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คํานํา 
 

คณะเภสัชศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ตอการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ   จึงไดนํามาใชในการพัฒนาคณะนับแตป
การศึกษา 2546 เปนตนมา  ซึ่งไดมีการนําผลการประเมินมากําหนดเปาหมาย วางแผน และบริหารจัดการ
องคกร อยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการพัฒนาผลลัพทของการดําเนินงาน   

รายงานการประเมินตนเอง (Self assessment report) ประจําปการศึกษา 2556 ฉบับน้ี  จัดทําขึ้น
เพ่ือรวบรวมและนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจดานตางๆ ของคณะเภสัชศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานของตัวบงช้ี ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดกําหนดไวเพ่ือใชสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2556  สําหรับผลการประเมินตนเองของคณะ คณะไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตางๆ ของคณะ ดังน้ันขอมูลที่ไดจากการประเมินตนเองน้ี จักเปน
ประโยชนตอผูบริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตรทุกทาน สําหรับใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานของคณะอยางตอเน่ือง  

ในการน้ี คณะเภสัชศาสตร ใครขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา คณาจารยและ
บุคลากรทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ และหวังวาทุกทานจะ
นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปบูรณาการใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน และรวมมือกันในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและตอเน่ือง เพ่ือใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
เปนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และมีความเขมแข็งทางวิชาการสมดังที่ระบุ
ในวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะสืบตอไป 
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     1.1 ขอมูลท่ัวไปของคณะ (โดยยอ) 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนคณะเภสัชศาสตรของรัฐ ลําดับที่ 8 และเปนคณะ

วิชาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย   
ใหจัดต้ังเปนคณะเภสัชศาสตร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ป ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม พ .ศ.2536 และสํานักงาน ก .พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่  30 มิถุนายน พ .ศ.2536  ในป  2551 ไดดําเนินการปรับหลักสูตรเปนหลักสูตร     
เภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ป  ใหสอดคลองกับเกณฑการจัดการเรียนการสอนที่กําหนด
โดยสภาเภสัชกรรมแหงประเทศไทย และเริ่มเปดรับนักศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังแตปการศึกษา 
2537 เปนตนมา มีบัณฑิตเภสัชศาสตรสําเร็จการศึกษาแลว 14 รุน จํานวน 922 คน โดยในปการศึกษา 2554   
มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 99 คน   
 ในปการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตรไดเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ       
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารบริการสุขภาพ  ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย  มีมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาแลว จํานวน 142 คน และในปการศึกษา 2553  มีมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน 

ในปการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตรไดเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิม 3 หลักสูตร คือ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ  และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนแบบทวิภาค เรียนวันจันทร-ศุกร  

และในปการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตรไดเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย
ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ ตามที่กรรมการประจําหลักสูตรกําหนด  โดยมีแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบงเปน 3 ครั้งในแตละปการศึกษา ครั้งละ 2-3 สัปดาห ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตรรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เปนเวลา 2 ป ซึ่งในปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแลว จํานวน 37 คน และไดรับอนุมัติใหปดหลักสูตรแลวในปการศึกษา 2555 

ในปการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ในปการศึกษา 255 5 คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จํานวน 4 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตร เภสัชศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตร

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

1.2 ผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ี  
  1.2.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ แยกตามตัวบงชี้ ระดับคณะ (ตาราง ส.1) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินคณะ 
ระดับ 

คุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ 1.2.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝงอัตลักษณ (สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม) แกนักศึกษา (จากเกณฑองคประกอบที่ 9.1 (ขอ 3)) 

5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน   

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3.08 พอใช 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 4.95 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิต ป.ตรี ป.โท และ ป.เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 3.99 ด ี

ตัวบงชี้ที่ 2.9.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพฯ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพฯ ไมประเมิน ไมประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย 3.51 ด ี

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย   

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 3.46 พอใช 

ตัวบงชี้ที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 0.00 ตองปรับปรุงเรงดวน 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม   

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 
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ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินคณะ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ด ี

ตัวบงชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ และผูบริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/หนวยงานเรียนรู 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 4.70 ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ 9.2.1  คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของตนสังกัด 4.92 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี้) 4.92 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของ สมศ.ตัวบงชี้ท่ี 1-11 4.60 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของ สมศ.ตัวบงชี้ท่ี 1-15 4.61 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.ในระบบ CHE QA   
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2. ขอมูลทั่วไปของคณะ 

 
2.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ (เรียงลําดับตามป พ.ศ.)  
 ช่ือหนวยงาน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 ท่ีตั้ง 85 ถ.วาริน-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  
 
 ประวัติความเปนมาโดยยอ  

ปการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตร เริ่มเปดรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษา 6 ป โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเภสัชศาสตรเดิมที่มีระยะเวลาการศึกษา 5 ป เพ่ือใหสอดคลองกับ
เกณฑการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดโดยสภาเภสัชกรรมแหงประเทศไทย  

ปการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให เปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ปการศึกษา 255 5 คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 จํานวน 4 หลักสูตร  คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตร เภสัชศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

2.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และเปาหมาย  
 
 

- วิสัยทัศน 
เปนคณะเภสัชศาสตรช้ันนําในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศดานความรูและทักษะ
วิชาชีพ  สรางสรรคงานวิจัยในระดับสากล 
1. เปนคณะเภสัชศาสตรชั้นนําในอาเซียน  : เปนคณะเภสัชศาสตรช้ันนําในอาเซียนดานการบริบาล
เภสัชกรรม (ป พ.ศ. 2556-2560 เปนที่รูจักและยอมรับในอาเซียน  และ ป พ.ศ. 2561-2565 เปน
คณะเภสัชศาสตรช้ันนําในอาเซียน  มีเครือขายความรวมมือดานการบริบาลเภสัชกรรม  หรือ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมรวมกันกับประเทศในอาเซียนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง) 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศดานความรูและทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตสอบผานการขอขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในครั้งแรกไมตํ่ากวา 85% และสามารถสอบผานการขอขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รอยละ100 ภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา 
3. สรางสรรคงานวิจัยในระดับสากล  : มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, SJR อยางนอย 20 บทความตอป 
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- พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศดานความรูและทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ

สากล  สามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน   และมีคุณธรรมนําความรู ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง 

2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม  เปนที่ยอมรับในระดับสากล   สามารถ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม 

3. บริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน  และสรางเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง  เพ่ือพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

4. อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามเพ่ือธํารงไวภายใตบริบทโลกาภิวัตน 

5. บริหารจัดการเชิงรุกดวยหลักธรรมาภิบาล   พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ  ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 

- สมรรถนะหลัก 
1. การพัฒนาการเรียนการสอนดานบริบาลเภสัชกรรมรวมกับเครือขายวิชาชีพ เพ่ือสรางความ

เช่ียวชาญระดับสูง โดยเฉพาะดานหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปญญาพ้ืนบานอีสานใตอยางครบวงจร 
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2.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร   

 คณะเภสัชศาสตรไดแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา คือสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร 
และแบงสวนราชการเปนการภายใน 3 กลุมวิชา 1 กลุมงาน และ 1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 2.3.1 แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ      เปนการแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
                                เปนการแบงสวนราชการเปนการภายใน 
 

 

คณะเภสัชศาสตร 
 

งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 

สํานักงาน
เลขานุการ 
 

กลุมวิชา 
ชีวเภสัช
ศาสตร 

กลุมวิชา 
เภสัชกรรม

ปฏิบัต ิ

กลุมงาน 
ปฏิบัติการ 

กลุมวิชา
เภสัชเคมี 

และ
  
 

สถาน
ปฏิบัติการ 
เภสัชกรรม

 

คณะกรรมการ
 

งานบริหารธุรการ 

งานการเงินและ
พัสด 

งานแผนและวิจัย 

งานบริการ
การศึกษา 

 

มหาวิทยาลัย
อบลราชธาน ี
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- งานบริหารและธุรการ     - งาน
บริหารบุคคล 
  

- งานวิจัย - งานวิเทศ
สัมพันธ  
- งานแผนและงบประมาณ 

- งานบริการการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา                    
- งานประชาสัมพันธ   - งาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย   

- งานพัฒนานักศึกษา   

- งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ   

- งานปฏิบัติการ    -  หนวยวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
- หนวยผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร   - งานบริการวิชาการ 
ทํานบํารงศิลปวัฒนธรรม 

- กลุมวิชาชีวเภสัช
ศาสตร 

- กลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
- หนวยขอมูลยาและสุขภาพ 

- สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรม 
        

 2.3.2 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร / 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

หัวหนากลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร  

 

รองคณบดีฝายแผนและวิจัย  

รองคณบดฝีายวิชาการ/  
ผชวยคณบดีฝายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝายบริการ
 

 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
  

 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการ
  

 
 

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัต ิ

 

ผูจัดการสถาน
ปฏิบัติการเภสัช

 
 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัช
 

คณะกรรมการประจํา
 

อธิการบดี  

 

สภามหาวิทยาลัย  

หมายเหตุ 
เปนการแบงสวนราชการตาม
พระราชกฤษฎีกา เปนการแบงสวนราชการเปน
การภายใน 
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2.4 รายช่ือกรรมการประจําคณะ และกรรมการบริหารชุดปจจุบัน   

 2.4.1 รายชื่อกรรมการประจําคณะ   
ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีภา รองคณบดีฝายบริหาร 
รองศาสตราจารยวันดี  รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝายแผนและวิจัย     
ดร.ฐิติเดช   ลือตระกูล รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผูชวยศาสตราจารยอรนุช ธนเขตไพศาล รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา   บุญจูง รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ เศรษฐบุปผา หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ดร.สมหวัง  จรรยาขันติกุล หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 
ดร.สุทธาสินี   สุวรรณกุล หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
ผูชวยศาสตราจารยแสวง วัชรธนะกิจ ผูแทนคณาจารยประจํา 
ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ภัทรเบญจพล ผูแทนคณาจารยประจํา 
  

 2.4.2 รายชื่อกรรมการบริหารชุดปจจุบัน  
ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีภา รองคณบดีฝายบริหาร 
รองศาสตราจารยวันดี  รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝายแผนและวิจัย     
ดร.ฐิติเดช   ลือตระกูล รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา   บุญจูง รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล รองคณบดีฝายวิชาการ 
ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฎ จันตะมา ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
นายพีรวัฒน  จินาทองไทย ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ 
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ เศรษฐบุปผา หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 
ดร.สุทธาสินี   สุวรรณกุล หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
นางสาวเบญจภัค   มิ่งขวัญ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  
 

2.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
ลําดับที่ คณะ/ภาควิชา รายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน 

1 คณะเภสัชศาสตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร 
2 คณะเภสัชศาสตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
3 คณะเภสัชศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารบริการสุขภาพ 
4 คณะเภสัชศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
5 คณะเภสัชศาสตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร 
รวมจํานวนหลักสูตรและ

สาขาวิชาที่เปดสอน 
5 5 
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2.6 จํานวนนักศึกษาปจจุบัน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
 2.6.1 จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

ลําดับที่ ระดับการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามปการศึกษา 

รวม 
2554 2555 2556 

1 ปริญญาตร ี 482 484 476 1,442 
2 ปริญญาโท 3 2 9 14 
3 ปริญญาเอก 2 - 2 4 

รวม 487 486 487 1,460 
  

 2.6.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ลําดับที่ ระดับการศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามปการศึกษา 

รวม 
2554 2555 2556 

1 ปริญญาตร ี 119 99 99 317 
2 ปริญญาโท - 1 1 2 
3 ปริญญาเอก 1 - - 1 

รวม 120 100 100 320 

 

2.7 จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุน 

       1) จํานวนอาจารยประจํา  

ลําดับที่ คุณวุฒิ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1 ปริญญาตร ี 11 - - - 11 
2 ปริญญาโท 10 1 1 - 12 
3 ปริญญาเอก 20 15 7 - 42 

รวม 41 16 8 - 65 
      

 2) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2556 

ลําดับที่ ประเภท 
คุณวุฒิ 

รวม 
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 บุคลากรสายสนับสนุน 9 21 5 - 35 
2 คนงาน/ลูกจาง 4 - - - 4 

รวม 12 21 5 - 39 
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2.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี   

1) งบประมาณแผนดิน 2556  

งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามหมวดรายจาย  

ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   

1 งบบุคลากร  27,956,200.17 

2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,594,500.00 

3 คาสาธารณูปโภค - 

4 เงินอุดหนุน (ฝกปฏิบัติงานฯ นศ.) 2,500,000 

  งบลงทุน 
 

1 ครุภัณฑ - 

2 ท่ีดินและสิ่งกอสราง - 

  รวมทั้งสิ้น 34,050,700.17 

   
งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรจําแนกตามแผนงาน 

 
ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 34,050,700.17 

  (งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ) 
 

2 แผนงานวิจัย 346,500.00 

3 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 711,960.00 

4 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 504,000.00 

  รวมทั้งสิ้น 35,613,160.17 

   
2) งบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรร  

  
ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

1 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 3,223,829.50 

2 เงินรายไดบัณฑิตศึกษา รวมยอดยกมา 1,464,861.26 

3 เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 6,326,826.36 

    
 

  รวมทั้งสิ้น 11,015,517.12 

   
 

 

 



11 

 

รายจาย 
  

1) งบประมาณแผนดิน 2556 
 

ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   

1 งบบุคลากร 27,956,200.17 

2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,594,500.00 

3 คาสาธารณูปโภค - 

4 เงินอุดหนุน (ฝกปฏิบัติงานฯ นศ.) 2,500,000 

  งบลงทุน 
 

1 ครุภัณฑ - 

2 ท่ีดินและสิ่งกอสราง - 

  รวมทั้งสิ้น 34,050,700.17 

   2) รายจายเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 2556 
 

ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   

1 งบบุคลากร (เงินเดือน + เงินประจําตําแหนง) 974,264.57 

2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 825,454.71 

3 คาสาธารณูปโภค 6,558.64 

  งบลงทุน 
 

4 ครุภัณฑ 16,585.00 

  รวมทั้งสิ้น 1,822,862.92 

   3) รายจายเงินรายไดบัณฑิตศึกษา 2556 
 

ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   

1 คาจาง 185,639.66 

2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 162,469.00 

3 คาสาธารณูปโภค - 

  งบลงทุน 
 

4 ครุภัณฑ - 

  รวมทั้งสิ้น 348,108.66 
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4) รายจายเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 2556 
 

ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   

1 งบบุคลากร (เงินเดือน + เงินประจําตําแหนง) 1,509,940.81 

2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 5,357,697.56 

3 คาสาธารณูปโภค 1,546,474.00 

  งบลงทุน 
 

4 ครุภัณฑ 623,443.34 

  รวมทั้งสิ้น 9,037,555.71 

   
คาใชจายสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ี2556 

 
ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

1 งบประมาณแผนดิน   

  -งบบุคลากร 27,956,200.17 

  -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,594,500.00 

  -คาสาธารณูปโภค - 

  -เงินอุดหนุน (ฝกปฏิบัติงานฯ นศ.) 2,500,000 

  -คาเสื่อมราคาครุภัณฑ  - 

  -คาเสื่อมราคาสิ่งกอสราง - 

  รวมรายจายงบประมาณ 34,050,700.17 

2 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 
 

  -คาจางชั่วคราว 974,264.57 

  -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 825,454.71 

  -คาสาธารณูปโภค 6,558.64 

  รวมรายจายเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 1,806,277.92 

3 เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 
 

  -งบบุคลากร 974,264.57 

  -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 825,454.71 

  -คาสาธารณูปโภค 6,558.64 

  รวมจายเงินกองทุนสงเสริมฯ 8,414,112.37 

  รวมงบคาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 44,271,090.46 

 ขอมูลท่ีใชคํานวณ : เงินเหลือจายปงบประมาณ 2556 

 

 

 

 



13 

 

เงินเหลือจายปงบประมาณ 2556 
 

ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

1 รายรับ   

  1) งบประมาณแผนดิน 
 

  -งบบุคลากร  27,956,200.17 

  -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,594,500.00 

  -คาสาธารณูปโภค - 

  -เงินอุดหนุน (ฝกปฏิบัติงานฯ นศ.) 2,500,000 

  -ครุภัณฑ - 

  -สิ่งกอสราง - 

  รวมรายรับงบประมาณ 34,050,700.17 

  2) เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 3,223,829.50 

  3) เงินรายไดบัณฑิตศึกษา (รวมยอดยกมา) 1,464,861.26 

  4) เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 6,326,826.36 

  รวมรายรับเงินรายได 11,015,517.12 

  รวมรายรับทั้งสิ้น 45,066,217.29 

2 รายจายจริง 
 

  1) งบประมาณแผนดิน 
 

  -งบบุคลากร  27,956,200.17 

  -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,594,500.00 

  -คาสาธารณูปโภค - 

  -เงินอุดหนุน 2,500,000 

**** -คาเสื่อมราคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง **** 

  รวมรายจายงบประมาณ 
 

  2) เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 
 

  -คาจางชั่วคราว 974,264.57 

  -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 825,454.71 

  -คาสาธารณูปโภค 6,558.64 

  รวมรายจายเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 1,806,277.92 

  3) เงินรายไดบัณฑิตศึกษา 
 

  -คาจางชั่วคราว 185,639.66 

  -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 162,469.00 

  -คาสาธารณูปโภค - 

  รวมรายจายเงินรายไดบัณฑิตศึกษา 348,108.66 



14 

 

ลําดับ หมวดรายจาย  จํานวนเงิน  

  4) เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ   

  -งบบุคลากร 974,264.57 

  -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 825,454.71 

  -คาสาธารณูปโภค 6,558.64 

  รวมจายเงินกองทุนสงเสริมฯ 8,414,112.37 

  รวมงบคาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 44,619,199.12 

3 เงินเหลือจาย 
 

  1) งบประมาณแผนดิน - 

  2) เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 1,417,551.58 

  3) เงินรายไดบัณฑิตศึกษา 1,116,752.60 

  4) เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ (2,087,286.01) 

  รวมเงินเหลือจายทั้งสิ้น 
 

4 งบดําเนินการในปงบประมาณ 2556 
 

  1) งบประมาณแผนดิน 34,050,700.17 

  2) เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 10,568,498.95 

  3) คาเสื่อมราคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง - 

  รวมงบดําเนินการในปงบประมาณ 2556 ทั้งสิ้น 44,619,199.12 

(ขอมูล ณ 3 มีนาคม 2557) 

 

2.9 อัตลักษณและเอกลักษณ  
 1) อัตลักษณ 

สรางสรรค สามัคคี สํานักดีตอสังคม 
 2) เอกลักษณ  
  ภูมิปญญาแหงลุมนํ้าโขง (เนนดานสมุนไพร สุขภาพและยา)  
 

2.10 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร 
เพ่ือเปนหลักประกันวาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

กลาวคือเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามความคาดหวังและความตองการของสังคม ตลอดจนสามารถสรางความ
เปนเลิศในดานวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลอง
กับภารกิจและศักยภาพของคณะ  จึงไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

1) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเภสัชศาสตร ใหสอดคลองกับระบบ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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2) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    

3) สงเสริมใหมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานทั้งในระดับคณะ 
หนวยงาน และบุคคล 

4) สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาของคณะเภสัชศาสตรแกบุคลากร
และสาธารณชน 

5) สงเสริมและสนับสนุนการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ ( The Education 
criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6) สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบเทียบเคียงสมรรถนะ ( Benchmarking)เพ่ือพัฒนาคุณภาพกับ
หนวยงานภายนอก 

7) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําการจัดการความรู (Knowledge Management) มาใชเปนกลไกใน
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ 

8) สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและจัดการฐานขอมูล
ตางๆ ใหเปนระบบ 

แนวปฏิบัติ 
1) เสริมสรางความเขาใจและประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และความจําเปนใน

การประกันคุณภาพการศึกษา 
2) จัดใหมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเปนการเฉพาะเพ่ือทํา

หนาที่พัฒนา บริหาร และติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด 
3) พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดองคประกอบ ตัวบงช้ี และเกณฑประเมิน

คุณภาพ ของคณะเภสัชศาสตรใหสอดคลองกับองคประกอบและตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

4) พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป  และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report, SAR) ระดับคณะ และจัดทําแฟมสะสมงาน (Port folio) ของอาจารยและบุคลากร 
6) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและจัดการฐานขอมูลตางๆ  
7) นําผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานทั้งในระดับคณะ หนวยงาน และบุคคล 
8) เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับระบบ วิธีการ และผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

ของคณะเภสัชศาสตร แกบุคลากร และสาธารณชน 
9) นําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ ( The Education criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) มาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยจัดทําโครงราง
องคกร ประเมินการดําเนินการตามหมวดตางๆ และจัดทําแผนพัฒนา 

10) นําการจัดการความรู (Knowledge Management) มาใชเปนกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของคณะ 
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดนโยบายและ 
กํากับติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินและใหขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

สภามหาวิทยาลัย 

•  กําหนดคาเปาหมาย/ผูรับผิดชอบ 

•  กําหนดแผนการดําเนินงาน  

•  ติดตามผลการดําเนินงานทุกรอบ 
 3 เดือน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการจัดความรู คณะเภสัชศาสตร 

หนวยงานภายนอก 

- สมศ. 
- สกอ. 
- ก.พ.ร. 

กลุมวิชาและหนวยงานภายในคณะฯ 

หนวยงานภายนอก 

- สมศ. 
- สกอ. 
- ก.พ.ร. 

