านวยต่อการ

พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการด ารงชีวิตของนักศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

1. ควรก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละด้านให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของคณะอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องประชุมรัตนสนิ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.30 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อ

แบ่งความผดิชอบตามองค์ประกอบ 
ห้องประชุมรัตนสนิ 

10.00 - 11.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและบุคลากร
ของคณะและรับฟังการรายงานผลการด าเนนิงานของคณะ 

ห้องประชุมไพโรจน์ 
ทรัพยานนท ์

11.00 - 12.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบด/ีรองคณบดี/ผูช้่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มวชิา 

(ห้องประชุมรัตนสิน) 

ห้องประชุมรัตนสนิ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ห้องรับรองชั้น 2 
13.00 - 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้

จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 
ห้องประชุมรัตนสนิ 

13.30 - 14.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์รวม สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาเภสชัศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
บริการสุขภาพ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัช
ศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์
แห่งเคร่ืองส าอางและผลติภัณฑส์ุขภาพ 

- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเภสชัศาสตร์ 
(ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์) 

14.00 - 14.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้แทนอาจารย ์

(ห้องประชุมรัตนสิน) 
กรรมการผู้สัมภาษณ ์

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน แต่ละ
หน่วยงาน 

(ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์) 
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รศ.ดร.กิตติศักดิ์, รศ.ดร.ระพีพันธ ์ กรรมการผู้สัมภาษณ ์
รศ.ดร.จุไรรัตน์, รศ.ดร.ปราณี, ดร.รัชดา 

14.30 - 15.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้แทนศิษย์เก่า : สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
นายจา้ง         : สรุปประเด็นจาก

ข้อเสนอแนะของนายจา้งใน
ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.1 

 (ห้องประชุมรัตนสิน) 
กรรมการผู้สัมภาษณ ์

ดร.รัชดา 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
บัณฑิตศึกษา 

 (ชั้นปีละ 2 คน) 
 (ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์) 

กรรมการผู้สัมภาษณ ์
รศ.ดร.จุไรรัตน์, รศ.ดร.ปราณี, รศ.ดร.กิตติ

ศักดิ์, รศ.ดร.ระพีพันธ์ 

15.30 -16.00 น.  ผู้แทนนักศึกษา ป.ตรี 
16.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน ห้องประชุมรัตนสนิ 

 
 
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30 - 12.00 
น. 

คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

ห้องประชุมรัตนสนิ 

12.00 - 13.00 
น. 

รับประทานอาหารกลางวนั ห้องรับรองชั้น 2 

13.00 - 15.00 
น. 

คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและ
เตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 

ห้องประชุมรัตนสนิ 

15.00 - 16.00 
น. 

คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่
ผู้บริหาร และบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

ห้องประชุมไพโรจน์ 
ทรัพยานนท ์
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ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ 

 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2558 

ผลด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.09 3.09 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 71.11 5.00 ดมีาก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 42.96 3.58 ด ี
1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

9.617 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6ข้อ 
 

5.00 ดมีาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ 
 

5.00 ดมีาก 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 
(1-6) 

5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 72,125.21/ คน 5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 42.37 5.00 ดีมาก 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 6 5.00 ดมีาก 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 5.00 ดมีาก 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

7 5.00 ดมีาก 

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 6 5.00 ดมีาก 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   4.36  

ระดับคุณภาพ   ด ี  
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ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 2.86 5.00 3.09 3.61 ดี 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 13 3.40 5.00 4.05 4.36 ดี 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1. คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเอ้ือให้อาจารย์สามารถติดตามและให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 

2. คณะมีกิจกรรมหลากหลายในการเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงการ
ให้ความรู้และพบปะนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ 

3. คณะมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพจ านวนมาก ท าให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจของอาจารย์ทุกด้าน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
2. คณะควรบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกับรายวิชาเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้

อย่างต่อเนื่องจนพัฒนาเป็นทักษะด้านต่างๆตามเป้าประสงค์ของคณะ เช่น เน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะด้านวิชาชีพ 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาวิธีการเรียนการสอน เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและผู้เรียนที่
เปลี่ยนไป เช่น วิธีการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบต่างๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1. คณะควรมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 

1. คณะมีผลงานทางวิชาการที่สามารถตอบโจทย์พันธกิจของคณะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์รวมถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก
เพ่ือตอบสนองโจทย์ของประเทศในปัจจุบัน 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
  1. คณะมีโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถตอบพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัยได้ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  1. ควรใช้โอกาสในการบริการวิชาการในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปใช้เชิงธุรกิจ 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

1. มีการน าความรู้และความเชี่ยวชาญวิชาชีพในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเรื่องสมุนไพรสามารถ
สร้างเป็นเอกลักษณ์ของคณะเภสัช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  1. คณะควรขยายฐานข้อมูลสมุนไพรให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในภูมิภาคอาเซียนและส่งเสริมในเชิงธุรกิจเพ่ือสร้าง
รายได้เข้าสู่คณะ 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

1. คณะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทุกระยะ 5 ปี โดยประชาคมมีส่วนร่วม มีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน
ย่อยทุกระดับ และมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เน้นความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อให้มีความสุขในการท างาน 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรจัดท าต้นทุนต่อหน่วย เพื่อคณะฯสามารถน ามาวิเคราะห์ต้นทุน

รวมได้อย่างสมบูรณ์ น าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการวิเคราะห์สภาพทางการเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรเร่งท ากรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากร
สายสนับสนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน   










