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ปกีารศกึษา 2560 



 

 

ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะ
ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและ
แนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 25๖๐ เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ศาสตราจารย ์ดร.จามรี  ธีรตกุลพิศาล 
 ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่  26 – 27 กันยายน 2561 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 (ผลการด าเนนิงานระหว่าง 1 สงิหาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.จามรี  ธีรตกุลพิศาล  ประธานกรรมการ 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย  กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง  กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตต ิ เหลาสุภาพ  กรรมการ 
 5.  นางสายเพชร  อักโข    กรรมการ 
 6.  นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี    เลขานุการ 

4.  วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

1. ข้อมูลของคณะเภสัชศาสตร์ โดยสังเขป 
  

      ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ปีการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตร์ เริ่มเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษา 6 ปี โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเภสัชศาสตร์เดิมที่มีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย  
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ปีการศึกษา 2553 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ในปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จ านวน 4 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ในปีการศึกษา 2557-2558 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยเปิดรับนักศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558  

วิสัยทัศน์ 
- เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษ ะ

วิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 

พันธกิจ 
- ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ

สากล  สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพื้นฐาน
ความพอเพียง 

- สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

- บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน   และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง       
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

- อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
เพื่อธ ารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 

- บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการด าเนินงาน              
ที่เป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 

สมรรถนะหลัก 
- การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพ  เพื่ อสร้าง              

ความเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

 1) อัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านักดีต่อสงัคม 
 2) เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ าโขง (เน้นดา้นสมนุไพร สุขภาพและยา)  
 

โครงสร้างองค์กร  

 คณะเภสัชศาสตร์ได้แบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาคือ ส านักงานเลขานุการคณะเภสัช
ศาสตร์ และแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 3 กลุ่มวิชา 1 กลุ่มงาน และ 1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน 
 
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
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หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภา

มหาวิทยาลัย 
อนุมัติ 

สกอ. 
รับทราบ 

กพ. รับรองคุณวุฒิ 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ ภ.บ 
สาขาเภสัชศาสตร ์

การประชุมครั้งท่ี 
1/2559 เมื่อวันที่ 

30 มกราคม 
2559 

 องค์กรวิชาชีพ สภาเภสัช
กรรม รับรองหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2559 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ 

วท.ม. 
สาขาเภสัชศาสตร์

ชีวภาพ 

การประชุมครั้งท่ี 
2/2557 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ ์2557 

เมื่อวันท่ี 9 
กรกฎาคม 

2557 

 

สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

วท.ม. 
สาขาศาสตร์แห่ง
เครื่องส าอางและ

ผลติภณัฑ์
สุขภาพ 

การประชุมครั้งท่ี 
11/2557 

เมื่อวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 

2557 

เมื่อวันท่ี 20 
พฤษภาคม 

2558 

 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ ปร.ด. 
สาขาเภสัชศาสตร ์

การประชุมครั้งที ่
5/2559 เมื่อวันที ่
26 มิถุนายน 2559 

เมื่อวันท่ี 13 
กรกฎาคม 

2560 

 

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2560) 

คณะ 

บุคลากรสายวิชาการ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมท้ังสิ้น 

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

เภสัชศาสตร ์ 11 8 48 34 26 7 0 33 67 
 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2560 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา รวม 

เภสัชศาสตร ์ 58 9 - - 58 9 67 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 

โท ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี ประกาศนียบัตร รวม 

1. ข้าราชการ 3 5 - - 8 
2. พนักงานมหาวทิยาลัย 2 19 3 - 24 
3. ลูกจ้างประจ า - 3 1 - 4 
4. ลูกจ้างชั่วคราว - 2 1 - 3 
5. ลูกจ้างประเภทจ้างเหมา - 3 1 - 4 