•  วางแผนดําเนินการใหเปนไปตาม   
 เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา   
 ภายใน ภายนอก และ กพร. ตาม   
 คาเปาหมายท่ีกําหนด  

•  รายงานผลการดําเนินงาน (SAR)  
 ทุกรอบ 3 เดือน 

รายงาน SAR ระดับคณะ 
ทุกรอบ 3 เดือน 

รายงาน SAR ระดับคณะ 
ทุกรอบ 3 เดือน 

รายงาน SAR ระดับคณะ 
ทุกรอบ 3 เดือน 

ประเมินและใหขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

รายงาน SAR ระดับมหาวิทยาลัย 
 

กําหนดนโยบายและกํากับติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

กําหนดนโยบายและกํากับติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

 

•  กําหนดแผนการดําเนินงาน  

•  ติดตามผลการดําเนินงานทุกรอบ 
 3 เดือน 

เกณฑ EdPEx 

รายงาน SAR ระดับมหาวิทยาลัย 
 

• ประเมินตนเองเพ่ือหาโอกาสใน
การพัฒนา 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร ไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มีองคประกอบดังน้ี 

1 คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ 
2 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3 รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
4 รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการ 
5 รองคณบดีฝายบริการวิชาการ กรรมการ 
6 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
7 ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
8 ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
9 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
10 หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ 
11 หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
12 หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
13 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 
14 นางสาวสดใส ตะรินันท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
 โดยมีหนาที่ ดังน้ี 

- กําหนดนโยบาย สรางความเขาใจและประชาสัมพันธระบบประกันคุณภาพใหบุคลากรใน
คณะเภสัชศาสตรทราบ 

- พัฒนาตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
- จัดทําและพัฒนาระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
- ทบทวน จัดทํา ประชาสัมพันธ และดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของคณะ        

เภสัชศาสตร 
- ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
- พัฒนาและดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ 

 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มี 2 สวน คือ 

 1. การประกันคุณภาพภายใน  เปนการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาภายในคณะวิชา จากคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง หรือจากหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีหนาที่กํากับดูแล เพ่ือใหมั่นใจวาคณะไดดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมี
คุณภาพ 
 2. การประกันคุณภาพภายนอก  เปนการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐาน
การศึกษาของวิชาชีพ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือจากหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันวามหาวิทยาลัยและคณะวิชาได
ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพ 
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- ดําเนินการตามภารกิจใหมีคุณภาพ 
- จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
- จัดทํารายงานประจําป 
- ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

 

การประกันคุณภาพภายในจะเนนการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
สําหรับการประเมินคุณภาพเปนการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานดานปจจัยนําเขา (Input) 
และกระบวนการ (Process) ซึ่งเปนการเนนประเมิน “เหตุ” สวนการประกันคุณภาพภายนอกจะเนนการประเมิน 
“ผล” คือ ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตางๆ 
ดังน้ัน การประกันคุณภาพภายในยอมสงผลถึงการประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง ซึ่งแสดงความสัมพันธไดดังน้ี 

 
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางองคกรที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการประกัน

คุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานการ
ประเมินตนเอง 

การตรวจเยี่ยม รายงานผลการ
ประเมิน 

กการติดตาม
ผล 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 

สมศ. : 
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ 

ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 
คณะกรรมการบริหาร 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- ใหการรับรองผูประเมินคุณภาพภายนอก 
- สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

ภายใน 
- ศึกษารายงานการประเมินตนเองของ

สถาบัน 
- ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูล 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเยี่ยม) 
- จัดทําขอเสนอแนะนการปรับปรุง 

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
- เตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก 
- พัฒนาฐานขอมูลในดานตางๆ 
- ฯลฯ 

สถาบันอุดมศึกษา 

- คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย/หนวยงาน  
  เทียบเทา 
- ภาควิชา/หนวยงานเทียบเทา 
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2.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินท่ีผานมา 

จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2555 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพไดใหขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาที่เปนประโยชนในหลายๆดานซึ่งคณะไดนําขอเสนอแนะ
เหลาน้ันมาทําการวิเคราะหและปรับปรุงตามบริบทของคณะฯ ซึ่งไดผลการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
 

ประเด็นขอเสนอของ
คณะกรรมการที่คณะเห็นควร

ดําเนินการพัฒนา 

แผนการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะควรมีการนําผลการ
วิเคราะหคางานของบุคลากร
สายสนับสนุน เพ่ือเปรียบเทียบ
กับกรอบภาระงานมาตรฐาน
ประจําตําแหนง 

2. คณะมีจํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการในสัดสวน
ที่นอย 

3. คณะยังขาดกิจกรรมสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนใน
เสนทางความกาวหนาการเขาสู
ตําแหนงในสายงาน 

1. วิเคราะหอัตรากําลังของ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยนําวิสัยทัศน 
แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจําป 
สมรรถนะหลัก กรอบภาระงาน
มาตรฐานประจําตําแหนง และ
เกณฑมาตรฐานตางๆ มาใชใน
การวิเคราะห  

2. จัดทํา TOR ของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

3. วางแผนความกาวหนาของเขา
สูตําแหนงในสายงานของ
อาจารยและบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ  
รองคณบดีฝายบริหาร 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะทํางานวิเคราะหอัตรากําลัง 
โดยนําขอมูลดานตางๆ อาทิ FTEs 
เกณฑมาตรฐานสภาเภสัชกรรม 
เกี่ยวกับสัดสวนจํานวนอาจารย 
แผนยุทธศาสตร สมรรถนะหลัก 
มาประกอบการพิจารณา และได
จัดทําแผนอัตรากําลังของบุคลากร 
2558-2568  
- คณะไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะทํางานจัดทํา TOR ของ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยไดผานการรับฟงความคิดเห็น
และนําไปใช รวมถึงการจัดทําแผน
ความกาวหนาของบุคลากร 

4. คณะควรมีการสํารวจความ
ตองการดานสวัสดิการ 
โดยเฉพาะดานกายภาพ และ
สวัสดิการตางๆ ของอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา เชน ที่
จอดรถยนตและรถจักรยานยนต 
ที่จําหนายอาหาร เปนตน และ
นําผลการสํารวจไปดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม 

5. คณะมีแบบประเมินคุณภาพ
การใหบริการจากนักศึกษา 
ความเห็นของผูใชบัณฑิต แตไม

1. สํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากร 

2. พัฒนาระบบการรับฟงเสียง
ของลูกคาและลูกคากลุมอ่ืน 
(Voice of Customer, VOC) 
เชน ผลการประเมินความพึง
พอใจผูบัณฑิต และผลการ
ประเมินการเรียนการสอน  งาน
วิชาการ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ควรนํามาพิจารณา 
กอนเปดปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบ  
รองคณบดีฝายบริหาร 
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
-  คณะไดจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรในดานตางๆ 
และไดรวมมือกับกองการเจา 
หนาที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการสํารวจความสุขของบุคลากร
ผานเครื่องมือ Happinometer ที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
ทั้งน้ีไดมีการแตงต้ังนักสรางสุขใน



20 

 

ประเด็นขอเสนอของ
คณะกรรมการที่คณะเห็นควร

ดําเนินการพัฒนา 

แผนการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

พบวาคณะไดนําผลการ
ประเมินดังกลาวมาดําเนินการ
อยางไร มีการจัดลําดับ
ความสําคัญอยางไร และมีการ
แจงผลการดําเนินการที่
ตอบสนองใหผูเสนอแนะ
อยางไร 

องคกร โดยอยูระหวางการ
วิเคราะหขอมูลและการเตรียมการ
จัดโครงการกิจกรรมรองรับ 
- คณะอยูระหวางดําเนินการ
ทบทวนระบบการรับฟงเสียงของ
ลูกคาและลูกคากลุมอ่ืน (Voice of 
Customer, VOC) 
 

6. ยังไมชัดเจนวาคณะ ไดนําเอา 
ผลการดําเนินงานของคณะตาม
ตัวช้ีวัดของแตละแผน ผลการ
ประเมินตางๆ จากกลุม
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย การประเมินความพึงพอใจ
ตางๆ มาประกอบการจัดทํา
แผนที่ครอบคลุม ทั้งน้ีเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
ผูเกี่ยวของทุกกลุม 

1. งานแผน รวบรวม ผลการ
ดําเนินงานของคณะตาม
ตัวช้ีวัด  ผลการประเมินตางๆ 
จาก ลูกคาและลูกคากลุมอ่ืน 
เพ่ือเปนขอมูลนําเขาและ 
วิเคราะหความสอดคลองของ
โครงการและกิจกรรม ที่
ตอบสนองตอความตองการ
และความคาดหวังของลูกคา
และลูกคากลุมอ่ืน 

ผูรับผิดชอบ  
รองคณบดีฝายแผนและวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะไดดําเนินการนํา ผลการ
ดําเนินงานของคณะตามตัวช้ีวัด
ของแตละแผน และไดมีการนํา 
ความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคาและลูกคากลุมอ่ืน มา
ประกอบการ ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรป 2557-2559 ซึ่ง
ขณะน้ีระหวางการวิเคราะหความ
สอดคลองของโครงการและ
กิจกรรม 

7. ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกาให
หลากหลาย และมีตาราง
กิจกรรม เพ่ือใหศิษยเกาไดมี
โอกาสเขารวมไดมากขึ้น 

1. งานวิชาการ กําหนดใหโครงการ
บริการวิชาการ เพ่ิม
กลุมเปาหมาย โดยระบุ
กลุมเปาหมายใหเปน “ศิษย
เกา” ใหชัดเจนในโครงการ และ
ประชาสัมพันธใหศิษยเกาทราบ
ในชองทางตาง  ๆ 

ผูรับผิดชอบ  
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 
งานบริการวิชาการไดดําเนินการ
กําหนดใหโครงการบริการวิชาการ 
เพ่ิมกลุมเปาหมายคือ ศิษยเกา ให
ชัดเจนในโครงการบริการวิชาการที่
เกี่ยวของ ประจําปงบประมาณ 
2557 และไดประชาสัมพันธให
ศิษยเกาทราบในชองทางตางๆ  

8. คณะควรพิจารณาสงเสริม
งานวิจัยเพ่ือใหองคกรและ
สถาบันอ่ืนนําไปใชประโยชน
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลงานที่

1. สนับสนุนทุนในการขอการ
รับรองการนํางานวิจัยไปใช
ประโยชน 

2. สนับสนุนใหมีการวิจัยรวมกับ

ผูรับผิดชอบ  
รองคณบดีฝายแผนและวิจัย 
รองคณบดีฝายบริหาร 
ผลการดําเนินงาน 
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ประเด็นขอเสนอของ
คณะกรรมการที่คณะเห็นควร

ดําเนินการพัฒนา 

แผนการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

ไดรับรองคุณภาพ หนวยงานภายนอก เชน 
โรงพยาบาล 

3. สนับสนุนทุนสําหรับ review 
article 

4. สนับทุนการอานตําราโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 

5. สนับสนุนการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร จัดทําประกาศ
สนับสนุนทุนในการขอรับรองการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชน การจัดทํา
บทความวิชาการ การแตงตํารา  
รวมทั้งไดดําเนินการทํา MOU กับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ เพ่ือสนับสนุนใหมี
การวิจัยรวมกัน 

9. คณะยังมีจํานวนการบริการ
วิชาการที่บูรณาการการเรียน
การสอนและงานวิจัยเปน
จํานวนนอย 

1. กํากับดูแลใหหัวหนาโครงการ
บริการวิชาการใหมีการบูรณา
การตามแผนที่เสนอขอ  

ผูรับผิดชอบ  
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 
งานบริการวิชาการไดดําเนินการ
แจงใหผูแทนกลุมวิชาทุกกลุมวิชา
ประชาสัมพันธใหคณาจารยในกลุม
วิชารวมสงขอเสนอโครงการโดย
มุงเนนใหทุกโครงการตองมีการ  
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และ/หรืองานวิจัยตามนโบบาย
ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีขอเสนอ
โครงการดังกลาวจะตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกอนเสนอขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

10. แมวาคณะมีการรายงานการใช
เงิน ตามรายหมวดตางๆ มี
บทสรุปของผูบริห าร แตยังไม
พบวา การรายงานดังกลาวไดมี
การวิเคราะหอยางเปนระบบ
อยางไร เชน  มีความคุมทุน 
หรือความคุมคาหรือไม เพ่ือจะ
ไดนําเอาผลการรายงานไปใช
ประโยชนอยางไร  เพ่ือที่จะ
ตอบสนองการปรับเปลี่ยน
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

1. มอบหมายและติดตามผลการ
วิเคราะหความคุมทุน 

- หลักสูตร และรายวิชา 
- เครื่องมือ วัสดุและ

สารเคมี  
และนํามาใชเปนขอมูลนําเขาเพ่ือ
จัดทําแผนของคณะ 

ผูรับผิดชอบ  
รองคณบดีฝายแผนและวิจัย 
รองคณบดีฝายวิชาการ 
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 
งานบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร
ไดดําเนินการวิเคราะหความคุมทุน
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ือใหทุกหลักสูตรมีขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการดําเนินการของ
หลักสูตรใหเกิดความคุมทุน และ



22 

 

ประเด็นขอเสนอของ
คณะกรรมการที่คณะเห็นควร

ดําเนินการพัฒนา 

แผนการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

ย่ิงขึ้น 
11. คณะควรมีการวิเคราะหความ

คุมทุน และตนทุนในราย
กิจกรรม เชน ความคุมทุนของ
หลักสูตรที่เปดสอน เครื่องมือ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน เปนตน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 

เพ่ือเปนประโยชนตอคณะผูบริหาร
ในการวางแผนบริหารจัดการการ
ดําเนินงานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  ตลอดจนการวางแผนการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ      
โดดเดน สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด/ผูเรียน  
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีระบบการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจน โดยมีการ

กําหนดแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติงานประจําปที่ครอบคลุมพันธกิจทุกดาน และมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบ และแกไขปรับปรุงแผนในปตอๆ ไป  

- คณะมีการกําหนดสมรรถนะหลัก และไดนํามาประกอบการพิจารณาในการสงเสริมเพ่ือให
สมรรถนะหลักเกิดความเขมแข็ง และโดดเดน ตลอดจนการใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก 
เชน การสงเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสมุนไพร และภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพอยางครบวงจร การสงเสริม การพัฒนาการเรียนการสอนดานบริบาลเภสัช
กรรม รวมกับเครือขายวิชาชีพ เพ่ือสรางความเช่ียวชาญระดับสูง  โดยเฉพาะดานหัวใจและ
หลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ เปนตน 

- คณะเริ่มมีการนําเอาเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในขนวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ  

-  คณะเภสัชศาสตร มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการ การ   
     และการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับภารกิจตางๆ ของคณะ  

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- คณะควรใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศมาพัฒนาขนวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของคณะตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีตอไป  
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- คณะมีการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชในการจั ดเก็บขอมูล สารสนเทศที่

เกี่ยวกับภารกิจตางๆ ของคณะ อาทิ ระบบฐานขอมูลภาระงานอาจารย ระบบการเรียนการ
สอนออนไลน  Moodle ระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ และระบบบริหารการประชุม
อิเล็คทรอนิคส (E-meeting) เปนตน นอกจากน้ี ยังมีนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ไดแก  ระบบการจองหองประชุม ระบบการ
แสดงสถานการณลา ระบบการขอไปราชการ ระบบสถานะวัสดุวิทยาศาสตรคงคลัง และอ่ืนๆ 
ที่อยูระหวางการพัฒนา ไดแก ระบบบริหารจัดการแผน การเงิน และงบประมาณ เปนตน 

 
 

 
 

 

3. ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ              
1 ขอ 

มีการดําเนินการ           
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ        
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ        
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ         
8 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ี
สอดคลองกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบันและไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2551– 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) 

คณะเภสัชศาสตร มีการทําแผน 
กลยุทธ ภายใตแผนยุทธศาสตรคณะ
เภสัชศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-
2559) PHA_P_1.1-1-1) ท่ี
สอดคลองกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย (PHA_P_1.1-1-2) 
และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
(PHA_P_1.1-1-3)  โดยแผน
ยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตรมีการ
ดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะฯ ในกระบวนการ
จัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559)  
(PHA_P_1.1-1-4)  เพ่ือใหมีแผนท่ี
สอดคลองกับสภาวะปจจุบัน สําหรับ
ใชเปนแนวทางในการบริหารงาน  
ซ่ึงแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ  (PHA_P_1.1-1-5) โดยแผน
ยุทธศาสตรดังกลาวมีความเชื่อมโยง
กับปรัชญาและจุดเนนมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีไดมีการวิเคราะหความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร 
ระยะ 5 ป  กับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
สถาบันภายใตแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัย (PHA_P_1.1-1-6)  
และมีการวิเคราะหความเชื่อมโยง
กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551– 2565) 

PHA_P_1.1-1-1 สําเนาแผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 
2559)  
PHA_P_1.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีให
ความเห็นชอบแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยและมีนโยบายให
เพ่ิมเติมในบางประเด็น 
PHA_P_1.1-1-3 สําเนาแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2555 – 2559)  
PHA_P_1.1-1-4 สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและลายมือชื่อผูเขารวม
ประชุมเพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมและ
รับทราบการถายทอดแผนยุทธศาสตร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) 
PHA_P_1.1-1-5 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ท่ีใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) 
PHA_P_1.1-1-6 ขอมูลแสดงถึงการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของสถาบัน ภายใตแผน 
กลยุทธมหาวิทยาลัย   
PHA_P_1.1-1-7 ขอมูลแสดงการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551– 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับท่ี 
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มี เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559)  (PHA_P_1.1-1-7)   

11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังแสดงใน
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป 
ซ่ึงเปนการแปลงแผนกลยุทธสูการ
ปฏิบัติ 

 
 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
สถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธ/แผน
ยุทธศาสตรสูหนวยงานยอยภายใน
คณะฯ  ภายใตการจัดประชุมชี้แจง
ถายทอดแผนยุทธศาสตรและเปด
โอกาสใหบุคลากรไดขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังสําเนา
หนังสือเชิญประชุม  และลายมือชื่อ
บุคลากรท่ีเขารวมประขุม ในการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 
(PHA_P_1.1-2-1)  
นอกจากนี้ ไดมีการถายทอดแผน 
กลยุทธ/แผนยุทธศาสตรสูหนวยงาน
ภายใน/บุคลากรในหนวยงาน 
ภายใตกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป  โดยมีหนังสือแจงให
หนวยงานภายในไดรับทราบและ
พิจารณาทบทวนโครงการ/กิจกรรม
ในแผนยุทธศาสตร นํามากําหนด
เปนแผนปฏิบัติการประจําป  โดยใน
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556  ไดมีการถายทอด
แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรให
บุคลากรทุกกลุมวิชา/กลุมงานได
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดบรรจุ
ไวในแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร  
ซ่ึงไดมีตารางแสดงถึงการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามกลยุทธ/
มาตรการของแผนยุทธศาสตร สู
ระดับหนวยงานยอยและตัวบุคคลใน
ระดับผูบริหาร  ตลอดจนกําหนด
ดัชนีวัดความสําเร็จของแผน  เพ่ือให
กลุมวิชา/กลุมงานดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร พ.ศ.2555-2559 
(PHA_P_1.1-2-2)  โดยกลุมวิชา/
กลุมงานพิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตรในแตละป และเสนอ
โครงการ/กิจกรรมรองรับแผน

PHA_P_1.1-2-1 หนังสือเชิญ
บุคลากรทุกกลุมวิชา/กลุมงานประชุม
เพ่ือถายทอดแผนยุทธศาสตรให
บุคลากรไดรับทราบและให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอแผน
ยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร และ
ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม 
PHA_P_1.1-2-2 สําเนาหนังสือแจง
ใหกลุมวิชา/กลุมงานพิจารณา
ทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะเภสัช
ศาสตร พ.ศ.2555-2559  และเสนอ
โครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผน 
กลยุทธ/แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2556  
PHA_P_1.1-2-3 สําเนาตัวอยาง
หนังสือเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป 
PHA_P_1.1-2-4 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานฯ ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 
25 กรกฎาคม 2555 
PHA_P_1.1-2-5 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2555 
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ยุทธศาสตรบรรจุในการจัดทําแผน
งบประมาณรองรับแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ภายใตแผนปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2556) (PHA_P_1.1-2-
3)  และงานนโยบายและแผนได
รวบรวมและจัดทํารางแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556  เสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงาน ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 
25 กรกฎาคม 2555 เพ่ือพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ/
กิจกรรมท่ีเห็นชอบใหบรรจุในแผน 
(PHA_P_1.1-2-4) และเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
กําหนดแผนปฏิบัติการคณะเภสัช
ศาสตร ประจําป 2556 ซ่ึงไดมี
ตารางแสดงถึงการถายทอดและ
มอบหมายผูรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม สูระดับหนวยงานยอยและ
ตัวบุคคลในระดับผูบริหาร  
ตลอดจนกําหนดดัชนีวัดความสําเร็จ
ระดับโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให
กลุมวิชา/กลุมงานเตรียมดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป  และใช
เปนแนวทางการดําเนินงาน  ในการ
ประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2555  (PHA_P_1.1-2-
5)  หลังจากนั้นผูบริหารท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ไดมีการแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการ
ถายทอดใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของมีการ
ดําเนินงานตามแผนตอไป      

 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 
4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการแปลงแผนกลยุทธ/แผน
ยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป  โดยใหกลุมวิชา/กลุมงาน
พิจารณาทบทวนโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีไดบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรคณะ
เภสัชศาสตร  ซ่ึงไดมีตารางแสดงถึง
การมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามกลยุทธ/มาตรการ

PHA_P_1.1-3-1 สําเนาหนังสือแจง
ใหกลุมวิชา/กลุมงานพิจารณา
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดบรรจุ
ไวในแผนยุทธศาสตรแปลงมาสู
แผนปฏิบัติการประจําป 
PHA_P_1.1-3-2 ตัวอยางสําเนา
หนังสือเสนอโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจําปของกลุมวิขา/
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ของแผนยุทธศาสตร สูระดับ
หนวยงานยอยและตัวบุคคลในระดับ
ผูบริหาร  ตลอดจนกําหนดดัชนีวัด
ความสําเร็จของแผน เพ่ือใหกลุมวิชา 
/กลุมงานเตรียมดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร พ.ศ.
2555-2559 (PHA_P_1.1-3-1)  
โดยกลุมวิชา/กลุมงานพิจารณา
ทบทวนแผนยุทธศาสตรในแตละป 
และเสนอโครงการ/กิจกรรมรองรับ
แผนยุทธศาสตรบรรจุในการจัดทํา
แผนงบประมาณรองรับแผนปฏิบัติ
การประจําป (ภายใตแผนปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2556) ดังตัวอยาง
หนังสือเสนอโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 
(PHA_P_1.1-3-2)  ซ่ึงจากการ
รวบรวมโครงการ/กิจกรรมท่ีกลุม
วิชา/กลุมงานมีการแปลงแผน
ยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการ
ประจําป  โดยงานนโยบายและแผน
คณะฯ ไดรวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ท่ีเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจําปท่ีครบทุกพันธกิจท้ัง 5 ดาน 
คือ การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการเชิงรุก (PHA_P_1.1-3-3)  
ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดําเนินงาน  โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมในการ
ประชุม ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2555 (PHA_P_1.1-3-4)  
และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ  โดยไดรับความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 
7/2555 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2555 (PHA_P_1.1-3-5) 

กลุมงาน   
PHA_P_1.1-3-3 ตารางสรุป
โครงการ/กิจกรรมท่ีแปลงจากแผน
ยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบตามพันธกิจ 5 ดาน เพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานและท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ตามลําดับ 
PHA_P_1.1-3-4 สําเนารายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินงานท่ีใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป 
2556 ตามท่ีไดมีกําหนดโครงการ/
กิจกรรมตามภารกิจและ 
พันธกิจของคณะฯ 
PHA_P_1.1-3-5 สําเนารายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ท่ีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 ตามท่ีไดมีกําหนด
โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจและ 
พันธกิจของคณะฯ 
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4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติงานประจําปและคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือ
วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําป 

มีการกําหนดตัวบงชี้ของแผน 
กลยุทธ/แผนยุทธศาสตร 
(PHA_P_1.1-4-1) และมีการ
กําหนดคาเปาหมายของตัวบงชี้แผน
กลยุทธ/แผนยุทธศาสตรในการ
ประเมินประจําป (PHA_P_1.1-4-2) 
และกําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป  ตัวบงชี้
โครงการ/กิจกรรมภายในปฏิบัติการ
ประจําป  ในแผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ 2556  (PHA_P_1.1-
4-3) 

PHA_P_1.1-4-1 ตารางแสดงการ
กําหนดตัวบงชี้แผนกลยุทธ/แผน
ยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_1.1-4-2 ตารางแสดงถึงการ
กําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้  
ระดับองคกร ซ่ึงเปนตัวบงชี้ระดับ
แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร 
PHA_P_1.1-4-3 ตารางแสดงถึงการ
กําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
แผนปฏิบัติการ  และตัวบงชี้ในระดับ
กิจกรรม/โครงการ 

 
 

5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปครบ 5 พันธกิจ 

มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2556 ครบท้ัง 
5 พันธกิจ คือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ  
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการเชิงรุก โดย
พิจารณาจากรายงานผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมายและดัชนีวัด
ความสําเร็จท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 ท่ีมี
การติดตามผลการดําเนินงานราย
ไตรมาส (PHA_P_1.1-5-1)  

PHA_P_1.1-5-1 สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการท่ีบรรจุใน
แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร 
ประจําป 2556 เพ่ือดําเนินครบท้ัง 5 
พันธกิจ ในรายงานผลการดําเนินงาน
รายไตรมาสครบถวนท้ัง 4 ไตรมาส 
  
 

 
 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณา 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินงาน เพ่ือวางแผน 
กํากับ ติดตามใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีกําหนด (PHA_P_1.1-6.-
1)  โดยมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ภายใตการแปลงสูแผนปฏิบัติการ
ประจําป  โดยมีหนังสือแจงใหกลุม
วิชา/กลุมงานท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป สงรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปรายไตรมาส  (PHA_P_1.1-
6-2)  และกลุมวิชา/กลุมงานไดสง
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการรายไตรมาส ดัง
ตัวอยางรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในแตละไตรมาส  

PHA_P_1.1-6-1 สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_1.1-6-2 หนังสือกํากับ 
ติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนท่ี
กําหนด  โดยมีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานตามดัชนีวัด
ความสําเร็จท้ังในระดับกิจกรรม/
โครงการและระดับแผนยุทธศาสตร 
PHA_P_1.1-6-3 ตัวอยางการ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการรายไตรมาสของกลุม
วิชา/กลุมงาน 
PHA_P_1.1-6-4 สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน
เพ่ือติดตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
รายไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง 
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(PHA_P_1.1-6-3)  และมีการ
ประชุมเพ่ือกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 อยาง
สมํ่าเสมอเปนรายไตรมาส  โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงาน  จํานวน 4 ครั้ง 
PHA_P_1.1-6-4)  และเสนอ
รายงานตอผูบริหารในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
ตามลําดับ จํานวน 4 ครั้ง 
(PHA_P_1.1-6-5) 

PHA_P_1.1-6-5 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ท่ีใหความเห็นชอบรายงานผลการ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการ ประจําป 2556 ราย
ไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง 
 
 
 
    

 
 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 1 ครั้งและ
รายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจําป 2556  โดย
ในการประเมินผลการดําเนินงาน ได
มีการประเมินตามตัวบงชี้ของแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2556 จํานวน 1 ครั้ง 
คือเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4 ปงบประมาณ  
2556  โดยมีการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ความสําเร็จ
แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรระดับ
องคกร  และตัวบงชี้ความสําเร็จ
ระดับโครงการ/กิจกรรม นําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตอท่ี
ประชุมคณะ กรรมการวางแผนการ
ดําเนินงาน ครั้งท่ี 1  ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 23 
ธันวาคม 2556  ปงบประมาณ 
(PHA_P_1.1-7-1) และเสนอตอ
คณบดีและท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2557 เมือวันท่ี 26 มกราคม 
2557  (PHA_P_1.1-7-2)   
แตเนื่องจากการดําเนินงานยังไม
รายงานผลตัวบงชี้ไดครบถวน  จึงมี
การรวบรวมนําเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนดําเนินการ 
ครั้งท่ี 2 ในการประชุมในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนการดําเนิน 
งานครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ีเม่ือวันท่ี 
27 มีนาคม 2557 (PHA_P_1.1-7-

PHA_P_1.1-7-1 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
2556 ครั้งท่ี 1 ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2556 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 
PHA_P_1.1-7-2 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือนําเสนอรายงานผลการดําเนิน 
งานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตัวบงชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําป 2556 
ครั้งท่ี 1 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2557 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2557 
 ครั้งท่ี 2 ท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมคณะ 
กรรมการวางแผนการดําเนินงาน  
ครั้งท่ี 2 ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 
เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2557  
PHA_P_1.1-7-3 การประชุม
คณะกรรมการวางแผนการดําเนิน 
งานครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ีเม่ือวันท่ี 
27 มีนาคม 2557  
PHA_P_1.1-7-4 สําเนารายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 2 ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
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3)  และนําเสนอรายงานผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ และแผน 
ปฏิบัติการตอท่ีประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2 ใน
การประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2557 (PHA_P_1.1-
7-4)    

 
 

8. มีการนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผน 
กลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

คณะเภสัชศาสตรมีการนําขอคิดเห็น
และเสนอแนะจากท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงาน ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 
23 ธันวาคม 2556 (PHA_P_1.1-8-
1)  และขอเสนอแนะจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําป 
2556 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557  
เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2557 
(PHA_P_1.1-8-2)  ท่ีใหขอคิดเห็น
และเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุง
การดําเนินงาน  โดยไดกําหนดแผน
ปรับปรุงการดําเนินงานใน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2557 (PHA_P_1.1-8-3)  โดย
คณะฯ ไดมีการดําเนินการปรับปรุง
ตามแผนท่ีกําหนดแลวในบางสวน  
ดังตัวอยางเรื่องการปรับปรุงเรื่อง
การรายงานผลการดําเนินงานไม
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ทํา
ใหไมสามารถประมวลผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมไดครบถวน  
ไดปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนในการ
ดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําป 
2557  ไดกําหนดใหบุคลากรสังกัด
งานท่ีดําเนินงานโครงการเปนผูรวม
รับผิดชอบเพ่ือชวยผูบริหารท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม  จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานใหครบถวนและ
ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดแทนรูป
แบบเดิมท่ีกําหนดวาเปนสํานักงาน

PHA_P_1.1-8-1 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงาน ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 
23 ธันวาคม 2556 
PHA_P_1.1-8-2 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 
2557 
PHA_P_1.1-8-3 สําเนาแผนปรับปรุง
การดําเนินงานในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2557  
PHA_P_1.1-8-4 ตัวอยางผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 
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เลขานุการ หรือกลุมวิชา 
(PHA_P_1.1-8-4)  และตัวอยางการ
ปรับปรุงระบบการรายงานโดยมี
ระบบสารสนเทศรองรับการรายงาน
ผลการดําเนินงาน ซ่ึงงาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศไดเริ่ม
พัฒนาโปรแกรม SPBMS เพ่ือชวย
ในการรายงานผลการดําเนินงาน   
ตัวบงชี้ประเภทตางๆ ไดโดยสะดวก  
อยูในระหวางออกแบบระบบ   
(PHA-P- 1.1-8-3) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทุกหลักสูตร และ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 

- มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด 
- มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเขาศึกษาเปนไปตามแผนที่กําหนด  
- มีจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาในแตละหลักสูตรอยางเพียงพอ และเปนไป

ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 
- อาจารยมีศักยภาพและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย 

โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยไดมีการพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย 

และการปฏิบัติงานทางดานเภสัชกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนในการถายทอดความรูและทักษะ
ใหนักศึกษาตอไป เชน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร 
องคกร ระบบงานรวมกันมุงมั่นสูความสําเร็จ ทุนพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน เปนตน 

- คณะมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในการใหการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกิจกรรมหรือการเรียนการสอนที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา เชน ความรวมมือระหวาง Thai-US Consortium ในการสงอาจารยหรือ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน/ฝกงานทางการบริบาลเภสัชกรรม เปนตน 

- มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเอง เชน หอง
เอกสารอางอิง หองคอมพิวเตอร เปนตน และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ อันเปน
ประโยชนตอการเรียนรูและใชชีวิตของนักศึกษา 

- มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือดูแลติดตามและใหคําแนะนํานักศึกษาในดานการเรียน 
- คณะมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพที่สูง 

 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ
 นานาชาติใหมากขึ้น  
- การพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองและตรงความตองการของผูที่ตองการศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือใหมีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- มีคูมือปฏิบัติงานงานวิชาการที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดจริง สอดคลองตามระเบียบ 

ขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  
- มีระบบสารสนเทศรองรับการใหบริการแกคณาจารยและนักศึกษาในดานการเรียนการสอน 

คือ การแจงขอมูลตางๆ ผานระบบสารสนเทศของคณะ เชน ตารางเรียน ตารางสอบ 
คะแนนสอบประจําภาค การอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน ฐานขอมูลวิทยานิพนธและ
สารนิพนธ ฐานขอมูลบริหารจัดการ TQF เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 ขอ 

มีการดําเนินการ     
 4 ขอ 

มีการดําเนินการ   
5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

คณะเภสัชศาสตร มีระบบและกลไก 
ในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตร โดยดําเนินการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย (PHA_P_2.1-1-1) 
และแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
(PHA_P_2.1-1-2, PHA_P_2.1-1-3, 
PHA_P_2.1-1-4) คณะไดจัดทําแนว
ทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปด
หลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร 
(PHA_P_2.1-1-5) เพ่ือเปนแนวทาง
สําหรับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใน
การดําเนินการเปดหลักสูตรใหมหรือ
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ขั้นตอนการดําเนินการโดย
สรุป คือคณะฯ ดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นของตลาดเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาเสนอเปด
หลักสูตร แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรตามองคประกอบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือจัดทําบทสรุป
การขอเปดหลักสูตรใหม/รายละเอียด
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 การปรับปรุง
แกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การ
นําเสนอบทสรุปการขอเปดหลักสูตร
ใหม/มคอ.2 ท่ีผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะตอท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือเสนอ

PHA_P_2.1-1-1 แนวปฏิบัติการเสนอ
เปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
PHA_P_2.1-1-2 คูมือการจัดทํา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
ของสกอ. (TQF) 
PHA_P_2.1-1-3 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 
PHA_P_2.1-1-4 แผนผังขั้นตอน
ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมและการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ป 2556 
ของสํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
PHA_P_2.1-1-5 แนวทางการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดหลักสูตร
ใหมและการปรับปรุงหลักสูตรคณะ
เภสัชศาสตร 
PHA_P_2.1-1-6 หลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองจาก สกอ.  
PHA_P_2.1-1-7 หลักสูตรท่ีอยู
ระหวางเสนอ สกอ. พิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตร  
PHA_P_2.1-1-8 หลักสูตรท่ีผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ และอยูระหวาง
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ
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ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
และนําสงเอกสารหลักสูตรเพ่ือให สกอ. 
พิจารณารับรองหลักสูตรตอไป คณะฯ 
ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษามาอยางตอเนื่องตั้งแตป
การศึกษา 2553  
คณะเภสัชศาสตร มีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเปดหลักสูตรใหมหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรฉบับปรับปรุงท่ีไดรับการ
รับรองจาก สกอ. (PHA_P_2.1-1-6) 
จํานวน 3 หลักสูตร คือ 
  1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ไดรับการรับรองหลักสูตรจาก 
สกอ. เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556  
  1.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไดรับ
การรับรองหลักสูตรจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 
17 กรกฎาคม 2556  
  1.3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553) ไดรับการรับรอง
หลักสุตร จาก สกอ. เม่ือวันท่ี 28 
มิถุนายน 2556  
2. หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงท่ี
อยูระหวางเสนอ สกอ. พิจารณารับรอง
หลักสูตร (PHA_P_2.1-1-7) จํานวน 2 
หลักสูตร คือ 
  2.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตรชีวภาพ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557) 
3. หลักสูตรใหมท่ีผานความเห็นชอบ

คณะกรรมการฯ  
PHA_P_2.1-1-9 หลักสูตรท่ีเสนอ
บทสรุปการขอเปดหลักสูตรใหมตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ  
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จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ และอยูระหวางดําเนินการ
แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ (PHA_P_2.1-1-8) จํานวน 
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหง
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)  
4. หลักสูตรใหมท่ีไดนําเสนอบทสรุปการ
ขอเปดหลักสูตรใหมตอท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ (PHA_P_2.1.-1-9) จํานวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ 

 
 

2. มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

คณะเภสัชศาสตร มีระบบและกลไก 
ในการปดหลักสูตร โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(PHA_P_2.1-2-1) และแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ (PHA_P_2.1-2-2) 
คณะฯ ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการปดหลักสูตร (PHA_P_2.1-
2-3) เพ่ือเปนแนวทางใหคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรดําเนินการ ท้ังนี้ ในป
การศึกษา 2556 คณะฯ ไดดําเนินการ
เสนอขอปดหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
โดยจะดําเนินการปดหลักสูตรเม่ือ
นักศึกษาคนสุดทายของหลักสูตรสําเร็จ
การศึกษา (PHA_P_2.1-2-4) 

PHA_P_2.1-2-1 หนังสือแจงแนว
ปฏิบัติการปดหลักสูตร สาขาวิชา และ 
แผนผังขั้นตอน ระบบและกลไกการปด
หลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
PHA_P_2.1-2-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ การปด
หลักสูตร พ.ศ. 2552 
PHA_P_2.1-2-3 แนวปฏิบัติการเสนอ
ขอปดหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_2.1-2-4 เอกสารการ
ดําเนินการเสนอขอปดหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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3. ทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ใหประเมินตาม
ตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ตอง
ไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพ
ท่ีเกี่ยวของดวย (หมายเหตุ : 
สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมได
ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
กอนปการศึกษา 2555 ให
ยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 
 

ปการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร มี
การดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จํานวน 5 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 (PHA_P_2.1-3-1) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
(PHA_P_2.1-3-2) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
(PHA_P_2.1-3-3) 
4. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
(PHA_P_2.1-3-4) 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 (PHA_P_2.1-3-5) 
และดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 (PHA_P_2.1-3-
6) โดยทุกหลักสูตรมีการดําเนินการผาน
เกณฑมาตรฐาน รอยละ 100  

PHA_P_2.1-3-1 ผลการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
PHA_P_2.1-3-2 ผลการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
PHA_P_2.1-3-3 ผลการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
PHA_P_2.1-3-4 ผลการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิ 
สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 
PHA_P_2.1-3-5 ผลการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
PHA_P_2.1-3-6 ผลการดําเนินการตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2548)  
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มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ัง 
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัด
การศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน
ขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและ
อยางนอยรอยละ 80 ของ 
ตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป 
ทุกหลักสูตร 

การบริหารจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของคณะ ในระดับปริญญาตรี
กํากับดูแลโดยคณะกรรมการวิชาการ 
(PHA_P_2.1-4-1) สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษารับผิดชอบโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ (PHA_P_2.1-4-
2) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะฯ (PHA_P_2.1-4-3) เพ่ือควบคุมดูแล
ใหมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา
กําหนดในหลักสูตร และควบคุมดูแล การ
พัฒนา/ปรับปรุง/จัดทํา หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทุก
หลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรและการดําเนินงาน
หลักสูตรทุกภาคการศึกษาตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดในหลักสูต
ผานเกณฑ รอยละ 100 (PHA-P-2.1-4-4) 
ท้ังนี้ในปการศึกษา 2556 ยังไมมีหลักสูตร
ใดท่ีครบรอบการประเมินหลักสูตร  

PHA_P_2.1-4-1 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการคณะ
เภสัชศาสตร  
PHA_P_2.1-4-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระ
บัณฑิตศึกษา 
PHA_P_2.1-4-3 คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ
คณะฯ 
PHA-P-2.1-4-4 สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดในหลักสูตร อางอิง
ขอมูล PHA_P_2.1-3-1 ถึง PHA_P_2.1-
3-6 

 
 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ัง 
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัด
การศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน
ขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตร 

คณะเภสัชศาสตร มีคณะกรรมการรับผิดช
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
1. ระดับปริญญาตรี มีคณะกรรมการวิชาก
คณะฯ ในการดําเนินการจัดการเรียนการส
ระดับปริญญาตรี การประเมินผลการเรียน  
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การพัฒนาก
เรียนการสอน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูต 
(PHA_P_2.1-5-1) 
2. ระดับบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการบริ
หลักสูตร (PHA_P-_2.1-5-2) และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
หนาท่ีในการควบคุมกํากับใหมีการดําเนินง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  (PHA _P_2.1-
5-3) โดยทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ
แหงชาติ ครบทุกตัวบงชี้ (PHA_P_2.1-5-4) 

PHA-P-2.1-5-1 คําสั่งคณะเภสัช
ศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการคณะเภสัชศาสตร 
PHA-P-2.1-5-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
PHA-P-2.1-5-3 คําสั่งมหาวิทยาลัย 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
PHA-P-2.1-5-4 สรุปผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดใน
หลักสูตร อางอิงขอมูล PHA_P_2.1-
3-1 ถึง PHA_P_2.1-3-6 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน มหาวิทยาลัย/คณะ สามารถ เลือกใช เกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 
2. แปลงคาการเพ่ิมของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 

1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
30 ขึ้นไป หรือ 

2. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป 

 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน หนวยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษา 2556 42 

 
คน 

2. อาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2556 65 คน 
3. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 2556 64.62 รอยละ 
4. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป) 5 คะแนน 
กรณีที่ 2   
1. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษา 2555  คน 
2. อาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2555  คน 
3. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 2555   รอยละ 
4. คาเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

= รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปการศึกษา 2556 ลบดวย รอยละ
ของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปการศึกษา 2555 

 รอยละ 

5. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป)  คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 67.74 รอยละ 64.06 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 66.15 รอยละ 64.62 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 

หลักฐาน 
PHA_I_2.2-1  รายช่ืออาจารยประจําทั้งหมดของคณะเภสัชศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 (รวมอาจารยลาศึกษาตอ) 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน  มหาวิทยาลัย/คณะสามารถ เลือกใช เกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ 
2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 

1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม   5 = รอยละ 
12 ขึ้นไป  

 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน หนวยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2556 24 

 
คน 

2. อาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2556 65 คน 
3. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2556 36.92 รอยละ 
4. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป) 3.08 คะแนน 
กรณีที่ 2   
1. อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2555  คน 
2. อาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2555  คน 
3. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2555   รอยละ 
4. คาเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา = รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2556 ลบดวย 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2555 

 รอยละ 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป)  คะแนน 
 
 



40 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 41.91 รอยละ 35.94 2.99 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40.00 รอยละ 36.92 3.08 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน 
PHA_I_2.3-1  รายช่ืออาจารยประจําทั้งหมดของคณะเภสัชศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 (รวมอาจารย

 ลาศึกษาตอ) 
PHA_I_2.3-2  รายช่ืออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2556 
PHA_I_2.3-3  คําสั่งแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ  
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ         
1 ขอ 

มีการดําเนินการ         
2 ขอ 

มีการดําเนินการ          
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 7 
ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยท้ังดานวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

1. คณะไดดําเนินการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับป 
พ.ศ.2556-2560 เพ่ือใหการบริหาร
พัฒนาบุคลากรของคณะ เปนไป
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
(PHA_P_2.4-1-1) 
2. นอกจากนั้น คณะยังไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปเพ่ืออนุมัติ
งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ของคณะ รวมไปถึงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
บุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (PHA_P_2.4-1-2 และ 
PHA_P_2.4-1-3  ) 

PHA_P_-2.4-1-1 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คณะเภสัชศาสตร 
ป พ.ศ.2556-2560 
PHA_P_2.4-1-2 แผนปฏิบัติการ
ประจําปคณะเภสัชศาสตร 
ปงบประมาณ 2556  
PHA_P_2.4-1-3 แผนปฏิบัติการ
ประจําปคณะเภสัชศาสตร 
ปงบประมาณ 2557  
 
 
 

 2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย

คณะไดมีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย

PHA_P_2.4-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
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 สนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 

สนับสนุนใหเปนไปตามแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีคณะได
กําหนดไวดังนี้ 
1. สนับสนุนเงินทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาสําหรับ
อาจารยเพ่ือใหไดรับคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น คณะไดจัดสรร
ทุนการศึกษาใหอาจารยไดไปศึกษา
ตอในประเทศ ซ่ึงในปการศึกษา 
2556 ไดจัดสรรทุนใหอาจารยไป
ศึกษาตอจํานวน 2 ทุน คือ นางสาว
เดนใจ บัวทุม และ นางสาวอัญมณี 
ลาภมาก  และในปการศึกษา 2557 
ไดจัดสรรทุนใหอาจารยไดไปศึกษา
ตอจํานวน 1 ทุน คือ นางสาวกมล
ชนก จิตอารี (PHA_P_2.4-2-1) 
2. คณะไดมีโครงการสงเสริมการเขา
สูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
(PHA_P_2.4-2-2) ซ่ึงในปการศึกษา 
2556 คณะไมไดดําเนินการจัดเอง
เนื่องจาก กองการเจาหนาท่ีได
ดําเนินการจัด คณะจึงไดสนับสนุนให
อาจารยไดเขารวมโครงการ
ประชุมสัมมนาของมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดโครงการ
สัมมนาการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2557 
(PHA_P_2.4-2-3) 
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําผลงานทางวิชาการเม่ือ
วันท่ี 24 มีนาคม 2557 
(PHA_P_2.4-2-4) 
3. การใหทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค โดยการสนับสนุนให
อาจารยไดขอรับทุนวิจัยเพ่ือไปผลิต
งานวิจัย และสนับสนุนงบประมาณใน
การไปนําเสนอผลงานท้ังแบบ Oral 
presentation และ Poster 
presentation (PHA_P_2.4-2-5) 
และสนับสนุนใหอาจารยไดทําวิจัย
ระยะยาว ณ ตางประเทศเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความรูทางดานการวิจัย และ

จัดสรรเงินกองทุนสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัช
ศาสตร เปนทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา พ.ศ.
2555 และการคัดเลือกผูรับทุนท่ี
จัดสรรจากเงินกองทุนฯ ประจําป
การศึกษา 2556 และ 2557 
PHA_P_2.4-2-2 โครงการสงเสริม
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_2.4-2-3 หนังสือบันทึก
ขอความจากกองการเจาหนาท่ี 
สํานักงานอธิการบดี ท่ี ศธ 
0529.2.3/ว 0553 เรื่องขอเชิญเขา
รวมโครงการสัมมนาการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
PHA_P_2.4-2-4 หนังสือบันทึก
ขอความจากกองการเจาหนาท่ี 
สํานักงานอธิการบดี ท่ี ศธ 
0529.2.3/ว 0554 เรื่องขอเชิญเขา
รวมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 
PHA_P_2.4-2-5 ประกาศคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุน
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค คณะ
เภสัชศาสตร พ.ศ.2556 
PHA_P_2.4-2-6 ประกาศคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑการขอทําวิจัยระยะ
ยาว ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2554 
PHA_P_2.4-2-7 ประกาศคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การใหทุนสนับสนุนคาใชจาย
เพ่ือพัฒนาวิชาการ คณะเภสัช
ศาสตร พ.ศ.2555 
PHA_P_2.4-2-8 การปฐมนิเทศและ
คําแนะนําท่ัวไปดานการจัดการเรียน
การสอนสําหรับอาจารยใหม คณะ
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ทําใหคณะมีงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
(PHA_P_2.4-2-6) 
4. คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สําหรับใหบุคลากรไดพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพ โดยการเขารวม
ประชุม ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ 
คนละ 8,000 บาท (PHA_P_2.4-2-7) 
5. คณะไดดําเนินการจัดปฐมนิเทศ
ใหความรูและคําแนะนําท่ัวไปดาน
การจัดการเรียนการสอนสําหรับ
อาจารยใหม ซ่ึงคณะไดดําเนินการ
จัดปฐมนิเทศใหอาจารยใหมไดมี
ความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปน
อาจารยและมีความรูเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) (PHA_P_2.4-2-8) 
6. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัด
โครงการพัฒนาอาจารยท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพ
การสอน เรื่องการสอนแบบ
สรางสรรคเปนฐาน (Creativity 
Based Learning : CBL โดยคณะ
สนับสนุนใหอาจารยไดเขารวมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นโดย
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 
13-14 มีนาคม 2557 (PHA_P_2.4-
2-9) 
7. การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารคณะเภสัชศาสตร 
เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพดานการ
บริหารแกผูบริหารใหมีการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(PHA_P_2.4-2-10) 
8. จัดทําโครงการสนับสนุนการเขา
รวมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตรแหง
ประเทศไทย และศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเปน

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
PHA_P_2.4-2-9 โครงการพัฒนา
อาจารย ประจําป 2557 เรื่อง การ
สอนแบบสรางสรรคเปนฐาน 
Creativity Based Learning (CBL)  
PHA_P_2.4-2-10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2557 
PHA_P_2.4-2-11 โครงการ
สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัช
ศาสตรแหงประเทศไทย และศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
PHA_P_2.4-2-12 โครงการกิจกรรม
การสงเสริมและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
PHA_P_2.4-2-13 ขอมูลอาจารย
ประจําท่ีไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ และขอมูลบุคลากรสาย
สนับสนันท่ีไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะดานการปฏิบัติงาน 
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การสนับสนุนใหบุคลากรสาย
สนับสนุนไดไปประชุมวิชาการ
รวมกับคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ และ
จัดใหมีการศึกษาดูงานคณะเภสัช
ศาสตรมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือให
ไดรับความรูและประสบการณนํามา
ประยุกตใชในงานของตน 
(PHA_P_2.4-2-11) 
10. คณะไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เปนการฝกอบรมทักษะ
ภาษาตางประเทศในการทํางานแก
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ โดย
ไดรับความอนุเคราะหจากอาจารย
สังกัดคณะคณะเภสัชศาสตร คือ    
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และคณะศิลป
ศาสตร จํานวน 2 ทานเปนอาจารย
ผูสอน  (PHA_P_2.4-2-12) 
11. อาจารยประจําในสังกัดคณะ
เภสัชศาสตรไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพโดยการอบรม
สัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย คิดเปนรอย
ละ 100 จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 
(ไมรวมลาศึกษาตอ) และ บุคลากร
สายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะดานการปฏิบัติงานคิดเปน
รอยละ 95 (PHA_P_2.4-2-13) 

 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี 
และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสวัสดิการ
สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเปนขวัญและกําลังในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงคณะก็ไดมีการให
บุคลากรในสังกัดไดรับบริการ
สวัสดิการจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. การจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัย ซ่ึง
บุคลากรในสังกัดคณะไดมีการเขาพัก
อาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยหลังท่ี 1-6 
สวนใหญจะเปนบุคลากรท่ีมี
ภูมิลําเนาจังหวัดอ่ืนๆ และไดรับการ