รวมทั้งสิ้น 5 32 6 - 43 
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 
1 (รหัส 60) 91 24 115 
2 (รหัส 59) 81 30 111 
3 (รหัส 58) 91 26 117 
4 (รหัส 57) 87 23 110 
5 (รหัส 56)  77 23 100 
6 (รหัส 55)  83 23 106 
นศ.ตกค้าง  

(รหัสก่อน 54) (ถ้ามี) 
9 0 9 

รวม 519 149 668 

 
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา 
 

หลักสูตร 
ระดับ 

รวม (คน) 
ป.โท ป.เอก 

 1.วท.ม.สาขาบริหารบริการสุขภาพ 1 10 - 10 

2. วท.ม.สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 1 - 1 

3. วท.ม.สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 6 - 6 

4. วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและ
ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

13 - 13 

5. ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ - 10 10 
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หลักสูตร 
ระดับ 

รวม (คน) 
ป.โท ป.เอก 

รวมนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 40 

 

หมายเหตุ  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560  
               2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพคุณภาพภายในของคณะเภสัชศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2560  
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน 
คุณภาพ 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะ
เภสัชศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของคณะเภสัชศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา         
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ซักถาม
และขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน   รวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการตรวจเยี่ ยม                     
การสัมภาษณ์  และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
แต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560  ให้คณะ-                   
เภสัชศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
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3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน-
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะเภสัชศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560 ซึ่งคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560 ได้ปรับองค์ประกอบและ 
ตัวบ่งชี้ ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วยองค์ ประกอบคุณภาพ 5  
องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันที่  26 – 27 กันยายน 2561                     
โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง  จุดที่ควรพิจารณา  และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาโดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.30 คะแนน 
 (รายละเอียดตามตารางที่  ป.1ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
 
ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
  

        3.64 
ดี 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

4.15 9.56   3.19 3.19 พอใช้ 

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสตูร) 

  9.56         

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 ระดับ
หลักสตูร 

  3         

   - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 
ระดับหลักสูตร 

  0         

   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   3         

   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
สกอ. 

  100.00%   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5.00 48   71.64 
5.00 

ดีมาก 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิาน
จริง 

  58   
      

   - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   9         

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

  48   71.64 5.00   

   - ป.ตร ี   11         

   - ป.โท   8         

   - ป.เอก   48         

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   67         

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4.10 33   49.25 
4.10 

ดี 

  จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการทั้งหมด 

  33   49.25 4.10   

   - ต าแหน่ง ผศ.   26         

   - ต าแหน่ง รศ.   7         

   - ต าแหน่ง ศ.   0         

   - อาจารย์ (ไม่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ) 

  34.0         

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   67.0         

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 2.90 วิชาชีพ 

ศึกษา
ทั่วไป 

รวมคณะ 0.57 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุก
ระดับ) ปีการศึกษา 2560 

   521.94   161.58   683.52      

     - ปริญญาตร ี    498.81   161.58        

   - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท -    23.13     23.13      
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

เอก) 

     - ปริญญาโท    16.08   -       

     - ปริญญาเอก    7.05   -       

  · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 

  51 7       

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

  10.234 23.083 #DIV/0!     

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   8 20       

  ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)   27.93 15.41 เฉลี่ย     

  เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนทีไ่ด้)   0.00 1.15 0.57     

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  

5.00     6 5.00 ดีมาก 

  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ในคณะ 

      1     

  2.  มีการให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

      1     

  3.  จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

      1     

  4.  ประเมินคณุภาพของการจดั
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

      1     

  5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวงั
ของนักศึกษา 

      1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

      1     

1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00     5 4.00 ดี 

  1.  จัดท าแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

      1     

  2.  ในแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

      1     

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพแก่นักศึกษา        1     

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

      1     

  5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

      0     

  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

      1     

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
  

        5.00 ดีมาก 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

5.00     6 5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

      1     

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                      4   1     

   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวจิัย 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์

      1     

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลู
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

      1     

    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค ์เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

      1     

   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค ์การจัดใหม้ีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ 
(visiting professor) 