PHA_P_2.4-3-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการ
จัดท่ีพักอาศัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หลังท่ี 1-5 และการ
จัดสรรท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีพัก
อาศัยหลังท่ี 6 
PHA_P_2.4-3-2 หนังสือจากกอง
การเจาหนาท่ี เรื่อง ขออนุมัติ
บุคลากรในสังกัดเขารวมการแขงขัน
กีฬา สกอ. ครั้งท่ี 33 “อางแกว
เกมส” 
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จัดสรรตามตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด (PHA_P_2.4-3-1)    
2. การสงบุคลากรเขารวมการ
แขงขันกีฬาบุคลากรรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 33 ระหวางวันท่ี 1-8 
พฤษภาคม 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงคณะเภสัช
ศาสตรไดมีการสนับสนุนใหบุคลากร
ไดมีสวนรวมในการแขงขันกีฬาหลาย
ชนิด เชน ฟุตบอล กอลฟ เทนนิส 
วายน้ํา ฯลฯ (PHA_P_2.4-3-2)  
3. การประสานงานกับมหาวิทยาลัย
เพ่ือขอรับเงินสวัสดิการชวยเหลือคา
ฌาปนกิจศพ และเปนเจาภาพสวด
พระอภิธรรมศพ สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัย (PHA_P_2.4-3-3) 
4. บุคลากรในคณะไดรับสวัสดิการ
รถรับสงสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัย และบุตรหลาน
บุคลากร ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะมีจุดรับ
บุคลากรตามจุดตางๆ เชน หนา
หางสรรพสินคาย่ิงเจริญปารค หรือ
จุดท่ีอ่ืนๆ ท่ีประสงคจะขึ้นรถ 
(PHA_P_2.4-3-4) 
นอกจากนั้น คณะยังไดมีการจัด
สวัสดิการสรางสุขภาพท่ีดีและสราง
ขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ในปงบประมาณ 2556  คณะได
จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําป
ของบุคลากร ในระหวางวันท่ี 15 – 
16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยสุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุขฯ (PHA_P_2.4-3-5)   
2. การทําโครงการเสริมสรางระบบ
การทํางานดวยหลัก 5 ส. คณะเภสัช
ศาสตร ซ่ึงมีท้ังการจัดกิจกรรม 5 ส. 
ในการปรับปรุงและพัฒนาคณะ เชน 
การจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บโตะ

PHA_P_2.4-3-3 หนังสือจากกอง
การเจาหนาท่ี เรื่อง สวัสดิการ
ชวยเหลือคาฌาปนกิจศพ 
PHA_P_2.4-3-4 โครงการรถ
สวัสดิการรับสงบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2554 
PHA_P_2.4-3-5 โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป 2556 
PHA_P_2.4-3-6 โครงการเสริมสราง
ระบบการทํางานดวยหลัก 5 ส. 
ประจําป 2557 
PHA_P_2.4-3-7 ประกาศคณะ เภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนเพ่ิมในการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรคณะ เภสัชศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2556 
PHA_P_2.4-3-8 โครงการเชิดชู
เกียรติอาจารยและบุคลากรและงาน
บริการดีเดน ประจําป 2557 
PHA_P_2.4-3-9 โครงการเสริมสราง
ความสามัคคีและความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคลากรประจําป 2557 
PHA_P_2.4-3-10 การเปรียบเทียบ
จํานวนผูมีคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมากกวาหรือเทากับ 80 
คะแนน 
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ทํางานใหถูกสุขลักษณะเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น และการรณรงคคัดแยก
ขยะ (PHA_P_2.4-3-6)   
3. การสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากร 
(1) การเพ่ิมเงินคาตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานและภาระงานของ
บุคลากร (PHA_P_2.4-3-7)   
(2) การสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ี
ดี เชนการยกยองบุคลากรท่ีเปน
แบบอยางท่ีดี อาทิ การประกาศ
เกียรติคุณสําหรับบุคลากรผูมีผลงาน
ดีเดนของคณะ (PHA_P_2.4-3-8)   
(3) การสรางความสามัคคีและ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร 
เพ่ือใหบุคลากรไดมีเวลารวมกิจกรรม
อันดีรวมกันเพ่ือทําใหมีความสามัคคี 
ทํางานเปนทีม ทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (PHA_P_2.4-
3-9)   
ท้ังนี้ คณะไดทําการเปรียบเทียบวา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไมโดยการนํา
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินครั้งท่ี 
2/2556 และครั้งท่ี 1/2557 เพ่ือ
เปรียบเทียบวามีบุคลากรจํานวนกี่
รายท่ีมีผลคะแนนประเมินมากกวา
หรือเทากับ 80 คะแนนและมีจํานวน
กี่รายท่ีไดนอยกวา 80 คะแนน 
หลังจากนั้นนํามาเปรียบเทียบ
ระหวางรอบการประเมินครั้งท่ี 
2/2556 และ 1/2557 ผลปรากฎวา
มีผูไดรับคะแนนประเมินมากกวา
หรือเทากับ 80 คะแนนเพ่ิมขึ้น
จํานวน 6 คน และมีคะแนนนอยกวา 
80 คะแนนลดลงจํานวน 6 คน
เชนเดียวกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
บุคลากรในคณะมีผลการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
(PHA_P_2.4-3-10)  
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4. มีระบบการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

คณะมีระบบการติดตามใหคณาจารย
และบุคคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะท่ีไดรับจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติ(PHA_P_2.4-4-
1)  ดังนี้ 
1. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพ่ือเขาอบรมพัฒนา 
- ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
คณะไดมีการพัฒนาระบบการไป
ราชการ โดยใหอาจารยกรอกขอมูล
ในแบบขอเดินทางไปราชการใน
ระบบแลวพิมพเปนกระดาษเสนอ
คณบดีพิจารณาอนุมัติ (PHA_P_2.4-
4-2)  สําหรับสายสนับสนุนจะเปน
การเสนอใหบุคลากรในสังกัดเดินทาง
ไปราชการโดยเปนหนังสือจาก
หนวยงานตนสังกัดเปนผูดําเนินการ 
และนําเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 
เม่ือไดรับการอนุมัติแลวใหนําไป
กรอกขอมูลในระบบไปราชการอีก
ครั้งเพ่ือเก็บเปนฐานขอมูลในระบบ 
(PHA_P_2.4-4-3)  
2. การรายงานผลการเดินทางไป
ราชการ 
โดยเปนการรายงานผลการเดินทาง
ไปราชการเพ่ือเขาอบรมพัฒนา 
หลังจากเสร็จสิ้นการเขาอบรมพัฒนา
แลว โดยผานชองทางดังนี้ 
- ระบบการเดินทางไปราชการ 
(PHA_P_2.4-4-4) 
- บันทึกขอความ (PHA_P_2.4-4-5) 
- แบบรายงานผลการเขาอบรม
พัฒนา (PHA_P_2.4-4-6) 
3. การนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติงานใน
หนาท่ี เชน อาจารยไดนําแผน
ประชาสัมพันธโฆษณาเกี่ยวกับ
เครื่องสําอางไปสอนนักศึกษาในรายวิช  
1503 102 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นภาพ
และมีความเขาใจในรายวิชามากขึ้น 
(PHA_P_2.4-4-7) การนําความรูไป

PHA_P_2.4-4-1 ระบบติดตามให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีได
จากการพัฒนามาใชในการ
ปฏิบัติงาน 
PHA_P_2.4-4-2 ขั้นตอนการขอ
เดินทางไปราชการ สําหรับบุคลากร
สายวิชาการ 
PHA_P_2.4-4-3 ขั้นตอนการขอ
เดินทางไปราชการสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน 
PHA_P_2.4-4-4 การรายงานผลการ
พัฒนาในระบบขอเดินทางไปราชการ 
PHA_P_2.4-4-5 การรายงานผลการ
เดินทางไปพัฒนาโดยการทําหนังสือ
บันทึกขอความ 
PHA_P_2.4-4-6 การรายงานผลการ
เดินทางไปพัฒนาโดยใชแบบฟอรมท่ี
คณะจัดทําขึ้น 
PHA_P_2.4-4-7 ตัวอยางการนํา
ความรูไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
PHA_P_2.4-4-8 ตัวอยางการนํา
ความรูไปใชในการจัดการสอบและ
การตัดเกรดของกลุมวิชา 
PHA_P_2.4-4-9 การจัดการความรู
ของคณะเภสัชศาสตร (KM) 
PHA_P_2.4-4-10 ตัวอยางการ
นําเสนองานในการประชุมบุคลากร 
PHA_P_2.4-4-11 ระบบ E-
Learning ของคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_2.4-4-12 การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ท้ังสายสนับสนุน
และสายวิชาการ 
PHA_P_2.4-4-13 ตัวอยาง มคอ.5 
การรายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา  
PHA_P_2.4-4-14 แบบรายงาน
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
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ใชในการจัดการสอบและการตัด
เกรดของกลุมวิชา (PHA_P_2.4-4-8) 
เปนตน 
4. การเผยแพรความรูท่ีไดจากการ
เขารวมอบรม โดยผานชองทางดังนี ้
- การ KM  (PHA_P_2.4-4-9) 
- การประชุมกลุมวิชา หรือประชุม
สํานักงาน (PHA_P_2.4-4-10) 
- ระบบ E-Learning (PHA_P_2.4-4-11) 
5. การตรวจสอบผลการพัฒนางาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแตละรอบการประเมิน 
(PHA_P_2.4-4-12) 
- การรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และการจัดทํา 
มคอ.3 (PHA_P_2.4-4-13) 
- การปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงาน
ของผูมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(PHA_P_2.4-4-14) 

 
 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะไดมีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. คณะไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือมากํากับดูแลและ
ควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร และพิจารณา
วินิจฉัยหากมีขอรองเรียน
จรรยาบรรณบุคลากร ดังคําสั่งท่ี 
137/2554 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2554 (PHA_P_2.4-5-1) 
2. การติดปายประชาสัมพันธแนว
ทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บุคลากร ตามจุดตางๆ ของคณะ        
ท่ีสามารถมีผูพบเห็นไดงาย  
(PHA_P_2.4-5-2) 
3. การติดต้ังกลองแสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงเปนชองทางในการแสดงความ
คิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน

PHA_P_2.4-5-1 คําสั่งคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
137/2554 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2554 
PHA_P_2.4-5-2 ภาพถายการติด
ปายประชาสัมพันธ แนวทางปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณบุคลากรตามจุด
ตางๆ ของคณะ 
PHA_P_2.4-5-3 ภาพถายการติดต้ัง
กลองแสดงความคิดเห็นตามจุดตางๆ 
ของคณะ 
PHA_P_2.4-5-4 หนังสือคูมือ
จรรยาบรรณของบุคลากร 
PHA_P_2.4-5-5  บันทึกขอความ ท่ี 
ศธ 0529.2.3/ว 732 ลงวันท่ี 8 
มีนาคม 2556 เรื่อง ขอใหสงรายชื่อ
ผูเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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ของคณะ รวมไปถึงการแจงหรือ
รองเรียนเรื่องจรรยาบรรณบุคลากร
ดวย โดยคณะไดติดต้ังกลองแสดง
ความคิดเห็น 3 จุดคือ 1. ทางเขา
อาคารคณะเภสัชศาสตร 2. โรง
อาหาร 3. หนาหองเอกสารอางอิง 
ชั้น 3 (PHA_P_2.4-5-3) 
4. คณะสําเนาหนังสือจรรยาบรรณ
บุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น
เพ่ือใหบุคลากรในคณะทุกคนได
ศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด (PHA_P_2.4-5-4) 
5. การสงบุคลากรเขารวมโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(PHA_P_2.4-5-5) 
6. การสนับสนุนใหอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนเขารวมการ
พัฒนาทักษะนักวิจัย เรื่อง
จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหทราบหลักการ
แนวทางปฏิบัติท่ีจะยึดถือปฏิบัติ 
และธํารงไวซ่ึงคุณธรรมและ
จริยธรรม (PHA_P_2.4-5-6) 
7. การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและ
จรรยาบรรณนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป 
2557 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการ
วิจัยและจรรยาบรรณใหแกอาจารยและ
บุคลากร (PHA_P_2.4-5-7) 
8. การสงบุคลากรเขารวมโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือนําไปสู 
: การทํางานไดผล คนมีสุข ของ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดโดยกองการ
เจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 
(PHA_P_2.4-5-8) 
9. คณะไดจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

PHA_P_2.4-5-6 หนังสือบันทึก
ขอความท่ี ศธ 0529.1.4/ว 1379   
ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 เรื่องแจง
รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักวิจัย “จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิจัยและแนวทางปฏิบัติ” 
PHA_P_2.4-5-7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและจรรยาบรรณนักวิจัย 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําป 2557 
PHA_P_2.4-5-8 หนังสือบันทึก
ขอความดวนท่ีสุดท่ี ศธ 0529.2.3/ว 
1415 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
เรื่องขอเชิญเขารวมโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือนําไปสู : การ
ทํางานไดผล คนมีสุข ของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
PHA_P_2.4-5-9 แบบประเมินและ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปการศึกษา 2556 
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อุบลราชธานี ปการศึกษา 2556 ซ่ึง
เปนแบบฟอรมเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัย ประเมินในดาน
จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณ
ตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน 
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 
จรรยาบรรณตอนักเรียน นักศึกษา 
และผูรับบริการ และจรรยาบรรณตอ
ประชาชนและสังคม คณะได
ดําเนินการแจกแบบประเมินใหกับ
บุคลากรในคณะ ผลการประเมินคือ
บุคลากรไดปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ทุกดานไดคะแนนในระดับมากท่ีสุด 
(PHA_P_2.4-5-9) 

 
 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน  

คณะไดดําเนินการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลคณะเภสัชศาสตร 
ประปงบประมาณ 2556 โดยนําเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เภสัชศาสตรพิจารณา (PHA_P_2.4-6-
1) ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัช
ศาสตร ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 27 
มีนาคม 2557 (PHA_P_2.4-6-2) ซ่ึง
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน
จํานวน 9 กิจกรรม/โครงการ คิดเปน
รอยละ 50 ยังไมไดดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2556 จํานวน 2 
กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ 
11.11 และไมบรรลุเปาหมาย 7 
กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ 
38.88 ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมี
การนําแผนการบริหารทรัพยาบุคคลคณ
เภสัชศาสตรไปปรับปรุงเพ่ือใหใหเปนไป
ตามพันธกิจของคณะและมีตัวชี้วัดท่ี
สามารถวัดคาไดอยางเปนรูปธรรม 

PHA_P_2.4-6-1 การประเมิน
ความสําเร็จของแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลคณะเภสัชศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2556 
PHA_P_2.4-6-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือ
วันท่ี 27 มีนาคม 2557 

 
 

7. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย

คณะไดนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ
แนะนํา โดยการปรับปรุงแผนการ

PHA_P_2.4-7-1 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลคณะเภสัชศาสตร        
ป พ.ศ.2556-2560  
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และบุคลากรสายสนับสนุน บริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 
2556-2560 ใหเปนไปตามพันธกิจของ
คณะและมีตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดคาได
อยางเปนรูปธรรม (PHA_P_2.4-7-1) 
โดยไดดําเนินการปรับปรุงแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. การวิเคราะหอัตรากําลังสาย
วิชาการรวมกันระหวางคณะทํางาน 
ประกอบดวยผูบริหารท่ีเกี่ยวของ กลุม
วิชา 3 กลุมวิชา งานบริการการศึกษา 
งานนโยบายและแผน และงานบริหาร
บุคคล ทําใหไดแผนอัตรากําลัง
อาจารยของคณะเภสัชศาสตร 
2. การสรุปความตองการพัฒนาทักษะ
ของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงนํามา
จากผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยสรุปเปนขอแลวนํามา
จัดทําเปนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะบุคลากรสายสนับสนุน 
เชน การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาทักษะในการทํางานโดยการเขา
อบรมสัมมนา การจัดทําโครงการอบรม
การบริหารเอกสารตามระเบียบงาน
สารบรรณ ฯลฯ  
 3. ดานการพัฒนาอาจารย ไดจัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน
การเรียนการสอน  และการสนับสนุน
ใหอาจารยพัฒนาตนเองจากการทํา
แบบเรียนรูตอเนื่องจากสื่อตางๆ เชน 
Webinar หรือสื่อออนไลนตางๆ 
เปนไปตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่  2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ        

1 ขอ 
มีการดําเนินการ        

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ        

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ       

6 ขอ 
มีการดําเนินการ          

7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการ

เพ่ือใหนักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง 

คณะเภสัชศาสตรจัดใหมีสิ่งสนับสนุน
การบริการแกนักศึกษา ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 
ใหบริการ จํานวน 44 เครื่อง 
(PHA_P_I_2.5-1-1)  
2. นักศึกษาลงทะเบียนการใชระบบ
เครือขายไรสาย wifi ภายในคณะ
และมหาวิทยาลัย ผานเครื่อง 
notebook และอ่ืนๆ จํานวน 349 
เครื่อง (PHA_P_I_2.5-1-2) 
สําหรับคา FTEs ของนักศึกษาทุก
ระดับ ปการศึกษา 2556 จํานวน 
624.806  
ดังนั้น คณะมีการจัดบริการเพ่ือให
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใช
อัตรา 1.52 FTEs ตอเครื่อง 
(PHA_P_I_2.5-1-3) 

PHA_I_2.5-1-1 ทะเบียนเลขพัสดุ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร                
คณะเภสัชศาสตร 
PHA_I_2.5-1-2 ตารางสรุปจํานวน 
FTEs ปการศึกษา 2556 
PHA_I_2.5-1-3 ตารางสรุปการ
วิเคราะหจํานวน FTEs ตอเครื่อง
คอมพิวเตอร 

 
2. มีบริการหองสมุดและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา
ทุกปการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการ
จัดบริการหองสมุดเพ่ือใหนักศึกษา
และบุคลากรเขามาใชบริการโดย
สํานักวิทยบริการ ไดจัดใหมีบริการให
คําแนะนําความรูดานการสืบคน
ฐานขอมูลงานวิจัย การทํารายงาน 
และการเขียนบรรณานุกรม ตั้งแต
เดือน พ.ย.56 – มี.ค.57 โดยคณะ
เภสัชศาสตรไดมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมดังกลาว (PHA_I_2.5-2-1) 
นอกจากนี้คณะไดมีการจัดบริการ
หองเอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร 
โดยไดมีการดําเนินโครงการพัฒนา
หองเอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร 

PHA_I_2.5-2-1 สําเนาหนังสือ
ประชาสัมพันธการอบรมการรู
สารสนเทศ โดยสํานักวิทยบริการ
และรายชื่อนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม 
PHA_I_2.5-2-2 โครงการพัฒนาหอง
เอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2556 
PHA_I_2.5-2-3  รายงานแสดง
ทรัพยากรหองเอกสารอางอิงทาง
เภสัชศาสตร และสถิติการใชบริการ
หองเอกสาร อางอิงทางเภสัชศาสตร   
PHA_I_2.5-2-4 สรุปรายการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารนิเทศ ประเภทวัสดุ
ตํารา ประจําปงบประมาณ 2556 
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(PHA_I_2.5-2-2) เพ่ือจัดหาหนังสือ
และเอกสารอางอิงท่ีเปนปจจุบันและ
มีปริมาณเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
และคณาจารยอยางตอเนื่อง  ดัง
รายงานแสดงทรัพยากรหอง
เอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร และ
สถิติการใชบริการหองเอกสารอางอิง
ทางเภสัชศาสตร (PHA_I_2.5-2-3)    
2. คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดซ้ือหนังสือและตําราทาง  
เภสัชศาสตร โดยสํานักวิทยบริการ 
เปนประจําทุกป  เพ่ือใหมีหนังสือ
และตําราท่ีเพียงพอสําหรับนักศึกษา
และคณาจารย ซ่ึงสามารถใชบริการ
ได ณ สํานักวิทยบริการ (PHA_I_2.5-
2-4, PHA_I_2.5-2-5) 
คณะไดจัดบริการคอมพิวเตอรท้ังใน
หองสมุดและหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรซ่ึงนักศึกษาสามารถใช
บริการเพ่ือสืบคนขอมูลได โดยแหลง
เรียนรูท่ีนักศึกษาสามารถใชบริการ
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ไดแก ฐานขอมูลออนไลน เชน 
ScienceDirect Springerlink ผาน
สํานักวิทยบริการ (PHA_I_2.5-2-6) 
ฐานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร 
http://www.phargarden.com 
และฐานขอมูลเครื่องยาไทย 
http://www.thaicrudedrug.com 
(PHA_I_2.5-2-7) ฐานขอมูลยาฉีด
ผสมทางหลอดเลือดดํากลุมยา
ปฏิชีวนะและฐานขอมูลยาฉีดผสม
ทางหลอดเลือดดํากลุมความเสี่ยงสูง 
(PHA_I_2.5-2-8) ฐานขอมูล 
Micromedex  (PHA_I_2.5-2-9)  เปน
ตน  โดยวิธีการสืบคนขอมูลจาก
ฐานขอมูลตางๆ มีการสอดแทรกกับ
การเรียนการสอนวิชาเภสัชสนเทศซ่ึง
เปดการเรียนการสอนทุกปการศึกษา  
(PHA_I_2.5-2-10)  

PHA_I_2.5-2-5 บันทึกขอความการ
จัดซ้ือจัดจางวัสดุวารสารและตํารา 
ปงบประมาณ 2556 
PHA_I_2.5-2-6 ฐานขอมูลออนไลน 
เชน ScienceDirect Springerlink  
ผานสํานักวิทยบริการ 
PHA_I_2.5-2-7 ฐานขอมูลสมุนไพร 
และฐานขอมูลเครื่องยาไทย คณะ
เภสัชศาสตร 
PHA_I_2.5-2-8  ฐานขอมูลยาฉีด
ผสมทางหลอดเลือดดํากลุมยา
ปฏิชีวนะและฐานขอมูลยาฉีดผสม
ทางหลอดเลือดดํากลุมความเสี่ยงสูง 
PHA_I_2.5-2-9  ฐานขอมูล 
Micromedex 
PHA_I_2.5-2-10  ตารางสอนวิชา
เภสัชสนเทศ 

 
3. มีบริการดานกายภาพท่ี 1. คณะเภสัชศาสตร มีอาคารการเรียน PHA_I_2.5-3-1 รายละเอียดจํานวน

http://www.thaicrudedrug.com/
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เหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสา 

การสอนขนาดใหญ สามารถรองรับการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
ทุกชั้นป ชั้นปละประมาณ 100 คน โด
มี หองบรรยาย 7 หอง  ประกอบดวย 
หองบรรยายขนาดพ้ืนท่ี 144 ตร.ม. 
จํานวน 2 หอง หองบรรยาย ขนาด
พ้ืนท่ี 168 ตร.ม.จํานวน 1 หอง หอง
บรรยาย ขนาดพ้ืนท่ี 120 ตร.ม. จํานวน 
2 หอง หองบรรยายขนาด 36 ตร.ม. 
จํานวน 1 หอง หองบรรยายขนาด 24 
ตร.ม. จํานวน 1 หอง หองประชุมขนาด
พ้ืนท่ี 408 ตร.ม. จํานวน 1 หอง หอง
ประชุมขนาดพ้ืนท่ี 120 ตร.ม. จํานวน 
1 หอง หองประชุมกลุมยอย ขนาด
พ้ืนท่ี 48 ตร.ม. จํานวน 1 หอง และ
หองขนาดพ้ืนท่ี 32 ตร.ม. จํานวน 1 
หอง (PHA_I_2.5-3-1) 
2. คณะเภสัชศาสตร มีหองปฏิบัติการ
ขนาดใหญ (163.2 ตร.ม.) จํานวน 10 
หองประกอบดวย หองปฏิบัติการ 1-10 
มีโรงงานผลิตยาสาธิตอยูบริเวณชั้น1 
ของตัวอาคาร ขนาดพ้ืนท่ี 408 ตร.ม. มี
หองปฏิบัติการวิจัยเพ่ือใชในการ
ดําเนินการวิจัยรวมกัน ขนาดพ้ืนท่ี 816 
ตร.ม.มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ขนาดพ้ืนท่ี 172.8 ตร.ม. จํานวน 1 หอง 
โดยจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 40 เครื่อง นอกจากนี้คณะมี
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาข  
2 สําหรับใชในการเรียนการสอน มี
หองสัมมนากลุมยอย จํานวน 8 หอง 
และมีสวนสมุนไพรเปนแหลงเรียนรู 
(PHA_I_2.5-3-2) 
3. คณะมีระบบเครือขายท่ีทันสมัย มี
การวางระบบเครือขายสารสนเทศท้ัง
แบบเครือขายมีสาย เครือขายใยแกว 
และระบบเครือขายไรสาย โดยมีการ
เชื่อมตอกับเครื่องแมขายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมภายในอาคาร
ของคณะ โดยมี wireless access 
point ติดตั้งจํานวน 11 ตําแหนง 
(PHA_I_2.5-3-3) 

หองเรียน  
PHA_I_2.5-3-2 รายละเอียดจํานวน
หองปฏิบัติการดานการเรียนการ
สอน  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน 
PHA_I_2.5-3-3 จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต wireless access 
point 
PHA_I_2.5-3-4  รายวิชาท่ีใช
สําหรับการเรียนการสอน ระบบ  
e-learning 
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4. คณะมีรายวิชาท่ีใช E-learning ดวย
โปรแกรม Moodle ชวยในการเรียน
การสอน ซ่ึงนักศึกษาสามารถศึกษา
ขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาไดผาน
ระบบเครือขาย (PHA_I_2.5-3-4) 
5. คณะมีการจัดหาโสตทัศนูปกรณเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
มีเครื่องมือเครื่องใชในการทําการวิจัยที
ทันสมัย  โดยมีอุปกรณท่ีสําคัญไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย 
เครื่องวีดิโอโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ
สามมิติ เครื่องรับโทรทัศน กลองถาย
วีดีโอระบบดิจิตอล เครื่องมือเครื่องใช
ในงานหองปฏิบัติการการเรียนการสอน
และการวิจัย เชน DSC, 
Cutometer,HPLC, 
spectrophotometer,  dissolution 
tester เปนตน 

 
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวก

ท่ีจําเปนอ่ืน ๆ อยางนอยในดาน
งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การ
บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหาร และสนาม
กีฬา 

1. มหาวิทยาลัยไดจัดบริการดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร UREG  
สําหรับนักศึกษาทุกคณะ 
(http://reg.ubu.ac.th) 
(PHA_I_2.5-4-1) 
2. คณะไดจัดบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล โดยจัดใหมีหองปฐม
พยาบาลเบื้องตนในคณะ  นอกจากนี้
ในระดับมหาวิทยาลัยยังมี
สถานพยาบาลกลางท่ีจัดบริการ
สําหรับนักศึกษาทุกคณะ 
(PHA_I_2.5-4-2) 
3. คณะไดจัดใหมีโรงอาหารภายใน
คณะ รวมท้ังจัดหาและคัดเลือกผูให
บริการ นอกจากนี้ในระดับ
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดใหมีโรง
อาหารกลางท่ีอยูใกลคณะ เพ่ือ
ใหบริการแกนักศึกษา  (PHA_I_2.5-
4-3) 
4. มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีสนามกีฬา
ประเภทตางๆ เชน สนามฟุตบอล 
สนามเทนนิส สนามเปตอง สนาม

PHA_I_2.5-4-1  งานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร UREG  สําหรับ
นักศึกษาทุกคณะ 
PHA_I_2.5-4-2 รูปภาพหองปฐม
พยาบาลคณะและศูนยสุขภาพ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 
PHA_I_2.5-4-3 รูปภาพโรงอาหาร 
PHA_I_2.5-4-4 รูปภาพสนามกีฬา 
และอ่ืนๆ  
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กีฬาเอกประสงค สระวายน้ํา เปนตน 
เพ่ือใหบริการแกนักศึกษาทุกคณะ  
(PHA_I_2.5-4-4)   

 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 

1. คณะมีระบบกลองวงจรปดทุก
หองของอาคารไดมีการติดต้ังเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือของผูใชอาคารซ่ึง
สามารถตรวจสอบและรายงานผล
การใชหองหรืออาคารได 
(PHA_I_2.5-5-1)  
2. คณะมีการตรวจสอบและซอม
บํารุงระบบประปาและไฟฟาใน
อาคารใหพรอมใชงานอยางสมํ่าเสมอ 
(PHA_I_2.5-5-2)  
3. คณะจัดใหมีการแยกขยะอันตราย
ออกจากขยะท่ัวไป เชน ขยะ
อิเล็คทรอนิกส เศษโลหะ 
(PHA_I_2.5-5-3)  
4. คณะมีการจัดทําขอกําหนดในดาน
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเพ่ือ
จัดเก็บสารเคมีและกําจัดของเสียจาก
สารเคมี (PHAP_I_2.5-5-4) 
5. คณะจัดใหมีการติดตั้งถังดับเพลิง
ภายในอาคาร ตามกฏหมาย 
(PHA_I_2.5-5-5) 

PHA_I_2.5-5-1  รูปถายของ
ตัวอยางจุดติดต้ังกลองวงจรปดและ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือในอาคาร 
PHA_I_2.5-5-2  เอกสารสั่งซอม
บํารุงระบบประปาและไฟฟา 
PHA_I_2.5-5-3 รูปถายกลองแยก
ขยะอันตรายท่ีจัดเตรียมไวออกจาก
ขยะปกติ   
PHA_I_2.5-5-4  เอกสารขอกําหนด
ดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
PHA_I_2.5-5-5  รูปถายจุดติดตั้งถัง
ดับเพลิงภายในอาคาร 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของ

บริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ใหบริการดานตางๆ ผานระบบ
ประเมินความพึงพอใจกลางของ
มหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมิน
ในประเด็นตางๆ ดังนี้  
(ขอ 2) ดานความพึงพอใจการใช
บริการหองสมุด มีคาคะแนนเทากับ 
3.75  (PHA_I_2.5-6-1) 
(ขอ 3)  
- ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ และ  
  อุปกรณการเรียนฯ มีคาคะแนน 
  เทากับ 4.29 (สําหรับคณะมีระบบ
การประเมินดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการและอุปกรณการเรียน 
มีคาคะแนนรวมเทากับ 3.76) 

- ดานการประเมินระบบจุดเชื่อมตอ 

PHA_I_2.5-6-1 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจดานการใชบริการ
หองสมุด 
PHA_I_2.5-6-2 หองเรียนและ
อุปกรณการศึกษา หองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร (จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย โดย
มหาวิทยาลัยและคณะ) 
PHA_I_2.5-6-3 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจดานระบบ REG  ดาน
อนามัยและการรักษาพยาบาล ดาน
การจัดการสนามกีฬา ดานการ
จัดการโรงอาหาร 
PHA_I_2.5-6-4  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจดานระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัย  ดานภูมิทัศนและ
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  อินเตอรเน็ตไรสาย เทากับ 3.31  
  (สําหรับคณะไดดําเนินการประเมิน  
  ความพึงพอใจดานระบบเครือขาย 
  ไรสายภายใน ซ่ึงผลการประเมิน 
  ดานนี้มีคาคะแนนเทากับ 3.57)  
  (PHA_I_2.5-6-2) 
ดังนั้นคาเฉลี่ยในขอนี้ทั้ง 2 ดาน มี
คาเทากับ 3.80 (ตามผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย) 
(ขอ 4) ดานบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ ใชรายงานผล
การ จํานวน 3 ดาน ดังนี้ 
- ดานงานทะเบียนผานระบบ 
   เครือขายคอมพิวเตอร (ระบบ  
   REG = 3.73 
- ดานบริการอนามัยและการ 
  รักษาพยาบาล = 3.65 
- ดานการจัดการสนามกีฬา = 3.92 
- ดานโรงอาหาร = 3.51 
ดังนั้นเฉลี่ยทั้ง 4 ดานในขอนี้มีคา
เทากับ 3.70 (PHA_I_2.5-6-3) 
(ขอ 5) ดานระบบสารธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
ตลอดจน ดานภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม ดานสาธารณูปโภค และ
ดานความปลอดภัย มีคาเทากับ 
3.65 (PHA_I_2.5-6-4) 

สิ่งแวดลอม ดานสาธารณูปโภค และ
ดานความปลอดภัย 

 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

ในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความตองการ
ของผูรับบริการ 

คณะนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 
6 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของคณะมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดการดานกายภาพท่ีสนอง
ความตองการของนักศึกษา โดยได
นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการงาน
กิจการนักศึกษาครั้งท่ี 2/2557 (PHA-
I-2.5-7-1) และนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 
2/2557 (PHA-I-2.5-7-2) และ
แผนพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
(PHA-I-2.5-7-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PHA_I_2.5-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
ครั้งท่ี 2/2557 
PHA_I_2.5-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี  
2/2557 
PHA_I_2.5-7-3 สรุปแผนพัฒนาใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงชี้ที่  2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ          

1 ขอ 
มีการดําเนินการ            

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ          

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ           

6 ขอ 
มีการดําเนินการ         

7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 
 

คณะเภสัชศาสตร มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร โดยดําเนินการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย (PHA_P_2.6-1-1) 
โดยไดปฏิบัติตามเกณฑและแนวทางท่ี
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด ดังนี้ ทุกหลักสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยดําเนินการตามแนวทาง
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของคณะเภสัชศาสตร (PHA_P_2.6-1-
2)  โดยกําหนดไวในการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตรในเลมหลักสูตร (PHA_P_2.6-
1-3) และกําหนดไวในประมวลรายวิชา 
(PHA_P_2.6-1-4) ทุกหลักสูตรมีการ
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตัวเองและ
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ท้ังในและนอก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย และมี

PHA_P_2.6-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 
PHA_P_2.6-1-2 ขั้นตอนการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะเภสัช
ศาสตร 
PHA_P_2.6-1-3 เลมหลักสูตรท่ีคณะ
เปดสอน ทุกหลักสูตร 
PHA_P_2.6-1-4 ประมวลรายวิชา/ 
มคอ.3 ทุกหลักสูตร 
PHA_P_2.6-1-5 โครงการพัฒนาหอง
เอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2556 
PHA_P_2.6-1-6 สรุปทรัพยากรหอง
เอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร  
PHA_P_2.6-1-7 คําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แตงต้ังอาจารย
ประจําหลักสูตรฯ 
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การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
ยืดหยุน โดยกําหนดไวในประมวล
รายวิชา (PHA_P_2.6-1-4) คณะฯ มี
การจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีการดําเนิน
โครงการพัฒนาหองเอกสารอางอิงทาง
เภสัชศาสตรเพ่ือจัดหาหนังสือและ
เอกสารอางอิงท่ีเปนปจจุบันและมี
ปริมาณเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
และมีการจัดบริการคอมพิวเตอรท้ังใน
หองสมุดและหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรซ่ึงนักศึกษาสามารถใช
บริการเพ่ือสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมไดดวย
ตนเอง (PHA_P_2.6-1-5, PHA_P_2.6-
1-6) มีการแตงต้ังอาจารยประจํา
หลักสูตร (PHA_P_2.6-1-7) 
คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
(PHA_P_2.6-1-8) และ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ (PHA_P_2.6-1-9) 
เปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
หลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน  

PHA_P_2.6-1-8 คําสั่งคณะเภสัช
ศาสตร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
วิชาการฯ 
PHA_P_2.6-1-9 คําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 
 
 

 
 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คณะเภสัชศาสตร มีแนวปฏิบัติการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ี
ชัดเจนเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (PHA_P_2.6-2-1, 
PHA_P_2.6-2-2) โดยคณะมีการ
จัดทําประมวลรายวิชาและคูมือ
ตารางเรียนตารางสอนประจําภาค 
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา (PHA_P_2.6-2-3, 
PHA_P_2.6-2-4) 

PHA_P_2.6-2-1 ประกาศแนวปฏิบัติ  
การเขียนคําอธิบายวิชาและการนับ
เวลาเรียน  
PHA_P_2.6-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องการกําหนดรหัสรายวิชา หนวยกิต 
และจํานวนชั่วโมง 
PHA_P_2.6-2-3 อางอิงเอกสารตาม
หมายเลข PHA-P-2.6-1-4 ประมวล
รายวิชา/ มคอ.3 ทุกหลักสูตร 
PHA_P_2.6-2-4 คูมือตารางเรียน 
ตารางสอนประจําภาค 
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน
หรือจากการทําวิจัย 

คณะเภสัชศาสตร มีการจัดการเรียน
การสอน โดยกําหนดใหทุกหลักสูตร 
(PHA_P_2.6-3-1) มีรายวิชาท่ี
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือ
จากการทําวิจัยในท้ังระดับปริญญาตรี 
(PHA_P_2.6-3-2) และระดับ
บัณฑิตศึกษา (PHA_P_2.6-3-3) 

PHA_P_2.6-3-1 หลักสูตรท่ีคณะเปด
สอน 
PHA_P_2.6-3-2 ตารางเรียน - 
ตาราง สอนของรายวิชาท่ีสงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ัง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา
วิจัยของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
PHA_P_2.6-3-ขอมูลรายวิชาของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ัง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจั 

 
 

4. มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร ไดมี
การเชิญผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ มา
เปนอาจารยพิเศษในรายวิชาท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดรับการถายทอดความรู และ
ประสบการณจากผูท่ีมีความรูความ
ชํานาญในสาขานั้นๆ โดยอาจารย
พิเศษจะประกอบดวย อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ตางๆ เภสัชกรจากหนวยงานของรัฐ
และเอกชน และสหวิชาชีพตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ (PHA_P_2.6-4-1) ใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดมีการ
กําหนดใหมีการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ซ่ึงสงผลใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรู
จากแหลงฝก ท้ังท่ีเปนโรงพยาบาล 
รานยา โรงงานผลิตยา และแหลงฝก
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนโอกาสท่ี
นักศึกษาจะไดเรียนรูจากผูท่ีมี
ประสบการณจริง (PHA_P_2.6-4-2) 
และมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมกอนฝกปฏิบัติงานวิชาชีพใหกับ
นักศึกษา โดยเชิญเภสัชกรแหลงฝก
มาเปนวิทยากรใหความรู 
(PHA_P_2.6-4-3, PHA_P_2.6-4-4) 
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

PHA_P_2.6-4-1 รายชื่ออาจารย
พิเศษท่ีสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2556 
PHA_P_2.6-4-2 รายชื่อนักศึกษา
ฝกงานและแหลงฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 
PHA_P_2.6-4-3 โครงการเตรียม
ความพรอมนักศึกษาสําหรับการฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพท่ัวไป และการฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง 
ปการศึกษา 2556 
PHA_P_2.6-4-4 หนังสือเชิญ
วิทยากรโครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาสําหรับการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพท่ัวไป และการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเฉพาะทางปการศึกษา 2556 
PHA_P_2.6-4-5 รายชื่ออาจารย
พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 
2556 (หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
บริการสุขภาพ) 
PHA_P_2.6-4-6 ประกาศแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ (หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ) 
PHA_P_2.6-4-7 สัญญาทุนและ
รายงานความกาวหนาทุนวิจัย สกว. 
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการ
เชิญผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/วิชาการ 
จากหนวยงานภายนอกมารวมเปน
อาจารยพิเศษในรายวิชาของหลักสูตร 
(PHA_P_2.6-4-5)   
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิสาขา
ท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธของ
นักศึกษามาเปนกรรมการสอบเคา
โครงวิทยานิพนธของนักศึกษา 
(PHA_P_2.6-4-6)   
3. หลักสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 การดําเนินงาน
วิจัยวิทยานิพนธของนักศึกษาใน
หลักสูตรไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ซ่ึงเปนหนวยงาน
ภายนอกท่ีมีสวนรวมในการพิจารณา
ขอบเขตโครงการวิจัยและให
ขอเสนอแนะในการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยของ
นักศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(PHA_P_2.6-4-7)  
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2548 นักศึกษาในหลักสูตร
ไดรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปทํา
วิจัย ณ ประเทศญี่ปุน เปนเวลา 6 
เดือน ภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยท่ี Dokkyo Medical 
University (PHA_P_2.6-4-8) 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553  นักศึกษาไดเขา
รวมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะ
การเขียนบทความเชิงวิชาการ ซ่ึง

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ) 
PHA_P_2.6-4-8 หนังสือตอบรับการ
เดินทางไปทําวิจัยท่ี Dokkyo 
Medical University ประเทศญี่ปุน 
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2548) 
PHA_P_2.6-4-9 รายงานสรุป
โครงการพัฒนาทักษะการเขียน
บทความเชิงวิชาการ (หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 
 
 
 



61 

 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดาน
การสืบคนขอมูลและการเขียน
บทความวิชาการซ่ึงเปนทักษะท่ี
สําคัญในการดําเนินการทําวิจัยใน
รายวิชาวิทยานิพนธใหครบถวน
สมบูรณ (PHA_P_2.6-4-9) 

 5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจาก
การวิจัย  หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

ในปการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร มี
การจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากงานวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ผานสื่อการสอนออนไลน ในรายวิชา
ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 
(PHA_P_2.6-5-1) 
2. การจัดการเรียนรูแบบใชชุมชนเปน
ฐานในรายวิชาเภสัชศาสตรนิเทศ 
(PHA_P_2.6-5-2) 

PHA_P_2.6-5-1 รายละเอียด
โครงการการใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารผานสื่อการสอนออนไลน 
PHA_P_2.6-5-2 เอกสารตอบรับการ
นําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยในการ
ประชุมทางวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 
4 เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูแบบ
ใชชุมชนเปนฐานในรายวิชาเภสัช
ศาสตรนิเทศ 

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมิน
ความ  พึงพอใจในแตละรายวิชา
ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 

คณะเภสัชศาสตร ไดใหความสําคัญ
ตอการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
โดยงานวิชาการไดแจงใหนักศึกษา
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน และ
รายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือติดตามการ
ประเมินและผลการประเมิน 
(PHA_P_2.6-6-1) คณะไดใชการ
ประเมินการสอนของอาจารยโดยผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้เพ่ือให
นักศึกษาสามารถประเมินอาจารย
ผูสอนโดยอิสระ สวนอาจารยผูสอน
แตละทานสามารถเขาระบบตรวจผล
การประเมินไดดวยตนเอง นอกจาก
การประเมินผลการสอนของอาจารย
รายบุคคลแลว ระดับความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
ในปการศึกษา 2556 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในแตละ

PHA_P_2.6-6-1 รายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะฯ วาระแจงผล
ประเมินรายวิชาและอาจารยผูสอน 
PHA_P_2.6-6-2 สรุปผลการประเมิน
รายวิชา ภาคการศึกษาตนและปลาย 
ปการศึกษา 2556 
PHA_P_2.6-6-3 สรุปผลการประเมิน
ผูสอน ภาคการศึกษาตนและปลาย  
ปการศึกษา 2556 
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รายวิชา (PHA_P_2.6-6-2) และผล
การประเมินผูสอนไมตํ่ากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 (PHA_P_2.6-6-3) 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูทุกรายวิชา  ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

อาจารยประสานงานวิชาไดรายงาน
ผลการดําเนินงานรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 พรอมระบุขอมูลการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 
(PHA_P_2.6-7-1 , PHA_P_2.6-7-2) 

PHA_P_2.6-7-1 สรุปขอมูลรายวิชา
ท่ีเปดสอน 
PHA_P_2.6-7-2 สรุปขอมูลการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงชี้ที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ          

1 ขอ 
มีการดําเนินการ       

2 ขอ 
มีการดําเนินการ          

3 ขอ 
มีการดําเนินการ       

4 ขอ 
มีการดําเนินการ       

5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

คณะเภสัชศาสตร มีการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต ทุกป 
โดยในปการศึกษา  2556 ใน
แบบสอบถามแบงเปน  5 สวน ซ่ึงใน
สวนท่ี  2 สํารวจความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ควรเพ่ิมทักษะ ตามลําดับ 

PHA_P_2.7-1-1  หนังสือขอ
ความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นผูใช
บัณฑิต 
PHA_P_2.7-1-2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต 
PHA_P_2.7-1-3 สรุปแบบสอบ 
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ดังนี ้
1. ภาษาตางประเทศ 
2. ทักษะการวิเคราะหปญหาและ
แกปญหา  
3. ความรู ความเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชา 
4. ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา 
5. ทักษะคอมพิวเตอร 
6. บุคลิกภาพ ภาวะผูนํา 
7. ทักษะการบริหาร 
 (3.67) (PHA_P_2.7-1-1 – 
PHA_P_2.7-1-3) 

ถามความคิดเห็นตอบัณฑิตของ
ผูใชบัณฑิต 
 

 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร ไดนําผลการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต  มา
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และการ
เรียนการสอน  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต   โดย
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
(PHA_P_2.7-2-1, PHA_P_2.7-2-3) 
และคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา  
พิจารณา (PHA_P_2.7-2-1) แจงให
กลุมวิชาตางๆ นําไปปรับปรุงการเรียน
การสอนรายวิชาเกี่ยวของ และรายงาน
ผลการปรับปรุงใหทราบ (PHA_P_2.7-
2-4 – PHA_P_2.7-2-6)  
  

PHA_P_2.7-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 11/2556  
PHA_P_2.7-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการ
นักศึกษา  ครั้งท่ี 2/2557 
PHA_P_2.7-2-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 2/2557  
PHA_P_2.7-2-4 บันทึก
ขอความการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะผูใชบัณฑิต ของ
กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 
PHA_P_2.7-2-5 บันทึก
ขอความขอมูลแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุง
การสอนในรายวิชาตาม
ขอเสนอแนะผูใชบัณฑิตของ
กลุมวิชาชีวเภสัชกรรมปฏิบัติ 
PHA_P_2.7-2.6 บันทึก
ขอความขอแจงความเห็นของ
กลุมวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรมตอ
ขอเสนอแนะผูใชบัณฑิต 

 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของ

1. คณะเภสัชศาสตร ไดจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษาเพ่ือใหบรรลุตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

PHA_P_2.7-3-1 ประกาศ
แนวทางการจัดกิจกรรม
เสริมสรางหลักสูตรและกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมสําหรับ
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บัณฑิต (PHA_P_2.7-3-1– PHA_P_2.7-3-2)   
2. คณะเภสัชศาสตร สนับสนุนให
นักศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 
(PHA_P_2.7-3-3)   
3. คณะจัดสนับสนุนทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดใหมี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  สัญญาน 
wifi ระบบเครือขายภายในสําหรับ
นักศึกษาเพ่ือดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการสอนและดูคะแนนสอบ
กลางภาค และฐานขอมูลสืบคนตางๆ  
เชน DHI , ฐานขอมูลสมุนไพรตางๆ 
(PHA_P_2.7-3-4) 
4. คณะไดจัดใหมีการเชิญอาจารย
ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา ให
ความรู และประสบการณในวิชาชีพ 
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนา และเพ่ือ
บรรลุถึงการผลิตบัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(PHA_P_2.7-3-5) 

นักศึกษาเภสัชศาสตร ประจําป
การศึกษา 2556 
PHA_P_2.7-3-2 แผนกิจกรรม
งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัช
ศาสตร 
PHA_P_2.7-3-3 แผนกิจกรรม
ของสโมสรนักศึกษา 
PHA_P_2.7-3-4 ภาพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
PHA_P_2.7-3-5 ประกาศ
แตงต้ังอาจารยพิเศษ ป 2556 
 

 4. มีระบบและกลไกการสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะเภสัชศาสตร มีระบบและกลไก
การสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยจัดทําประกาศคณะเภสัชศาสตร 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการขอใช
เงินกองทุนสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (PHA_P_2.7-4-1)  และ
ประกาศหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติในการ
ขอใชเงินกองทุนสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
(PHA_P_2.7-4-2) ซ่ึงคณะสนับสนุน
คาใชจายในการจัดทําโปสเตอร 
คาลงทะเบียน และคาเดินทางเพ่ือ
นําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา
ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา (PHA_P_2.7-4-3) 
นอกจากนี้คณะยังมีความรวมมือกับ

PHA_P_2.7-4-1 แนวทางและ
ขั้นตอนการสงเสริมการเขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
ในท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 
PHA_P_2.7-4-2 ประกาศคณะ
เภสัชศาสตร เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติการขอใช
เงินกองทุนสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2556 
PHA_P_2.7-4-3 ประกาศ
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติในการ
ขอใชเงินกองทุนสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาวิชาการระดับ
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มหาวิทยาลัยขอนแกนและ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการ
จัดการประชุมวิชาการรวมกัน 3 
สถาบัน ท้ังนี้เพ่ือกระตุนและเปดเวทีให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาไดพัฒนาทักษะการ
นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทําวิจัยและผลงาน
วิชาการ (PHA_P_2.7-4-4- 
PHA_P_2.7-4-5) 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
PHA_P_2.7-4-4 โครงการภาคี
เครือขายเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 3 สถาบัน ครั้งท่ี 2 
PHA_P_2.7-4-5 สรุปรายชื่อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขารวม
นําเสนอผลงานวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการ The 6th 
Annual Northeast 
Pharmacy Research 
Conference of 2014 