      1     

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

      1     

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอื
นานาชาติ  

      1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารยแ์ละ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคด์ีเด่น 

      1     

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

      1     

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ * 

5 
 

4,745,500.00  
  

 
81,818.97  

5.00 ดีมาก 

   - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

            

   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน   1,040,000.00         

   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก   3,705,500.00         

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)   58         

     - จ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

  58         

     - จ านวนนักวิจัยประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

  0         

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนกัวิจัย  

5.00 23.2   34.63 5.00 ดีมาก 

   - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

ละ 20 ขึ้นไป   

   - รวมจ านวนผลงานวิจัย   41         

   - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั   23.2         

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  13         

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (0.40) 

  10         

    -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
(0.40) 

            

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  1         

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0.6         
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

   -    บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  5         

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

  12         

    -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
(1.00) 

            

    -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

            

   -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
(1.00) 

            

    -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์             
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

   -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

            

   -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

            

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

   - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์   0         

   - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
(0.20) 

            

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน (0.40) 

            

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับชาติ (0.60) 

            

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

            

   - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

            

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย
ทั้งหมด 

  67         

     - จ านวนอาจารย์ประจ า   67         

     - จ านวนนักวิจัยประจ า   0         

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  

        5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00     6 5.00 ดีมาก 

  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

      1     

  2. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
ตามแผน มีการจดัท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

      1     

  3. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
ในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 

      1     

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

      1     

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

      1     

  6. คณะมสี่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน       1     

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
  

        5.00 
ดีมาก 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00     6 5.00 ดีมาก 

  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

      1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

      1     

  3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

      1     

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่
วัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      1     

  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

      1     

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน 

      1     

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ 

      0     

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  

        4.50 ดี 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

5.00     6 4.00 ดี 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห ์SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทัง้
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่

      1     



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 26 -27 กันยายน  2561 

21 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปตีามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนตอ่
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ของการบริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

      1     

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจยัที่ไมส่ามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและใหร้ะดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

      1     

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

      1     

  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ั้ง
ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ 
อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

      0     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  6. การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน 

      1     

  7. ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่
ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ 
การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

      1     

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5.00     6 5.00 ดีมาก 

  1. มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคณุภาพหลักสตูร
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

      1     

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ี
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพือ่
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

      1     

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

      1     

  4. มีการประเมินคณุภาพหลักสตูร
ตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

      1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะเภสัชศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  5. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี
คุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

      1     

  6. มีผลการประเมินคณุภาพทุก
หลักสตูรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การ
ก ากับมาตรฐาน 

      1     

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ สกอ.       
  4.30   

   - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบง่ช้ี       
  55.86   

   - จ านวนตัวบ่งช้ีที่ประเมิน       
  13   

ระดับคุณภาพ         ดี   
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมินโดยรวม 
 

 ผลการประเมินของคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  
พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ใน ระดับที่ดีมาก มี 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี  มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 
ตารางท่ี ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
เภสัชศาสตร์ 

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  3.23   4.50   3.19   3.64  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  -     4.50   -     4.50  ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  3.67   4.71   4.09   4.30  ดี 

หมายเหตุ - คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี ้
 
เกณฑ์การประเมิน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50              การด าเนินงานของคณะยงัไม่ได้คุณภาพ 
1.51-2.0  การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับพอใช้ 
2.01-2.50                     การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดี 

  2.51-3.00      การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดีมาก 
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5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 

จุดเด่น 
1. คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานทั้งในด้านเงิน

สนับสนุนการวิจัยและผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เป็นการแสดงถึงการบรรลุพันธกิจด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ
มีความร่วมมือข้ามศาสตร์ท าให้มีโอกาสในการต่อยอดน าไปสู่นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิม
โอกาสการสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์  