 5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 

คณะเภสัชศาสตร มีการจัดกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักศึกษา ไดแก   
1. โครงการทําบุญวันสถาปนาคณะ
เภสัชศาสตร (PHA_P_2.7-5-1) 
2. โครงการไหวครู (PHA_P_2.7-5-2) 
3. โครงการรณรงคการแตงกายและ
ความตรงตอเวลาของนักศึกษา 
(PHA_P_2.7-5-3) 
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหนักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา  
1. โครงการบัณฑิตรวมใจ ทําดีถวาย
พอหลวง  
 

PHA_P_2.7-5-1 โครงการทําบุญ
วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_2.7-5-2 โครงการไหวครู 
PHA_P_2.7-5-3 โครงการ
รณรงคการแตงกายและความ
ตรงตอเวลาของนักศึกษา 
PHA_P_2.7-5-4 โครงการ
บัณฑิตรวมใจ ทําดีถวายพอ
หลวง  
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที ่2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ        

1 ขอ 
มีการดําเนินการ        

2 ขอ 
มีการดําเนินการ       

3 ขอ 
มีการดําเนินการ         

4 ขอ 
มีการดําเนินการ          

5 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร 

มหาวิทยาลัย และคณะ มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดาน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 
โดยในปการศึกษา 2556 เนน 
1. รูจักกาลเทศะ โดยคณะเนน

พฤติกรรมบงชี้ แตงกายเหมาะสม
กับโอกาส เวลา สถานท่ี  

2. มีระเบียบวินัย โดยเนนพฤติกรรม
บงชี้ ความตรงตอเวลา  

3. มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพ่ือ
สวนรวม โดยเนนพฤติกรรมบงชี้ 
มีความเสียสละ มีน้ําใจ และมี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
(PHA_P_2.8-1-1 – PHA_P_2.8-
1-5) 

PHA_P_2.8-1-1 รายงานการประชุม
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันท่ี 22 พ.ย. 2556  
PHA_P_2.8-1-2 รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2557 
PHA_P_2.8-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ท่ี 2/2557 
PHA_P_2.8-1-4 ประกาศ
มหาวิทยาลัย คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม 
ประจําปการศึกษา 2556 
PHA_P_2.8-1-5 ประกาศคณะ 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดาน
คุณธรรม จริยธรรม ประจําป
การศึกษา 2556  

 2. มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1ไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา
และผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึง
ท้ังสถาบัน 

คณะเภสัชศาสตรไดประชาสัมพันธ
ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม แจงผูบริหาร
คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
ทราบผานชองทางตางๆ  ไดแก
เว็บไซตคณะ (PHA_P_2.8-2-1)        
E-mail (PHA_P_2.8-2-2)  บอรด
ประชาสัมพันธตางๆ (PHA_P_2.8-
2-3, PHA_P_2.8-2-4) และบันทึก
ขอความแจงเวียนผูบริหาร อาจารย
และบุคลากร (PHA_P_2.8-2-5 – 
PHA_P_2.8-2-6)   

PHA_P_2.8-2-1 ประชาสัมพันธ
เว็บไซตคณะ 
PHA_P_2.8-2-2 ประชาสัมพันธผาน  
E-mail 
PHA_P_2.8-2-3 ภาพประชาสัมพันธ 
ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
PHA_P_2.8-2-4 ปายประชาสัมพันธ
รณรงคการแตงกายนักศึกษาและการ
ตรงตอเวลา 
PHA_P_2.8-2-5 บันทึกขอความ
ประชาสัมพันธคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม 
ปการศึกษา 2556 
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PHA_P_2.8-2-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
ครั้งท่ี 9/2556 

 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน
ขอ 1 โดยระบุ   ตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

คณะเภสัชศาสตร มีการจัดกิจกรรม
รณรงคเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษา โดยเนนการแตงกาย
เหมาะสม ความตรงตอเวลา ไดแก
โครงการรณรงคการแตงกายและการ
เขาเรียนตรงตอเวลาของนักศึกษา 
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. จํานวนสื่อรณรงคประชาสัมพันธ

ในคณะ ไมนอยกวา  3 จุด  
2. ความพึงพอใจดานสื่อ

ประชาสัมพันธของนักศึกษาและ
อาจารย บุคลากร ไมนอยกวา 
3.51  

3. ความพึงพอใจดานผลลัพธการ
ดําเนินโครงการของนักศึกษาและ
อาจารย บุคลากร ไมนอยกวา 
3.51 

4. จํานวนนักศึกษาเขาเรียนใน
รายวิชามีความตรงตอเวลาหลัง
รณรงคเพ่ิมขึ้น ไมนอยกวา 70% 
ของนักศึกษาเขาเรียน 

 (PHA_P_2.8-3-1) 
เนนดานจิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม  
ไดแก โครงการสนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเปนอาจาริยบูชาแตหลวงปู
ชา สุภัทโท 
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. ผูเขารวมโครงการมีความสุขเกิด

ความภาคภูมิใจการสนับสนุน
ปฏิบัติธรรมในระดับมาก (4) 

2. มีกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรม อยางนอย 2 ครั้ง อาจารย
และบุคลากร จํานวน 1 ครั้ง และ 
นักศึกษา  จํานวน 1 ครั้ง 

3. ผูเขารวมโครงการรอยละ 90 ของ
กลุมเปาหมาย  (PHA_P_2.8-3-2)           

PHA_P_2.8-3-1 โครงการรณรงค
การแตงกายและการเขาเรียนตรงตอ
เวลาของนักศึกษา 
PHA_P_2.8-3-2 โครงการสนับสนุน
การปฏิบัติธรรมเพ่ือเปนอาจาริยบูชา
แดหลวงปูชา สุภัทโท 
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มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดใน
ขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอย รอยละ 90 
ของตัวบงชี้ 

คณะเภสัชศาสตร ไดกําหนดใหมีการ
ประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา ตามตัวบงชี้ดังนี้ 
1. สรุปโครงการรณรงคการแตงกาย
นักศึกษาและการเขาเรียนตรงตอ
เวลา ตัวชี้วัด 
  - จํานวนสื่อรณรงคประชาสัมพันธ  

17 จุด   
  - ความพึงพอใจดานสื่อ 

ประชาสัมพันธ  4.02  
  - ความพึงพอใจดานผลลัพธการ

ดําเนินโครงการ  3.82 
  - จํานวนนักศึกษาเขาเรียนมีความ

ตรงตอเวลาเพ่ิมขึ้น  
        - วิชาเภสัชจุลชีววิทยา  72.64 % 
        - วิชาเภสัชบําบัด   92.49 % 
        - วิชาเภสัชเวท    77% 
        - วิชาเภสัชศาสตรนิเทศ   96.55% 
(บรรลุตามตัวชี้วัดทุกขอ)  (PHA_P_2.8-4-1)      
2. สรุปโครงการสนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเปนอาจาริยบูชาแตหลวงปู
ชา สุภัทโท  ตัวชี้วัด 
  - ผูเขารวมโครงการมีความสุขเกิด

ความภาคภูมิใจการสนับสนุน
ปฏิบัติธรรมในระดับมาก (4.43) 

 - มีกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติ
ธรรม ครั้งท่ี 1 อาจารยและ
บุคลากร และครั้งท่ี 2 นักศึกษา  

  - ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 
ของกลุมเปาหมาย  

    (บรรลุตามตัวชี้วัดทุกขอ) 
(PHA_P_2.8-4-2)  

PHA_P_2.8-4-1 สรุปประเมินผล
โครงการรณรงคการแตงกาย
นักศึกษาและการเขาเรียนตรงตอเวลา 
PHA_P_2.8-4-2 สรุปประเมิน
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
เพ่ือเปนอาจาริยบูชาแดหลวงปูชา 
สุภัทโท 
 

 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

คณะเภสัชศาสตร มีนักศึกษาไดรับ
รางวัลผูมีจริยธรรมดีเย่ียม ป 2556 ยก
ยองในฐานะท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม
บําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม และ
สงเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมมอบ
ใหโดยสภาเภสัชกรรม (PHA_P_2.8-5-1) 

PHA_P_2.8-5-1 เกียรติบัตรผูมี
จริยธรรมดีเย่ียมในโครงการสงเสริม
นักศึกษาเภสัชศาสตรผูมีจริยธรรม ป 
2556  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑการใหคะแนน   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน หนวยวัด 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด ปการศึกษา 2555 99 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตร ีไดงานทํา 95 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตร ีท่ีอุปสมบท  1 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีท่ีเขารับการเกณฑทหาร 0 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตร ีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตร ีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตร ีท่ีศึกษาตอ 0 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษาระดับ  ป.ตรี ท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ท่ี
นํามาเปนตัวต้ัง) 

97 คน 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตร ีท่ีตอบแบบสํารวจฯ 99 คน 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตร ี(ท่ีนํามาเปนตัวหาร) 98 คน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตร ีท่ีตอบแบบสํารวจฯ 100 รอยละ 
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ปการศึกษา 2555 98.98 รอยละ 
7. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100) 4.95 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 100 รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 100 รอยละ 98.98 4.95 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน 
PHA_O_2.9.1-1 สรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555 
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ตัวบงชี้ที่ 2.9.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 
 

เกณฑการใหคะแนน ใชคาเฉล่ียของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการคํานวณ 

หนวยงาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม คะแนน 
ผลรวม ผลลัพธ ผลรวม ผลลัพธ ผลรวม ผลลัพธ 

ขอมูลพ้ืนฐาน         
1.คะแนนประเมิน
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
(5 ดาน TQF และ 
1 ดานสาขาวิชาชีพ) 

ตัวตั้ง 
 

138.95 

3.97 

4.62 

4.62 

- 

- 143.57 3.99 
ตัวหาร 

 
35 1 - 

ระดับคุณภาพ ดี 
รอยละผูตอบสํารวจฯ  
2.จํานวนผูตอบ
แบบสํารวจฯ 

ตัวตั้ง 35 
35.35 

1 
1 

- 
- - 

3.จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 

ตัวหาร 99 1 - 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 4.00 รอยละ 4.01 4.01 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 4.00 3.99 3.99 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

 

 หลักฐาน 
PHA_O_2.9.2.1  รายงานสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ประจําปการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี  
PHA_O_2.9.2.2  รายงานสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ประจําปการศึกษา 2555 ระดับบัณฑิตศึกษา  
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ตัวบงชี้ที ่2.9.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา 
 ทั้งน้ี ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชไมตํ่ากวารอยละ 20  
ผลการคํานวณ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
จํานวนบทความ คะแนนถวง

น้ําหนัก 
0.25 มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceeding) ท่ีไดรับการยอมรับในสาขา 
3 
 

1.50 

0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีไดรับการยอมรับในสาขา 

  

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไดรับการ
ยอมรับในสาขาหรือในระดับสากล เชน  ISI หรือ Scopus 

  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค   
0.125 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
  

0.25 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   
0.50 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
  

0.75 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

  

1.00 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   
รวมผลงาน และคาถวงน้ําหนักท้ังหมด 3 1.50 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 1 

รอยละ 150 
แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 25) 5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

ไมขอรับประเมิน ไมขอรับประเมิน ไมขอรับประเมิน ไมขอรับประเมิน 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 50.00 รอยละ 150 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน 
PHA_O_2.9.3-1 รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2556 
PHA_O_2.9.3-2 รายช่ือผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.9.4  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 

ผลการคํานวณ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
จํานวน
บทความ 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชา
หรือมีการตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

  

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. 

  

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. 

  

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1-4 (Q1-4) ในปลาสุดใน subject 
categoryท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
จํานวน
ผลงาน 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

0.125 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด   
0.25 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   
0.50 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
  

0.75 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   
รวมผลงาน และคาถวงน้ําหนักท้ังหมด   
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  
รอยละ  
แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 50)  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.9.5  การพัฒนาคณาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน เปน 5 คะแนน 
 

กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังน้ี 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. อาจารย 11 10 20 

2. ผูชวยศาสตราจารย 0 1 15 

3. รองศาสตราจารย 0 1 7 

4. ศาสตราจารย 0 0 0 
 

 หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณี คุณวุฒิคณาจารยสาชาวิชาการ/วิชาชีพใหการับรองการเทียบเทาตาม
หลักเกณฑของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงตามเกณฑ กพ. 
 

สูตรการคํานวณ : 
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารย 

X 100 
จํานวนอาจารยท้ังหมด 

 

ผลการคํานวณ 

ตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา น้ําหนัก จํานวน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(น้ําหนัก x จํานวน) 

1. อาจารย    
1.1 ปริญญาตรี 0 11 0 
1.2 ปริญญาโท 2 10 20 
1.3 ปริญญาเอก 5 20 100 

2. ผูชวยศาสตราจารย    
2.1 ปริญญาตรี 1 0 0 

2.2 ปริญญาโท 3 1 3 
2.3 ปริญญาเอก 6 15 90 

3. รองศาสตราจารย    
3.1 ปริญญาตรี 3 0 0 
3.2 ปริญญาโท 5 1 5 
3.3 ปริญญาเอก 8 7 56 

4. ศาสตราจารย    
4.1 ปริญญาตรี 6 0 0 
4.2 ปริญญาโท 8 0 0 
4.3 ปริญญาเอก 10 0 0 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 65 274 
คาเฉลี่ยผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 4.22 

แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = คะแนน 6 คะแนน) 3.51 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน  
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 4.26  รอยละ 4.19 3.49 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน  
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 4.35 รอยละ 4.22 3.51 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
หลักฐาน 
PHA_O_2.9.5-1  รายช่ืออาจารยประจําทั้งหมดของคณะเภสัชศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 (รวม
   อาจารยลาศึกษาตอ) 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะมีการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามฐานช้ันป และยึดการพัฒนาตามลักษณะที่
พึงประสงคของคณะ  

- คณะมีการกําหนดแผนกิจกรรมนักศึกษาทั้งกิจกรรมที่คณะจัดให และกิจกรรมที่นักศึกษา
เปนผูดําเนินการเอง ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน   และครอบคลุมประเภทกิจกรรม ตามที่เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในกําหนด  โดยทุกโครงการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 

- ระบบอาจารยที่ปรึกษาของคณะ เปนระบบอาจารยที่ปรึกษาสายรหัส ทําใหอาจารยและ
นักศึกษาใกลชิด และมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง  
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- มีการใชระบบสารสนเทศเพ่ือชวยอาจารยติดตามผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา ตลอดจน
ผลการทดสอบสภาพจิตใจ รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ ของนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ       

1ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ          

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ      

7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตรมีการจัดบริการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา โดยมีการ
แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจําสาย
รหัส ซ่ึงมอบหมายใหเปนผูดูแลให
ความชวยเหลือแกนักศึกษาท่ีมี
ปญหาทางการเรียน  และปญหาอ่ืนๆ 
(PHA_P_3.1-1-1) มีขั้นตอนการพบ
อาจารยท่ีปรึกษาสายรหัส 
(PHA_P_3.1-1-2)  มีการติดตาม
และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ท่ีมี
ปญหาผลการเรียนและหรือปญหา
อ่ืนๆ ผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
(PHA_P_3.1-1-3) และมีการ
ประชาสัมพันธตารางเวลาท่ีนักศึกษา
สามารถพบอาจารยท่ีปรึกษาแตละ
ทานไดในทุกภาคการศึกษา 
(PHA_P_3.1-1-4, PHA_P_3.1-1-5, 
PHA_P_3.1-1-6)  และมีกิจกรรมพบ
อาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหนักศึกษา
และคณาจารยไดพบกัน ทํากิจกรรม
รวมกัน  เชน โครงการไหวครู  
(PHA_P_3.1-1-7) นอกจากนี้คณะ
จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษา
ใหมีความรูและทักษะการให
คําปรึกษาในดานตางๆ แกนักศึกษา  
เชน โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา (PHA_P_3.1-1-8)  ท้ังนี้
คณะมีการจัดสถานท่ีสําหรับให
คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปน
สัดสวน (PHA_P_3.1-1-9) 

PHA_P_3.1-1-1 คําสั่งแตงต้ัง
อาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา ประจําป 
2556 
PHA_P_3.1-1-2  ขั้นตอนการพบ
อาจารยท่ีปรึกษาสายรหัส 
PHA_P_3.1-1-3 รายงานการ
ปฏิบัติงานหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
และแบบบันทึกการพบอาจารยท่ี
ปรึกษา 
PHA_P_3.1-1-4 แจงตารางและ
แผนผังการใชหองเพ่ือพบอาจารยท่ี
ปรึกษา 
PHA_P_3.1-1-5 ขอความ
อนุเคราะหแจงวันเวลาสถานท่ีให
คําปรึกษานักศึกษาในความดูแล 
PHA_P_3.1-1-6 ตารางการพบ
อาจารยท่ีปรึกษาภาคเรียนท่ี 
1/2556และ 2/2556 
PHA_P_3.1-1-7 โครงการไหวครู  
PHA_P_3.1-1-8 โครงการพัฒนา
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
PHA 3.1-1-9 ภาพสถานท่ีให
คําปรึกษา 

 2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอนักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตรมีบริการ
แหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

PHA_P_3.1-2-1 ประชาสัมพันธ 
web  คณะเภสัชศาสตร 
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มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

แกนักศึกษาผานทางเว็บไซตคณะฯ 
คือ www.phar.ubu.ac.th ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับนักศึกษา เชน ประกาศ 
ขาวการศึกษา ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
การบริการจัดหางาน ประกาศรับ
สมัครงาน และประชาสัมพันธขาว
ท่ัวไป (PHA_P_3.1-2-1, 
PHA_P_3.1-2-2) คณะมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานวิชาการ 
กิจกรรมของนักศึกษาและของคณะฯ 
ใหนักศึกษา และบุคคลท่ัวไปผานทาง 
จุลสาร 360 องศา Par UBU 
(PHA_P_3.1-2-3) มีบอรด
ประชาสัมพันธภายในคณะ 
PHA_P_3.1-2-4) และมีการจัดตั้ง 
Facebook ของงานกิจการนักศึกษา 
ประชาสัมพันธขาวสารอีกทางหนึ่ง 
(PHA_P_3.1-2-5) ในสวนของ
มหาวิทยาลัยมีบริการใหขอมูล
ขาวสารผานระบบสารสนเทศไดแก 
ระบบ REG  (PHA_P_3.1-2-6 ) 

PHA_P_3.1-2-2  สายใยออนไลน 
คณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_3.1-2-3 จุลสาร 360 องศา 
Par UBU 
PHA_P_3.1-2-4 ภาพบอรด
ประชาสัมพันธ 
PHA_P_3.1-2-5  Facebook  งาน
กิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_3.1-2-6  ระบบสารสนเทศ 
REG  

 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา 

คณะมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพ แนะนําหลักสูตรการเรียน
สอน และการปรับตัวการใชชีวิต
นักศึกษา และกิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนออกฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพสาขาเฉพาะทาง 
(PHA_P_3.1-3-1) 
2. โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ท่ัวไป (PHA_P_3.1-3-2) 
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและ
เตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา
ใหม (PHA_P_3.1-3-3) 
4. โครงการโครงการพัฒนา
ประสบการณเตรียมความพรอมสู
วิชาชีพ (PHA_P_3.1-3-4) 
5. โครงการสัปดาหเภสัชกรรม
(PHA_P_3.1-3-5) 

PHA_P_3.1-3-1 โครงการเตรียม
ความพรอมนักศึกษากอนออกฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเฉพาะทาง 
PHA_P_3.1-3-2 โครงการเตรียม
ความพรอมนักศึกษากอนฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพท่ัวไป 
PHA_P_3.1-3-3 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาและเตรียมความพรอม
สําหรับนักศึกษาใหม 
PHA_P_3.1-3-4 โครงการพัฒนา
ประสบการณเตรียมความพรอมสู
วิชาชีพ 
PHA_P_3.1-3-5 โครงการสัปดาห
เภสัชกรรม 
PHA_P_3.1-3-6 โครงการเตรียม
ความพรอมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดาน
เภสัชกรรมชุมชน และประกวด
แผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหม
ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ 
PHA_P_3.1-3-7  โครงการฝก

http://www.phar.ubu.ac.th/
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6. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะดานเภสัชกรรมชุมชน 
และประกวดแผนการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑใหมท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ 
(PHA_P_3.1-3-6) 
7. โครงการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเวช
ศาสตรชุมชน (PHA_P_3.1-3-7)   
8. โครงการมัชฌิมนิเทศเตรียมความ
พรอมนักศึกษาสูวิชาชีพ 
(PHA_P_3.1-3-8) 

ปฏิบัติงานวิชาชีพเวชศาสตรชุมชน 
PHA_P_3.1-3-8 โครงการมัชฌิม
นิเทศเตรียมความพรอมนักศึกษาสู
วิชาชีพ 

 4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอศิษยเกา 

คณะเภสัชศาสตรมีบริการ
แหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
แกศิษยเกาผานทางเว็บไซตคณะฯ 
คือ www.phar.ubu.ac.th ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับศิษยเกา เชน ประกาศ 
ขาวรับสมัครงาน  ทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา การบริการจัดหางาน 
แหลงขอมูลเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ
วิชาชีพดานตางๆ ทําเนียบศิษยเกา 
เปนตน (PHA_P_3.1-4-1, 
PHA_P_3.1-4-2) มีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานวิชาการ กิจกรรม
ของนักศึกษาและของคณะฯ ใหศิษย
เกา และบุคคลท่ัวไปผานทางจุลสาร 
360 องศา Par UBU (PHA_P_3.1-
4-3) มีบอรดประชาสัมพันธใหขอมูล
และรับสมัครงานจากบริษัทตางๆ 
(PHA_P_3.1-4-4) และมีการจัดตั้ง 
Facebook ของงานกิจการนักศึกษา 
ประชาสัมพันธขาวสารอีกทางหนึ่ง 
(PHA_P_3.1-4-5)   ในสวนของ
มหาวิทยาลัย มีบริการดานขาวสาร
ศิษยเกาดวยระบบ  REG 
(PHA_P_3.1-4-6) นอกจากนี้ยังมี
การประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสาร
แกศิษยเกาผานระบบ Facebook 
ศิษยเกา (PHA_P_3.1-4-7) 

PHA_P_3.1-4-1 ประชาสัมพันธ web 
คณะ 
PHA_P_3.1-4-2 สายใยออนไลน 
คณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_3.1-4-3 จุลสาร 360 องศา 
Par UBU 
PHA_P_3.1-4-4 ภาพบอรด
ประชาสัมพันธ 
PHA_P_3.1-4-5  Facebook  งาน
กิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_3.1-4-6 ระบบสารสนเทศ 
REG 
PHA_P_3.1-4-7 Facebook ศิษย
เกา 
 

 5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษย
เกา 

คณะเภสัชศาสตรมีการจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนความรูและพัฒนาทักษะ
วิชาการใหแกศิษยเกา ไดแก  
1. โครงการพัฒนาตอยอดองคความรู

PHA_P_3.1-5-1 โครงการพัฒนาตอ
ยอดองคความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ 
และติดตามขอมูลศิษยเกา 
PHA_P_3.1-5-2 โครงการประชุม

http://www.phar.ubu.ac.th/
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และทักษะเชิงวิชาชีพ และติดตาม
ขอมูลศิษยเกา (PHA_P_3.1-5-1) 
2. โครงการประชุมวิชาการเรื่องยา
ใหมสําหรับเครือขายเภสัชกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (PHA_P_3.1-
5-2) 

วิชาการเรื่องยาใหมสําหรับเครือขาย
เภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอ  
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

คณะเภสัชศาสตรมีการจัดบริการให
นักศึกษาประเมินเพ่ือเปนการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดบริการของ
มหาวิทยาลัยและคณะ รวมท้ังจะได
ขอคิดเห็นมาใชในการพิจารณาแกไข
ปรับปรุงใหสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษา ผลการ
ประเมิน เปนดังนี้ (ระดับคณะ) 
    ขอ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.56 
    ขอ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.58 
    ขอ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.92 
ท้ัง 3 ขอ ผานเกณฑตามท่ีกําหนด 
(PHA_P_3.1-6-1 , PHA_P_3.1-6-2) 