2. คณะมีแนวทางที่เป็นระบบในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากร เช่น มี
แนวทางในการวิเคราะห์ขีดความสามารถโดยการประเมินภาระงานของแต่ละบุคคลทั้งสาย
วิชาการ สายสนับสนุน มีการจัดท า Training road map ส าหรับบุคลากรทุกกลุ่มรวมไปถึง
ผู้น า และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมเป้าหมายในแต่ละปี รวมไปถึงแผนในการเพ่ิมความ
เชี่ยวชาญแก่บุคลากรสายอาจารย์ด้านที่ส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กร การด าเนินการ
ดังกล่าวจะเอ้ือให้บรรลุการท างานตามพันธกิจ 

3. คณะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์เป็นสารสนเทศที่พร้อมใช้ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการทบทวนปรับปรุงการท างานต่างๆตามค่านิยมพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี  (พ.ศ. 2560-2564) พบว่ากลยุทธ์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ พร้อมตัวชี้วัดอาจไม่สะท้อนความส าเร็จที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้น
น าในอาเซียน ทั้งนี้ เนื่องจาก ผลการวิเคราะห์ SWOT ยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็น 
และประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่อาจสะท้อนปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างแท้จริง  
ส่งผลไปสู่การก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมไปถึงโอกาส
เชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อสภาพการแข่งขัน ดังนั้นคณะควรทบทวนกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การทบทวนการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้การใช้ข้อมูลจริง การทบทวน
วิสัยทัศน์โดยเฉพาะเป้าหมายที่ชัดเจนและระยะเวลาในการบรรลุ เพ่ือใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์ พร้อมการตั้งค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการในแต่ละปี จะช่วยให้คณะสามารถด าเนินการไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้
ได้อย่างแท้จริง 

2. กระบวนการที่มุ่งเน้นนักศึกษา ประกอบด้วย  
2.1 กระบวนการบริการนักศึกษา ควรมีการทบทวนกระบวนการรับฟังความต้องการ/ความ
คาดหวังของนักศึกษาทุกหลักสูตรเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อได้ เพ่ือ
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น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาตามที่ได้รับฟัง
มา นอกเหนือจากกิจกรรมตามเกณฑ์ สกอ.ก าหนด นอกจากนั้นสารสนเทศท่ีได้จากการรับฟัง
ทั้งจากนักศึกษา/ส่วนตลาด/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งใช้ในการ
ค้นหาความต้องการด้านหลักสูตรใหม่ๆ การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่/กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน รวมไปถึงการรับฟังลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งนี้การมีสารสนเทศจากนักศึกษาและลูกค้า
ที่มีประสิทธิผลจะช่วยเพิ่มความผูกพันของนักศึกษาและผู้รับบริการทุกกลุ่ม  
2.2 กระบวนการ/แผนพัฒนานักศึกษา ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการ/แผน
พร้อมตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่นอกเหนือจากจ านวนผู้เข้าร่วมหรือประเมินเพียงความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ควรก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนของบัณฑิตพึงประสงค์ของคณะว่าแต่
ละคุณลักษณะจะวัดอย่างไร  และควรจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นั้นๆ ส่วนการทบทวน/ประเมินผลส าเร็จ ควรทบทวนประเมินถึงประสิทธิผลของ
ทุกโครงการหรือกิจกรรมต่างๆโดยรวม ว่าโครงการใดที่ด าเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์
สามารถท าให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้น าผลการประเมินมา
ทบทวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเพ่ือปรับปรุงในปีต่อไป  

3. การจัดการความรู้ คณะควรมีแนวทางการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยเฉพาะก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) วิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเชิงรุกที่มี
อยู่ในบุคลากรหรือในหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส าหรับน ามาแลกเปลี่ยนถึงแนวทางใน
การท าให้ผลการด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้บุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืนได้
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ และจัดเก็บเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนค่านิยมท างาน
เชิงรุกเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร คณะควรมีแนวทางในการติดตามประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม เช่น การติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ว่ามีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน าไปทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรให้
เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น  นอกจากนั้นคณะควรทบทวนประสิทธิผลของ

ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องที่ส าคัญ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

5. คณะควรมีการรวบรวมผลลัพธ์ที่ส าคัญของกระบวนการต่างๆที่ได้ด าเนินการไว้ ทั้งผลลัพธ์
ประสิทธิผลของกระบวนการท างานส าคัญ (leading indicator) และ lagging indicator 
อาทิ  

 - ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกหลักสูตรทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของ
บัณฑิต รวมไปถึงความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ความผูกพันของนักศึกษาทุกกลุ่มตามที่จ าแนก 
 - ผลลัพธ์ด้านการบริการต่างๆทั้งการบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ และการสนับสนุนชุมชน
ส าคัญ  
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 - ผลลัพธ์ด้านบุคลากร เช่น ผลการประเมินทักษะและอัตราก าลังของบุคลากร ผลลัพธ์
ด้านการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ผลลัพธ์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 - ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร เช่น ผลลัพธ์ด้านการบรรลุแผนกลยุทธ์ ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่
จะน าไปสู่วิสัยทัศน์ 
 - รวมไปถึงผลลัพธ์ด้านความมั่นคงทางการเงินและการตลาด  
 การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยให้คณะสามารถน าผลไปทบทวนปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับค่านิยมด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนสู่ความ
เป็นเลิศ 
 
ข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถท าให้
นักศึกษามีความสามารถท่ีโดดเด่นตามสมรรถนะ
หลักขององค์กร เช่น การใช้ยามะเร็ง 

ควรมีการติดตามศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต ถึง
ความสามารถดังกล่าวว่าได้น าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อน าผลกลับมาทบทวน 
ปรับปรุงสมรรถนะหลักให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสายรหัสให้การ
ปรึกษาท้ังการใช้ชีวิตและวิชาการ คณะกรรมการ
วางแผนการศึกษา คณะกรรมการให้ค าปรึกษา
และสุขภาพจิต 

-ควรเน้นให้การปรึกษาระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสาย
รหัสเนื่องจากมีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่า
กรรมการชุดอ่ืน 
 

 
โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
-การก าหนดตัวชี้วัดของแผนไม่น าไปสู่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

-ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนเพื่อให้บรรลุ
คุณลักษณะบัณฑิตแต่ละด้านที่ชัดเจน และ
ประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
โดยรวม เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
นักศึกษาในปีต่อไป  
- ช่วงเวลาและความถ่ีในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ควรพิจารณาให้เหมาะสม (เพราะจาก
การสัมภาษณ์พบว่า กิจกรรมมากเกินไปแม้ในช่วง
ใกล้สอบยังคงต้องท ากิจกรรม) 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
จุดเด่น แนวทางเสริม 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

คณะควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ง่ายแก่การสืบค้น เช่น 
การพัฒนา Application ของฐานข้อมูลสมุนไพร 
เป็นต้น 

ความร่วมมือทางวิชาการใน Focus Group ที่
ตอบวิสัยทัศน์ของคณะ 

ควรประเมินสรุปความส าเร็จในภาพรวมของ
กิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาว่า มีผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณภาพและติดตามความก้าวหน้าของแผน
กิจกรรมว่าบรรลุตามกลยุทธ์ของคณะ และใช้
ประโยชน์จากความร่วมมือ (MOU) ที่สร้างขึ้น 

การบูรณาการการวิจัยข้ามศาสตร์ ควรเพิ่มโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมที่เกิดจาก
งานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

 
โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
  
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
จุดเด่น แนวทางเสริม 
คณะมีหน่วยบริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง สามารถ
สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่คณะ 

คณะควรน าผลการประเมินความส าเร็จของ 
เป้าประสงค์ ข้อ 3.3 ตัวชี้วัด ร้อยละการเพ่ิมขึ้น
ของผู้เข้ารับบริการหรือใช้ประโยชน์ และ/หรือ   
ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของรายได้หน่วยบริการ
วิชาการ 
มาวิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงของรายได้/ผู้เข้ารับบริการ คืออะไร แล้วน า
ผลการวิเคราะห์ไปปรับการให้บริการ 
และการด าเนินงานของหน่วยบริการต่อไป  