PHA_P_3.1-6-1 แบบประเมินการ
จัดบริการของคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_3.1-6-2 สรุปแบบประเมิน
การจัดบริการของคณะเภสัชศาสตร 
 

 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการมาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความตองการ
ของนักศึกษา 

คณะไดนําผลการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการของคณะเภสัชศาสตร
นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการงาน
กิจการนักศึกษาพิจารณากําหนด
แนวทางปรับปรุงในขอ 1-3ดานการ
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
ดังนี้ 
1. เพ่ิมระบบนัดหมายลวงหนา

อาจารยท่ีปรึกษา ทาง E-mail 
2. สํารวจขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปญหา

เกิดขึ้นจากนักศึกษา 
3. เพ่ิมอาจารยท่ีปรึกษา ชั้นป ชั้นละ 

2 ซ่ึงเปนอาจารยท่ีสอนนักศึกษา
ชั้นป 

4. ติดตอนักศึกษาผาน Facebook 
   ดานการบริการขอมูลขาวสารท่ี

เปนประโยชนตอนักศึกษา 
1. ติดตอหัวหนาชั้นป สงขอมูล
ขาวสารผาน Facebook งาน
กิจการนักศึกษา 
2. ปรับปรุงชองทาง

PHA_P_3.1-7-1 รายการประชุม
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา  
ครั้งท่ี 2/2557 
PHA_P_3.1-7-2 รายการประชุม
กรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2557 
 



80 

 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประชาสัมพันธขาวนักศึกษาหนา
เว็บคณะใหมีความโดดเดน
สามารถเขาดูงายขึ้น 
และนําเสนอคณะกรรมการคณะ
ตอไป  
(PHA_P_3.1-7-1- PHA_P_3.1-
7-2)   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 7 คะแนน บรรลุเปาหาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 7 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ   
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ          
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    3 
หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ     
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

คณะเภสัชศาสตรมีการจัดทําแนว
ทางการพัฒนาบัณฑิตตามฐานชั้นป 
(PHA_P_3.2-1-1)จัดทําขั้นตอน
ดําเนินการของแผนของงานกิจการ
นักศึกษา (PHA_P_3.2-1-2)   
กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการ
งานกิจการนักศึกษา ซ่ึงเปนกิจกรรม
ท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน (PHA_P_3.2-1-3)  
ผานคณะกรรมการงานกิจการ

PHA_P_3.2-1-1 แนวทางการพัฒนา
บัณฑิตเภสัชศาสตรตามฐานชั้นป  
PHA_P_3.2-1-2 ขั้นตอนการ
ดําเนินการแผนงานกิจการนักศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2556 
PHA_P_3.2-1-3 แผนการดําเนินงาน
โครงการงานกิจการนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 
PHA_P_3.2-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 
1/56  
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นักศึกษา  (PHA_P_3.2-1-4) 

 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร จัดกิจกรรมให
นักศึกษาเขาใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอ
งานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ผานกิจกรรมตางๆ ไดแก โครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม และโครงการพัฒนา
แกนนํานักศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให
สโมสรนักศึกษาเขารวมอบรมเพ่ิม
ทักษะดานงานประกันคุณภาพ และ
สรางเครือขายงานประกันคุณภาพกับ
หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ( PHA_P_ 
3.2-2-1- PHA_P_3.2-2-5) 

PHA_P_3.2-2-1 โครงการปฐมนิเทศ 
และเตรียมความพรอมสําหรับ
นักศึกษาใหม 
PHA_P_3.2-2-2 โครงการพัฒนา
แกนนํานักศึกษา  
PHA_P_3.2-2-3 บันทึกขอความแจง
รายชื่อนักศึกษาอบรมเครือขายผูนํา
นักศึกษาดานประกันคุณภาพ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
PHA_P_3.2-2-4 บันทึกขอความขอ
สงนักศึกษาอบรมเสริมสรางความรู
และเครือขายประกันคุณภาพ ณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร  
PHA_P_3.2-2-5 บันทึกขอความขอ
อนุมัตินํานักศึกษาเขารวมโครงการ
ประเมินความสําเร็จของแผนจัด
กิจกรรมและสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพ 3 สถาบัน 

 3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี 
และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม 

คณะเภสัชศาสตร สงเสริมใหสโมสร
นักศึกษาจัดทําแผนกิจกรรมประจําป 
ตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภท
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ
กําหนดใหทุกโครงการดําเนินการตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ในการจัด
กิจกรรม (PHA_P_3.2-3-1) 
ดังนี้  
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(PHA_P_3.2-3-2) 
1. โครงการคาย Pham Camp UBU 
2013 จุดประกายฝนใหฉันเปนเภสัช
กร 
2. โครงการบมเพาะตนกลาเขียวมะกอก 
ม.ทราย 
3. โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
เรียกชื่อสามัญทางยาเภสัช 
4. โครงการคายหมอยาแกปญหา
ชุมชน 
5. โครงการแรกพบ สนทภ. 
กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
(PHA_P_3.2-3-3) 

PHA_P_3.2-3-1 แผนการดําเนิน
กิจกรรมสโมสรนักศึกษานักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556 
PHA_P_3.2-3-2 กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 
-โครงการคาย Pham Camp UBU 
2013 จุดประกายฝนใหฉันเปนเภสัชกร 
 -โครงการบมเพาะตนกลาเขียว
มะกอก ม.ทราย 
 -โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
เรียกชื่อสามัญทางยาเภสัช 
 - โครงการคายหมอยาแกปญหา
ชุมชน 
-โครงการแรกพบ สนทภ. 
PHA_P_3.2-3-3 กิจกรรมกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ 
-โครงการเขารวมกีฬาเภสัชสัมพันธ  
-โครงการกีฬาภายในคณะ 
-โครงการคายหมอยาแกปญหาชุมชน 
-โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 
-โครงการคาย Pham Camp UBU 
2013 จุดประกายฝนใหฉันเปนเภสัช
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1.  โครงการเขารวมกีฬาเภสัช
สัมพันธ  
2. โครงการกีฬาภายในคณะ 
3. โครงการหมอยายุคใหมใสใจ
สุขภาพชุมชน 
4. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 
5. โครงการคาย Pham Camp UBU 
2013 จุดประกายฝนใหฉันเปนเภสัช
กร 
6. โครงการกีฬาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม (PHA_P_3.2-3-4) 
1. โครงการตอยอดการจัดการกับ
ปญหาขยะคณะเภสัชศาสตร 
2. โครงการคายหมอยาแกปญหาชุมชน 
3. โครงการเปดสายรหัสดตอนรับ
นองใหมหัวใจรักษโลก 
4. โครงการเภสัชรวมใจ สานสายใย
เปนหนึ่ง 
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม (PHA_P_3.2-3-5) 
1. โครงการเภสัชกรรวมใจสานสายใย
เปนหนึ่ง 
2. โครงการรําลึกพระคุณคร ู
3. โครงการบมเพาะตนกลาเขียว
มะกอก ม.ทราย 
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(PHA_P_3.2-3-6) 
1. โครงการเภสัชรวมใจสานสายใจ
เปนหนึ่ง 
2. โครงการรําลึกพระคุณคร ู
3. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษายังไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ท้ังระดับคณะ
และรวมกับงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยดังนี้ (PHA_P_3.2-3-7) 
กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
1. โครงการพัฒนาทักษะดานการ
เขียนบทความวิชาการแกนักศึกษา

กร 
-โครงการกีฬาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
PHA_P_3.2-3-4 กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 - โครงการตอยอดการจัดการกับ
ปญหาขยะคณะเภสัชศาสตร 
 - โครงการคายหมอยาแกปญหา
ชุมชน 
 - โครงการเปดสายรหัสดตอนรับนอง
ใหมหัวใจรักษโลก 
 - โครงการเภสัชรวมใจ สานสายใย
เปนหนึ่ง 
PHA_P_3.2-3-5 กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม 
- โครงการเภสัชกรรวมใจสานสายใย 
เปนหนึ่ง 
- โครงการรําลึกพระคุณคร ู
- โครงการบมเพาะตนกลาเขียว
มะกอก ม.ทราย 
PHA_P_3.2-3-6 กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการเภสัชรวมใจสานสายใจ 
เปนหนึ่ง 
- โครงการรําลึกพระคุณคร ู
- โครงการสืบสาน ประเพณีลอย
กระทง 
PHA_P_3.2-3-7 กิจกรรมระดับ
บัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- โครงการพัฒนาทักษะดานการเขียน
บทความวิชาการแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
-โครงการไหวครู 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม 
- โครงการบัณฑิตรวมใจ ทําดีถวาย
พอหลวง 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1. โครงการไหวครู 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม 
1. โครงการบัณฑิตรวมใจ ทําดีถวาย
พอหลวง 

 4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

คณะเภสัชศาสตร ไดสนับสนุนให
สโมสรนักศึกษาเขารวมอบรมและ
แลกเปลี่ยนทักษะดานประกัน
คุณภาพ การสรางเครือขายประกัน
คุณภาพภายในรวมกับึณะ
วิศวกรรมศาสตรเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการจัดกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาระหวางคณะและการจัด
กิจกรรมตางๆ รวมกัน นอกจากนี้ยังมี
การสรางเครือขายประกันคุณภาพ
ภายนอก ระหวาง 3 สถาบัน (คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เพ่ือนํา
ความรูดานประกันคุณภาพมาใชใน
การจัดกิจกรรม รวมถึงวิธีการเก็บ
ขอมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรม
รวมกัน เปนตน 
(PHA_P_3.2-4-1- PHA_P_3.2-4-4) 

PHA_P_3.2-4-1 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางสโมสรนักศึกษา
เภสัช 15 สถาบัน 
PHA_P_3.2-4-2 ขอตกลงความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
PHA_P_3.2-4-3 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือสโมสรนักศึกษา 3 
สถาบัน 
PHA_P_3.2-4-4 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการดานประกัน
คุณภาพ 

 5. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

คณะเภสัชศาสตร มีกําหนด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนงานกิจการนักศึกษา  ซ่ึงกําหนด
ตัวชี้วัดแผน  มีการดําเนินโครงการตาม
แผนไมนอยกวา 10 โครงการ จาก 11 
โครงการตามแผน คิดเปน 90.90 %  
จากการดําเนินโครงการตามแผนงาน
กิจการนักศึกษาครบทุกโครงการ 11 
โครงการ คิดเปน 100% บรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดแผน  และแผน
ของสโมสรนักศึกษา ซ่ึงกําหนดตัวชี้วัด
แผนมีการดําเนินโครงการตามแผนไม
นอยกวา 22 โครงการ จาก 22 
โครงการตามแผน คิดเปน 100% จาก

PHA_P_3.2-5-1 รายงานการประชุม
กรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 
3/57 
PHA_P_3.2-5-2 รายงานการประชุม
งานกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 4/57 
PHA_P_3.2-5-3 คุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค 
PHA_P_3.2-5-4 กรอบแนวคิดการ
พัฒนานักศึกษาตามฐานชั้นป 
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การดําเนินโครงการตามแผนสโมสร
นักศึกษาครบทุกโครงการ 22 โครงการ 
คิดเปน 100 % บรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดแผน (PHA_P_3.2-5-1- 
PHA_P_3.2-5-4) 

  6. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา จะนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะ การ
ดําเนินงานโครงการตางๆ เสนอ
คณะกรรมการงานกิจการทราบ เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงกิจกรรมในปตอไป 
(PHA_P_3.2-6-1 – PHA_P_3.2-6-6) 
นอกจากนี้ คณะฯ จัดกิจกรรมพัฒนา
แกนนํานักศึกษา เพ่ือใหสโมสร
นักศึกษาเกาหมดวาระและสโมสรชุด
ใหม และกรรมการกิจการนักศึกษา 
รวมกันพิจารณา ปรับปรุงแผน
โครงการ และรูปแบบกิจกรรม 
(PHA_P_3.2-6-7  - PHA_P_3.2-6-9) 

PHA_P_3.2-6-1 รายงานการประชุม
กรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 
9/56 
PHA_P_3.2-6-2 รายงานการประชุม
กรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 
1/57 
PHA_P_3.2-6-3 รายงานการประชุม
กรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 
3/57 
PHA_P_3.2-6-4 รายงานการประชุม
กรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 
4/57 
PHA_P_3.2-6-5 รายงานการประชุม
กรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 
5/57 
PHA_P_3.2-6-6 รายงานผลการนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงดําเนินงาน
โครงการ งานกิจการนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556  
PHA_P_3.2-6-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ครั้ง
ท่ี 1/2557 
PHA_P_3.2-6-8 รายงานแผนการ
ปรับปรุงโครงการ สโมสรนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556  
PHA_P_3.2-6-9  โครงการพัฒนา
แกนนํานักศึกษา  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 6 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 6 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีเครื่องมือสนับสนุนการทําวิจัยอยางเพียงพอ และเปนเครื่องมือที่ทันสมัย 
- มีงานวิจัยทางดานสมุนไพรและยาจากภูมิปญญาในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงอยางตอเน่ือง ซึ่งเปน

การสงเสริมสมรรภนะหลักของคณะ 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรพัฒนากลุมนักวิจัย และต้ังเปาหมายการพัฒนาผลิตภัณฑที่นําไปสูประโยชนเชิง

พาณิชยหรือเสริมสรางความแขมแข็งใหแกชุมชน โดยเริ่มจากงานวิจัยพ้ืนฐานไปจนถึง
งานวิจัยเชิงคลินิก 

- การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเปนกลไก
ที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยของคณะ 

- ควรสรางการทําวิจัยใหเปนวัฒนธรรมองคกร เพ่ือกระตุนใหอาจารยดําเนินการวิจัยใหสําเร็จ
ตามแผน ผลิตผลงานวิจัย หรือผลงานคุณภาพ 
 

4. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา ระบบการขอใชเครื่องมือ/อุปกรณ/สถานที่

หองปฏิบัติการกลาง ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย
ใหเพียงพอตอความตองการใชของนักวิจัย 

- การพัฒนาระบบสารเคมีคงคลัง ทําใหการบริหารจัดการและการควบคุมคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับสารเคมี มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

- การพัฒนาระบบหองปฏิบัติการปลอดภัย จนเปนตนแบบหองปฏิบัติการปลอดภัย ทําให
นักวิจัย มั่นใจในการปฏิบัติงานวิจัยในหองปฏิบัติการของคณะ  
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 
7 ขอตามเกณฑท่ัวไป 

และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
 

ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

คณะเภสัชศาสตรมีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
งานวิจัยฯ เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนาระบบ
และงานวิจัยของคณะฯ (PHA_P_ 
4.1-1-1, PHA_P_4.1-1-2) 
PHA_P_4.1-1-3) โดย
คณะกรรมการดังกลาวไดมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  
(PHA_P_4.1-1-4, PHA_P_4.1-1-
5,PHA_P_4.1-1-6) 

PHA_P_4.1-1-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย 
คณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_4.1-1-2 ระบบและกลไก
บริหารงานวิจัย 
PHA_P_4.1-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
วิจัยระเบียบวาระการประชุม,ลายมือ
ชื่อการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบวิจัยและหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
วิจัย 
PHA_P_4.1-1-4 แผนยุทธศาสตร 
คณะเภสัชศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.
2555-2559) 
PHA_P_4.1-1-5 แผนปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556 
PHA_P_4.1-1-6 บันทึกขอความเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานวิจัยท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 
ปงบประมาณ 2538-2555 ครั้งท่ี 
1/2557 

 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะเภสัชศาสตรมีงานวิจัยท่ีมี
การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอนไดแก 
1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความถี่ของยีน KIR2DS3 ใน
ประชากรชาวไทย โดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชา 

PHA_P_4.1-2-1 ขอเสนอ
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษา
ความถี่ของยีน KIR2DS3 ใน
ประชากรชาวไทย, เอกสาร
ประกอบการสอน, แผนการสอน, 
เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 ของวิชา 
1502 509 เภสัชพันธุศาสตรและ
วิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร    
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1502 509 เภสัชพันธุศาสตรและ
วิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร
(PHA_P_4.1-2-1) 
2. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห
ลักษณะทางพันธุกรรมของแบคทีเรีย
ดื้อยา Acinetobacter baumannii 
ท่ีแยกจากผูปวยโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงคดวยเทคนิคเอเอฟแอล
พี บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา 1502 230 เภสัชจุล
ชีววิทยา (PHA_P_4.1-2-2) 
3. โครงการวิจัย เรื่อง การจัดทํา
ขอมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพ่ือ
บรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย บูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนรายวิชา 1503 321 เภสัชเคมี
วิเคราะห(PHA_P_4.1-2-3) 

PHA_P_4.1-2-2 ขอเสนอ
โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห
ลักษณะทางพันธุกรรมของ
แบคทีเรียดื้อยา Acinetobacter 
baumannii ท่ีแยกจากผูปวย
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคดวย
เทคนิคเอเอฟแอลพี 
เอกสารประกอบการสอน, แผนการ
สอน, เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 ของ
วิชา 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา 
PHA_P_4.1-2-3 ขอเสนอ
โครงการวิจัย เรื่อง การจัดทําขอมูล
มาตรฐานของแคปซูลขิงเพ่ือบรรจุใน
ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
เอกสารประกอบการสอน, แผนการ
สอน, เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 ของ
วิชา 1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห 

 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

คณะเภสัชศาสตรไดสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการจัด
โครงการพัฒนาทักษะและ
จรรยาบรรณการวิจัยคณะเภสัช
ศาสตร(PHA_P_4.1-3-1,PHA_P_ 
4.1-3-2) และสนับสนุนงบประมาณ
การพัฒนาตนเองดานวิชาการ 
(PHA_P_4.1-3-3) และการ
สนับสนุนการทําวิจัยระยะยาว ณ 
ตางประเทศ (PHA_P_4.1-3-4–
PHA_P_4.1-3-7) และมีการ
ฝกอบรมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรท่ีใชในการสอนและการ
วิจัย (PHA_P_4.1-3-8) 

PHA_P_4.1-3-1 โครงการพัฒนา
ทักษะและจรรยาบรรณการวิจัยคณะ
เภสัชศาสตร/กําหนดการอบรม 
PHA_P_4.1-3-2 สําเนาลายมือชื่อ
การเขารวมอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 
PHA_P_4.1-3-3 ประกาศคณะเภสัช
ศาสตร เรื่อง การใหทุนสนับสนุน
คาใชจายเพ่ือพัฒนาวิชาการ 
PHA_P_4.1-3-4 ประกาศการไปทํา
วิจัยระยะยาวในตางประเทศ 
PHA_P_4.1-3-5 คําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปทําวิจัยหลังปริญญา
เอก ณ ตางประเทศ 
PHA_P_4.1-3-6 บันทึกขอความขอ
อนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย
เดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ 
PHA_P_4.1-3-7 บันทึกขอความขอ
อนุมัติใหขาราชการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศเพ่ือรับทุนแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานการสอน การวิจัย 
และฝกอบรมเทคนิคใหมทางการวิจัย 
PHA_P_4.1-3-8 รายชื่อเขารวมอบรม
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การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 4. มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะ
เภสัชศาสตรไดดําเนินการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน โครงการวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามมติคณะรัฐมนตร ี
(PHA_P_ 4.1-4-1)  
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน (สารนิพนธ) และการ
พัฒนางาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (PHA_P_ 4.1-4-2) 
รวมท้ังมีทุนสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน  
(PHA_P_4.1-4-3) 
และไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาว โดยอนุมัติยืมเงินทดรอง
จายโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน (PHA_P_4.1-4-4, PHA_P_ 
4.1-4-5, PHA_P_4.1.4-6) 
คณะจัดสรรงบประมาณสําหรับเปน
เงินสมทบโครงการวิจัยใหกับนักวิจัย
ท่ีไดรับงบประมาณทุนนักวิจัยหนา
ใหมจาก สกว. ซ่ึงเปนโครงการวิจัย
รวมสนับสนุนทุนระหวาง สกว. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะ
เภสัชศาสตร (PHA_P_4.1-4-7) 

PHA_P_4.1-4-1 เอกสารรายชื่อ
โครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2556  
PHA_P_4.1-4-2 ประกาศ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาองคกร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
PHA_P_4.1-4-3 ประกาศทุน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน 
PHA_P_4.1-4-4 สําเนาเอกสารการ
อนุมัติยืมเงินทดรองจาย
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน ป 2556  
PHA_P_4.1-4-5 ประกาศรับสมัคร
ทุนวิจัยสถาบัน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

PHA_P_4.1-4-6 สัญญารับทุนวิจัย
เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 
ปงบประมาณ 2556 

PHA_P_4.1-4-7 ประกาศคณะเภสัช
ศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติในการสนับสนุนทุนพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม (สกว.) จาก
เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร 

 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้  

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ
หนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

คณะเภสัชศาสตร มีการสนับสนุน 
พันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
ดังนี้ 
1. คณะเภสัชศาสตรจัดใหมี
หองปฏิบัติการวิจัย ระบบการใช
หองปฏิบัติการวิจัยและการจัดสรร
งบประมาณซอมแซมครุภัณฑวิจัย
เพ่ือใหการสนับสนุนดานการวิจัย
ใหกับคณาจารย (PHA_P_4.1-5-1) 
2. คณะเภสัชศาสตรจัดใหมีหอง
เอกสารอางอิงของคณะและหองสมุด
ของสํานักวิทยบริการของ

PHA_P_4.1-5-1 แบบฟอรมการขอ
ใชหองปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยฯ,
แบบฟอรมการซอมแซมครุภัณฑวิจัย 
PHA_P_4.1-5-2 แผนปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาหองเอกสารอางอิง 
PHA_P_4.1-5-3 บันทึกขออนุมัติ
จัดซ้ือหนังสือเขาหองเอกสารอางอิง 
PHA_P_4.1-5-4 ฐานขอมูลออนไลน 
PHA_P_4.1-5-5 รายงานการใช
หองปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยฯ 
PHA_P_4.1-5-6 ระบบจอง
เครื่องมือวิทยาศาสตร 
PHA_P_4.1-5-7 สําเนาโครงการ
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สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย  

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
งานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแหลงศึกษา
คนควาและวิจัย รวมถึงฐานขอมูล
ออนไลน (PHA_P_4.1-5-2, 
PHA_P_4.1-5-3, PHA_P_4.1-5-4)  
3. คณะเภสัชศาสตรมีระบบสแกน
ลายนิ้วมือเขาหองปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยจาก
บุคคลภายนอก (PHA_P_4.1-5-5) 
และมีระบบการจองเครื่องมือ
วิทยาศาสตรออนไลน (PHA_P_4.1-5-6) 
4. คณะเภสัชศาสตรมีการจัดการ
ประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ คือ 
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัช
ศาสตร 3 สถาบัน โดยความรวมมือ 
ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพ่ือใหคณาจารยและนักวิจัยของ
คณะเภสัชศาสตรไดสรางเครือขาย
วิจัย และนําเสนอผลงานวิจัย 
(PHA_P_4.1-5-7) 
5. คณะเภสัชศาสตรเชิญผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศใหความรูดานการ
เรียนการสอนและดานวิจัย 
(PHA_P_4.1-5-8, PHA_P_4.1-5-9) 

ภาคีเครือขายเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 3 สถาบันและหนังสือ
ประกาศผลการนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
PHA_P_4.1-5-8 โครงการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
สําหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
PHA_P_4.1-5-9 รายชื่อนักศึกษา
และอาจารยเขารวมโครงการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
สําหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 6. มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 
อยางครบถวนทุกประเด็น 

คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนงานวิจัย
โดยจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ดังกลาว (PHA_P_4.1-6-1 - 
PHA_P_4.1-6-3) 

PHA_P_4.1-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
วิจัย 
PHA_P_4.1-6-2 รายงานประชุม
กรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร  
PHA_P_4.1-6-3 ผลการประเมิน
ระบบสนับสนุนการวิจัย ประจําป
การศึกษา 2556 

 7. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
ไดดําเนินการประชุมหารือเพ่ือคงไว
หรือปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยตามคําแนะนําท่ีเสนอ 
แลวสรุปประเด็นตางๆ เขาเสนอขอ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
คณะกรรมการคณะเภสัชศาสตร โดย
มีการดําเนินการในประเด็นท่ีเสนอ