อาจารย์ในคณะมีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามชนิดและรูปแบบ
ใหม่ มีการบริการวิชาการท่ีมุ่งเป้าอย่างต่อเนื่อง  

คณะควรสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ 
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จุดเด่น แนวทางเสริม 
ซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นของคณะ 
 
โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์บางข้อ เป็นเชิงปริมาณ
เพียงอย่างเดียว จึงท าให้ไม่สามารถน าผลการ
ประเมินความส าเร็จของเป้าประสงค์มาใช้ในการ
ปรับปรุงแผน 

คณะควรเพิ่มตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
ในเชิงคุณภาพที่วัดได้ เช่น เป้าประสงค์ 3.1 
ประชาชน ชุมชนและสังคม ในเขตอีสานใต้ มีสุข
ภาวะที่ดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อาจเพ่ิม
ตัวชี้วัด เป็น อัตราการลดลงของผู้มีปัญหาด้าน
สุขภาพ หรือ อัตราการเพ่ิมข้ึนของผู้มีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น  

 
 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
จุดเด่น แนวทางเสริม 
มีการด าเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้น
ในเรื่องสมุนไพรที่รวบรวมเป็นองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

พัฒนารูปแบบการด าเนินงานของกิจกรรมและ
โครงการเพื่อน าไปสู่การเป็นที่รู้จักในระดับสากล
ตามวิสัยทัศน์ของคณะ 

 
โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ท้าทายขึ้น คณะควรก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่สะท้อน

ตามความเป็นจริงของผลด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงแผนงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 

การปรับปรุงแผนตามผลประเมินความส าเร็จของ
แผนยังไม่ชัดเจน 

การรายงานผลที่รายงานใน SAR มีเพียงข้อมูลเชิง
ปริมาณ ยังขาดผลลัพธ์ที่จะระบุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ คณะควรปรับปรุงการรายงานการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนตามการปฏิบัติงานจริง  
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
 
จุดเด่น แนวทางเสริม 
แผนพัฒนาบุคลากร 
คณะมีการจัดท า Training road map ของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนและผู้น า
รวมทั้งมีการจัดท าแนวทางการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรที่ชัดเจน และมีแผนการพัฒนา
บุคลากรตามทักษะที่ต้องการในแต่ละปี 

-คณะควรมีการจัดท าแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิผลของระบบเรียนรู้และพัฒนาตามที่
วางแผนไว้ เช่น การติดตามผลการด าเนินงาน
ของบุคลากรภายหลังที่ได้รับการอบรม/พัฒนา
มาแล้ว หรือการน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
แผนกลยุทธ์ที่แสดงยังไม่สะท้อนความส าเร็จที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

- การวิเคราะห์ SWOT ยังมีความขัดแย้งกันใน
ประเด็นเดียวกันว่าเป็น strength หรือ 
weakness เช่น หลักสูตร ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร ทุนหรือสิ่งสนับสนุนการวิจัย 
นอกจากนั้นประเด็นการวิเคราะห์ยังไม่อาจ
น าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะ
ไปสู่วิสัยทัศน์ คณะควรจัดท าการวิเคราะห์ 
SWOT ภายใต้การใช้ข้อมูลจริง  
-การ SWOT อาจท าในภาพรวมของคณะ ไม่
จ าเป็นต้องจ าแนกในแต่ละพันธกิจ เนื่องจากจะมี
ความซ้ าซ้อน 
-กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์พร้อมตัววัด
โดยเฉพาะในด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ยัง
ไม่อาจน าคณะไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การเป็น
สถาบันชั้นน าในอาเซียน 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่แสดงยังไม่สะท้อน
ต้นทุนจริง ควรพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการ
พิจารณาต้นทุนจริงของแต่ละหลักสูตรเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางการเงินในอนาคต 

ไม่พบวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มี
อยู่ในตัวบุคคล และครอบคลุมพันธกิจด้านการ

- ควรมีการก าหนดเกณฑ์ของแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
ใช้ในการค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
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โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย ตัวอย่าง เช่น  

- องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ที่
มีผลประเมินจากนักศึกษาหรือได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่น  
- องค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ที่สามารถ
ตี พิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติทุกปี  หรือ
สามารถได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทุกปี 
หรืออาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจาก
ภายนอก เป็นต้น โดยให้บุคลากรหรืออาจารย์
ท่านนั้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงผลการ
ด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จดังกล่าว  
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและบคุลากรของคณะ

และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 
ห้องประชุมรัตนสิน 

สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ห้องประชุมรัตนสนิ 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ 

14.00- 14.45 น. ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชา 

ผู้แทนอาจารย์ 
กลุ่มวิชาละ 2 คน 

14.45 – 15.30 น. ผู้แทนบุคลากรสายสนบัสนนุ แต่ละหน่วยงาน 
- งานบริหาร/ธรุการ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการเงินและพัสด ุ
- งานบริการวิชาการ/ท านุ/วิเทศสมัพันธ์ 
- งานวิจัย 
- งานวิชาการ 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานปฏิบัติการ 
- งานบุคคล 
- งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาศาสตรแ์ห่ง
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
 
 
 
 
 

15.30 – 16.15 น. ผู้แทนศิษย์เก่า : สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 
1. ภก.ศุภชัย ศรีมันตะ โรงพยาบาลค้อวัง 
086-2489017 
 
2. ภก.ปิยสิทธ์ิ ด าพะธิก โรงพยาลม.อุบลฯ 
099-0288827 
 
3. ภญ.ดารารตัน์ โป้สมบูรณ์ ร้านสถานียา 
061-4469826 
 
 
นายจ้าง  : สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 

ผู้แทนนักศึกษา ป.ตรี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
1. นางสาวมัณฑนา ลีสสีุข   2.นายสิทธิโชค ไชยงค ์
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
1. นายณัฐชนน สุขะปรเมษฐ  2.นางสาวตรลีดา คมใส 
 
นักศึกษาชั้นปีที 4 
1. นายศิริพงศ์ พจนา   2. นางสาวธินัดดา รอดภัย 
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
1 นายเฉลิมภรณ์ สารศรี   2.นายเกียรติศักดิ์ ภาดี 
 
ผู้แทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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1. ภญ.ปิยาภรณ์ ศรียาชีพ  
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ บุรีรมัย์ 
086-8669271 
 
2. ภญ.บังลั่น ฉบังรัมย์  
โรงพยาบาลนาโพธิ ์
087-7175818 
 
 
 
 
 

1) วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
   - นส.ลัดดาวัลย์ ยืนยาว 
   - นส.สภุัสสร วันสุทะ 
   - นส.กัลยา แสงฉว ี
   - นส.กัลยา แสงฉว ี
   - นส.ปายาลักษณ์ สึดลาร ี
 
2) วท.ม.ศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางฯ 
   - นส.วลัยพร เตียปะสิทธ์ิ 
 
3) ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 
    - นส.กัยลานี สุเวทเวทิน  089-2855296 

 
วันพฤหัสบดีที่ท่ี 27 กันยายน 2560 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00 – 12.00 
น. 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในประชุมสรุปประเด็นทีไ่ด้จาก
การตรวจเอกสารหลักฐาน 

ห้องประชุมรัตนสิน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองช้ัน 2 
13.00 – 15.30 
น. 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในประชุมสรุปประเด็นทีไ่ด้จาก
การตรวจเอกสารหลักฐาน 

ห้องประชุมรัตนสิน 

15.30 – 16.30 
น. 

คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร 
และบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเตมิ 

ห้องประชุมไพโรจน์  
ทรัพยานนท ์

 
 
2.  บันทกึภาคสนาม 
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3.  ภาพถ่าย 
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