PHA_P_4.1-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานวิจัย 
PHA_P_4.1-7-2 รายงานการ
ประชุมกรรมการประจําคณะ 
PHA_P_4.1-7-3 แผนปฏิบัติการ
โครงการซอมแซมครุภัณฑและ
เครื่องมือวิทยาศาสตรเพ่ือรองรับการ
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ไปบางสวน เชน ประกาศการใหทุน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน ,ราง
ประกาศการขอใชเครื่องมือ/
อุปกรณ/สถานท่ีหองปฏิบัติการกลาง
คณะเภสัชศาสตร และไดมีโครงการ
ซอมแซมครุภัณฑและเครื่องมือ
วิทยาศาสตรเพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 
(PHA_P_ 4.1-7-1 – PHA_P_ 4.1-
7-4) 

จัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 
PHA_P_4.1-7-4 แผนปฏิบัติการ
โครงการสนับสนุนการนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 

 (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ข ) 
8.   มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญห
ของสังคม เพ่ือตอบสนองความตอง
ของทองถิ่นและสังคม และดําเนินก
ตามระบบท่ีกําหนด 

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย 
รวมกับคณะกรรมการบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได
ดําเนินการวางแผน กํากับ ติดตาม
โครงการหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือสภาพปญหา
ของสังคม (PHA_P_4.1-8-1- 
PHA_P_4.1-8-5) 
คณะเภสัชศาสตรมีโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากผึ้งโดยไดพัฒนาวิจัยรวมกับ
ผูประกอบการสาริพันธฟารมผึ้ง 
(PHA_P_4.1-8-6) 

PHA_P_4.1-8-1 เอกสารรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานวิจัย  
PHA_P_4.1-8-2 ระบบและกลไก
บริหารงานวิจัย 
PHA_P_4.1-8-3 บันทึกขอความ
ประชาสัมพันธทุนวิจัยประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 
PHA_P_4.1-8-4 หนังสือแจงการ
จัดสรรทุนงบประมาณแผนดิน
ประจําป 2556 
PHA_P_4.1-8-5 เอกสารดําเนินการ
วิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมุนไพร เชน 
- โครงการวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ปองกัน

และยับย้ังการเพ่ิมจํานวนของเซลล
สมอง SK-N-SH ของสารสกัด 
Hydroxychavicol จากใบพลู  

- โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิธี
วิเคราะหปริมาณแคปไซซินใน
สารสกัดพริกและเจลพริก 

- โครงการวิจัย เรื่อง การสกัดสาร
ในกลุมเทอรปนนอยด อินโดลอัล
คาลอยดจากแพวพวยฝรั่ง 

PHA_P_4.1-8-6 ขอเสนอ
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเชิง
พาณิชยสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจาก
ผลิตภัณฑท่ีไดจากผึ้ง 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย  
(PHA_P_4.2-1-1) 
และคณะไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบงานวิจัยท่ีมีหนาท่ี
สนับสนุนและสงเสริมงานตางๆ 
ดังกลาว (PHA_P_4.2-1-2)  
มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการทางเภสัชศาสตร โดย
จัดทําประกาศหลักเกณฑการใหทุน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(PHA_P_4.2-1-3) พรอมท้ังอนุมัติ
เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว 
(PHA_P_4.2-1-4,  
PHA_P_4.2-1-5,PHA_P_4.2-1-6) 

PHA_P_4.2-1-1 ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
PHA_P_4.2-1-2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย  
PHA_P_4.2-1-3 ประกาศหลักเกณฑ
การใหทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
PHA_P_4.2-1-4 บันทึกขอความขอ
อนุมัติเบิกจายการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและงานสรางสรรค 

PHA_P_4.2-1-5 รายงานการประชุม
เพ่ือพิจารณาคาตอบแทนตีพิมพ
บทความทางวิชาการ 
PHA_P_4.2-1-6 โครงการสนับสนุน
การเผยแพรชื่อเสียง ภาพลักษณดาน
งานวิจัยใหปรากฏแกสังคม 

 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน

คณะมีระบบและกลไกรวบรวม คัด
สรร วิเคราะหและสังเคราะห
งานวิจัย (PHA_P_4.2-2-1) โดยมี

PHA_P_4.2-2-1 ระบบและกลไก
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ผลงานวิจัย 
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สรางสรรค เพ่ือใหเปนองค
ความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
ดําเนินการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัย ตัวอยางเชน  
- บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนา

ผลิตภัณฑสีผึ้งทาปากจากสี
ธรรมชาติ  

- บทความวิจัย เรื่อง ความคงตัวของ
ตํารับยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบ
ยาน้ําแขวนตะกอนของยา  
(PHA_P_4.2-2-2, PHA_P_4.2-
2-3, PHA_P_4.2-2-4, 
PHA_P_4.2-2-5) 

PHA_P_4.2-2-2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย 
PHA_P_4.2-2-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานวิจัย 
PHA_P_4.2-2-4 รายชื่อบทความ
วิจัยท่ีผานการสังเคราะหและ
ประชาสัมพันธทางหนาเวปไซด 
PHA_P_4.2-2-5 บทความวิจัยท่ี
ผานการสังเคราะหแลว 

 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพร
องคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

คณะมีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยสู
สาธารณชนผานทางเวปไซตของ
คณะเภสัชศาสตร  
(PHA_P_4.2-3-1,PHA_P_4.2-3-2, 
PHA_P_4.2-3-3) 

PHA_P_4.2-3-1 รายชื่อบทความวิจัย
ท่ีประชาสัมพันธผานหนาเวปไซดของ
คณะเภสัชศาสตร  
PHA_P_4.2-3-2 บทความวิจัย  

- เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑสีผึ้ง
ทาปากจากสีธรรมชาติ  

- เรื่อง ความคงตัวของตํารับยา
เตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยาน้ํา
แขวนตะกอนของยา บท 

- เรื่อง การดื้อยาตานจุลชีพของ
แบคทีเรีย Acinetobacter 
baumannii ในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค  

- เรื่อง ผลของน้ําตาเทียมท่ีใช
เปนกระสายยาตอความคงตัว
ทางเคมีและกายภาพของตํารับ
ยาหยอดตาเซฟาโซลินสําหรับ
ผูปวยเฉพาะราย  

- เรื่อง  ผลของการรับประทาน
สับปะรด สม และกลวยตอการ
เพ่ิมระดับเมลาโทนินและฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระในอาสาสมัคร
สุขภาพดี 

PHA_P_4.2-3-3 โครงการภาคี
เครือขายเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
3 สถาบัน 

 4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 
และมีการรับรองการใชประโยชน

คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการวิจัย
ใหกับท้ังภาครัฐและเอกชน ไดแก 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

PHA_P_4.2-4-1 ขอเสนอ
โครงการวิจัยและพัฒนาสูเชิง
พาณิชยสํานักงานอุทยาน
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มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

เครื่องสําอางจากผลิตภัณฑท่ีได
จากผึ้ง โดยไดพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหกับผูประกอบการ สาริพันธ
ฟารมผึ้ง  (PHA_P_4.2-4-1) 

- โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑซินไบโอติกท่ีมีสวนผสม
ของพรีไบโอติกจากถั่วเหลืองและ
โปรไบโอติกเพ่ือตานการอักเสบ
ของระบบทางเดินอาหาร 
(PHA_P_4.2-4-2, PHA_P_4.2-4-3)  

- โครงการวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ชีวภาพ
ของสารสกัดสมุนไพรไทยพ้ืนบาน
สําหรับกระตุนการสรางเม็ดสี เพ่ือ
ใชสําหรับผมหงอกกอนวัย 
(PHA_P_4.2-4-4) 

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจาก
ผลิตภัณฑท่ีไดจากผึ้ง 
PHA_P_4.2-4-2 แบบตอบรับการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน บริษัท
นวัตกรรม สุขภาพกาวหนาจํากัด 
PHA_P_4.2-4-3 แบบตอบรับการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน บริษัท
ออแกนิค ไวตา จํากัด  
PHA_P_4.2-4-4 แบบตอบรับการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน บริษัท
ออแกนิค ไวตา จํากัด 

 5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมี
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงคณะเภสัช
ศาสตรไดยึดระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและดําเนินการตาม
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(PHA_P_4.2-5-1 – PHA_P_4.2-
5-5) เรื่อยมาจนถึงปจจุบันแตท้ังนี้
เนื่องจากในปการศึกษา 2556 ยังไม
มีผูขอการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

PHA_P_4.2-5-1 ระบบและกลไกเพ่ือ
ชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย 
PHA_P_4.2-5-2 คูมือการใชงาน
ลิขสิทธิ์ 
PHA_P_4.2-1-3 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการ
บริหารจัดการ ทรัพยสินทางปญญา 
พ.ศ. 2554  
PHA_P_4.2-1-4 ประกาศหลักเกณฑ
การใหทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
PHA_P_4.2-1-5 หนังสือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์เรื่อง คูมือการใช
งานโปรแกรมสารสนเทศในการเฝา
ระวังยุงลายและโรคไขเลือดออกใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน  โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน ระหวาง 0–5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน   

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 
 
 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หนวยวัด 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 

3,137,575.00         
 

บาท 

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย      646,500.00 บาท 
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 2,491,075.00 บาท 

2. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ปการศึกษา 2556 53 คน 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 59,199.53 บาท/คน 
4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 5.00 คะแนน 
6. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 5.00 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

80,000 บาท 99,940.95 บาท 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

50,000 บาท 59,199.53 บาท 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน 
PHA_I_4.3-1  แบบสรุปโครงการวิจัย ประจําป 2556 
PHA_I_4.3-2  โครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2556 
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ตัวบงชี้ที ่4.4.1  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ 5 คะแนนจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
ดังน้ี 
 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

 

ผลการคํานวณ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
จํานวนผลงาน คะแนนถวง

น้ําหนัก 
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI 

23 5.75 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. 

2 1 

0.75 
 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. 

0 0 

1.00 
 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1-4 
(Q1-4) ในปลาสุดใน subject categoryท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

10 10 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค จํานวนผลงาน 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
0.125 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
0 0 

0.25 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0 
0.50 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
0 0 

0.75 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 
1.00 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0 0 
รวมผลงาน และคาถวงน้ําหนักท้ังหมด 35 16.75 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 65 
รอยละ  25.77 
แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20)  5.00 

หมายเหตุ ผลงานในตัวบงชี้ มหาวิทยาลัยเลือกใชผลงานปปฏิทินตามปท่ีประเมิน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน  
คะแนนการประเมินขอคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 22.98 รอยละ 20.70 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 25.77 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน 
PHA_O_ 4.4.1-1  แบบสรุปงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
PHA_O_ 4.4.1-2  บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 

ตัวบงชี้ที ่4.4.2  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ปการศึกษา  

2556 
หนวยวัด 

1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 เรื่อง 
1.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ระดับชาติ 10 เรื่อง 
1.2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ระดับนานาชาติ 0 เรื่อง 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  65 คน 
3. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด 
15.38 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5  
(คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20) 

3.85 คะแนน 

หมายเหตุ ผลงานในตัวบงช้ี มหาวิทยาลัยเลือกใชผลงานปปฏิทินตามปทีประเมิน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 38.71 0 0 ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 15.38 3.85 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน 
PHA_O_4.4.2-1  รายละเอียดงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 
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ตัวบงชี้ที ่4.4.3  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 

เกณฑการใหคะแนน  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ผลการคํานวณ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย ปการศึกษา 2556 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 0 0 
0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 
0 0 

0.75 ตํารา/หนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันกําหนด 

0 0 

1.00 ตํารา/หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน
การพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจ
อานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิขาการ 

0 
 

0 

รวมผลงาน และคาถวงน้ําหนักท้ังหมด 0 0 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 65  
รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด 

0 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5  
(คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 10 ขึ้นไป) 

0.00 

หมายเหตุ ผลงานในตัวบงช้ี มหาวิทยาลัยเลือกใชผลงานปปฏิทินตามปทีประเมิน 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 27.82 รอยละ 3.91 1.95 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 7.31 0 0 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
หลักฐาน 
PHA_O_ 4.4.3-1  ตารางสรุปผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
PHA_O_ 4.4.3-2  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบแนวทางปฏิบัติในการใหบริการวิชาการที่เอ้ือ     

ตอการบริการวิชาการแกชุมชน 
- คณะมีการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ือง โดยมีกิจกรรมหรือ

โครงการ การใหบริการวิชาการบางโครงการน้ันมีลักษณะที่สามารถเช่ือมกับงานวิจัย การ
เรียนการสอนได  รวมทั้งมีโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับนโยบายทางดาน
สาธารณสุขของประเทศ  

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรเพ่ิมการเขาถึงและการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการทํากิจกรรมใหมากขึ้น 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ  
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ       

1 ขอ 
มีการดําเนินการ    

2 ขอ 
มีการดําเนินการ     

3 ขอ 
มีการดําเนินการ    

4 ขอ 
มีการดําเนินการ    

5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

คณะเภสัชศาสตร มีการดําเนินงาน
ภายใตโครงการบริการวิชาการแก
สังคมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของชุมชนในหลายๆ ดาน ซ่ึงคณะได
มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนดไว ดังนี้ 
1. คณะไดมีการจัดทําคูมือการบริหาร
และดําเนินการโครงการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง 2557) เพ่ือใชเปนแนว
ปฏิบัติในการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ (PHA_P_5.1-1-1) 
2. คณะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบงานบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีกับทาง
ราชการ ตามคําสั่งเลขท่ี 119/2556 
ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 โดยมี
หนาท่ีดังนี้  (PHA_P_5.1-1-2) 
1. กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางใน
การพัฒนาและสงเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะเภสัชศาสตร  
2. พัฒนาระบบการบริหาร การ
ดําเนินการ การเผยแพรงานวิจัย 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร  
3. สงเสริมใหเกิดการจัดตั้งระบบการ

PHA_P_5.1-1-1 คูมือการบริหาร
และดําเนินการโครงการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง 2557) 
PHA_P_5.1-1-2 สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน
บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ท่ี 119/2556 ลงวันท่ี 
12 ธันวาคม 2556 
PHA_P_5.1-1-3 สําเนาแผนปฏิบัติ
การคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีปงบประมาณ 2556 
และ 2557 
PHA_P_5.1-1-4 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานบริการฯ ครั้งท่ี 2/2556 ,
ครั้งท่ี 3/2556 ,ครั้ง 4/2556, ครั้งท่ี 
1/2557 
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มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินและดําเนินการวิจัยบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเภสัชศาสตร  
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ 
สถานท่ีและบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร 
5. พิจารณาการใชเงินกองทุนงานวิจัย
และคณะเภสัชศาสตร  
โดยคณะฯ ไดบรรจุโครงการบริการ
วิชาการปงบประมาณ 2556 และ 
ปงบประมาณ 2557 ไวในแผนปฏิบัติ
การคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556 
และแผนปฏิบัติการป 2557 
(PHA_P_5.1-1-3) และมีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนด (PHA_P_5.1-1-4) 

 
2. มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน 

คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม โดย
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ 
ตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน
โครงการ อาทิ 
1 โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 พรอม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาเภสัชบําบัด 3 
(PHA_P_ 5.1-2-1) 
2. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ยา
ใหม สําหรับเภสัชกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพรอมรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการท่ีมีการ
บูรณการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
เภสัชบําบัด 3 (PHA_P_5.1-2-2)  
3. โครงการบริการวิชาการความรูดาน
ยาและการสงเสริมสุขภาพแกครู
ประจําโรงเรียนในเขตจังหวัด
อุบลราชธานีพรอมรายงานสรุปผลการ

PHA_P_5.1-2-1 สําเนาโครงการหมอ
ยาเคลื่อนท่ี 3 ฯ พรอมรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาเภสัชบําบัด 3 
PHA_P_5.1-2-2 โครงการประชุม
วิชาการ เรื่อง ยาใหมสําหรับเภสัชกร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรอม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีมีการบูรณการกับการเรียน
การสอนในรายวิชาเภสัชบําบัด 3 
PHA_P_5.1-2-3 โครงการบริการ
วิชาการความรูดานยาและการ
สงเสริมสุขภาพแกครูประจําโรงเรียน
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พรอม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาสัมมนาทางเภสัช
วิทยา 2  
PHA_P_5.1-2.4 โครงการภาคี
เครือขายเพ่ือเผยแพรผลงานทาง
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ดําเนินงานโครงการท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา
ทางเภสัชวิทยา 2  (PHA_P_5.1-2-3) 
4. โครงการภาคีเครือขายเพ่ือเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งท่ี 
2 พรอมรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาหลักวิธี
วิจัยทางเภสัชศาสตรและสารนิพนธ 
(PHA_P_5.1-2-4)  
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ สมุนไพรทองถิ่น 
พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
เภสัชพฤกษศาสตร (PHA_P_5.1-2-5) 

วิชาการ 3 สถาบัน ครั้งท่ี 2 พรอม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาหลักวิธีวิจัยทางเภสัช
ศาสตรและสารนิพนธ 
PHA_P_5.1-2-5 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือ
การเรียนรูและอนุรักษ สมุนไพรทอง
พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
เภสัชพฤกษศาสตร 
 

 
3. มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการวิจัย  
 

คณะเภสัชศาสตร ไดดําเนินการ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมและ
ไดมีการเชื่อมโยงโครงการบริการ
วิชาการกับการวิจัยท่ีเกี่ยวของในดาน
ตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของชมุชน/องคกร กลาวคือ 
1. โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การให
การบริบาลทางเภสัชกรรมท่ี
โรงพยาบาล) ซ่ึงโครงการดังกลาวมีการ
ดําเนินงานมาตั้งแตป 2553 ภายใต
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 1 และจากผล
การดําเนินงานท่ีตอเนื่องทําใหผูรวม
โครงการมีแนวทางในการจัดทํางานวิจัย
ดานตางๆ ท่ีสืบเนื่องมาจากปท่ีผานมา
ซ่ึงในปนี้มีการบูรณาการโครงการ
ดังกลาวกับงานวิจัย เรื่อง การรับรูและ
ความเขาใจการใชยาของผูปวยจิตเภท 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (ดร.ทัดตา ศ
บุญเรือง)   (PHA_P_5.1-3-1 – 
PHA_P_5.1-3-2)  
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ สมุนไพรทองถิ่น
โดยมีการบูรณาการโครงการกับ

PHA_P_5.1-3-1 สําเนาโครงการหมอ
ยาเคลื่อนท่ี 3 (การใหการบริบาลทาง
เภสัชกรรมท่ีโรงพยาบาล)  
PH_P_5.1-3-2 รายงานวิจัยตีพิมพ
เรื่อง การรับรูและความเขาใจการใช
ยาของผูปวยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์  
PHA_P_5.1-3-3  สําเนาโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑพืชใน
โรงเรียนเพ่ือการเรียนรูและอนุรักษ 
สมุนไพรทองถิ่น  
PHA_P_5.1-3-4 รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ เรื่อง พิพิธภัณฑสมุนไพร
ไทยเขตอีสานใต  
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งานวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑสมุนไพรไทย
เขตอีสานใต ( PHA_P_5.1-3-3 – 
PHA_P_5.1-3-4) 

 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 

คณะเภสัชศาสตรจัดใหมีระบบติดตาม
การประเมินผลความสําเร็จของการ  
บูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยใน
โครงการตางๆ โดยการมีสวนรวมของ
ผูรับบริการ อาทิ 
ดานการเรียนการสอน 
1. โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 พรอม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาเภสัชบําบัด 3  
(PHA_P_5.1-4-1) 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ สมุนไพรทองถิ่น
พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาปฏิบัติการเภสัช
พฤกษศาสตร (PHA_P_5.1-4-2) 
3. โครงการบริการวิชาการความรูดาน
ยาและการสงเสริมสุขภาพแกครู
ประจําโรงเรียนในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  พรอมรายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการท่ีบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชา
สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
(PHA_P_5.1-4-3) 
ดานการวิจัย 
1. โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การให
การบริบาลทางเภสัชกรรมท่ี
โรงพยาบาล) ซ่ึงไดมีการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการกับงานวิจัย 
เรื่อง การรับรูและความเขาใจการใชยา
ของผูปวยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ (ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง) ซ่ึงจาก
การวิจัยทําใหทราบวา มากกวารอยละ 
90 ของผูปวยจิตเภทท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง ไมทราบขอบงใชของยา ไม

PHA_P_5.1-4-1 สําเนาโครงการหมอ
ยาเคลื่อนท่ี 3 พรอมรายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการท่ีบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัช
บําบัด 3 
PHA_P_5.1-4-2 สําเนาโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑพืชใน
โรงเรียนเพ่ือการเรียนรูและอนุรักษ 
สมุนไพรทองถิ่น พรอมรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร 
PHA_P_5.1-4-3 สําเนาโครงการ
บริการวิชาการความรูดานยาและการ
สงเสริมสุขภาพแกครูประจําโรงเรียน
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  พรอม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา สัมมนาทาง         
เภสัชวิทยา 2    
PHA_P_5.1-4-4 การประเมิน
ความสําเร็จรายงานวิจัยตีพิมพเรื่อง 
การรับรูและความเขาใจการใชยาของ
ผูปวยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์  
PHA_P_5.1-4-5 การประเมิน
ความสําเร็จโครงการวิจัยเรื่อง 
พิพิธภัณฑสมุนไพรเขตอีสานใต 
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ทราบอาการขางเคียงจากยา และ ไม
ทราบวายาใดจะเปนยาบรรเทาอาการ
ขางเคียง ขอมูลผลการศึกษาวิจัยนี้
สงผลใหเภสัชกรประจําโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ควรใหเวลาและ
ความสําคัญกับการใหขอมูลทางยาท่ี
จําเปนกับผูปวยและการสรางความ
เขาใจท่ีถูกตองในเรื่องโรคและยาแก
ผูปวยทุกรายโดยเฉพาะผูปวยรายใหม 
เพ่ือผลการรักษาและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของผูปวย เปนตน   (PHA_P_5.1-4-4)  
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ สมุนไพรทองถิ่น 
ซ่ึงจากผลการดําเนินงานโครงการและ
การวิจัยทําใหโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองใหญ ไดรับประโยชน
ดานการเรียนการสอนแกนักเรียนและ
แหลงศึกษาเรียนรูเรื่องสมุนไพร ซ่ึงถือ
ไดวาโครงการดังกลาวประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานดังหนังสือ
ขอขอบคุณจากโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองใหญฯ 
(PHA_P_5.1-4-5) 

 
5. มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 

คณะเภสัชศาสตรมีแนวทางการนําผลกา
ประเมินความสําเร็จของโครงการบริการ
วิชาการไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย อาทิ 
ดานการเรียนการสอน 
1 โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 โดยมีการ
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
โครงการไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนในรายวิชาเภสัชสนเทศ ในป
ถัดไปภายใตโครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 4 
(PHA_P_ 5.1-4-1) 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู
และอนุรักษ โดยมีการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะโครงการไปปรับปรุง

PHA_P_5.1-5-1 แนวทางการบูรณา
การการเรียนการสอนโครงการหมอ
ยาเคลื่อนท่ี 3 (การใหการบริบาลทาง
เภสัชกรรมท่ีโรงพยาบาล) กับรายวิชา
เภสัชบําบัด 3 พรอมสําเนาโครงการ
หมอยาเคลื่อนท่ี 4 
PHA_P_5.1-5-2 แนวทางการบูรณา
การการเรียนการสอนโครงการพัฒนา
และปรับปรุงพิพิธภัณฑพืชในโรงเรียน
เพ่ือการเรียนรูและอนุรักษ กับรายวิชา
ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร  พรอม
สําเนาโครงการอบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพร
ทองถิ่นแกชุมชนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนองใหญ 
PHA_P_5.1-5-3 แนวทางการบูรณา
การการเรียนการสอนโครงการบริการ
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การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเภสัช
พฤกษศาสตร ในปถัดไปภายใตโครงการ
อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจาก
สมุนไพรทองถิ่นแกชุมชนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนองใหญ 
(PHA_P_5.1-4-2) 
3. โครงการบริการวิชาการความรูดานยา
และการสงเสริมสุขภาพแกครูประจํา
โรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
โครงการไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 ในป
ถัดไปภายใตโครงการประชุมวิชาการ
สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้ง  
35 (PHA_P_5.1-4-3) 
ดานการวิจัย 
1. โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การใหการ
บริบาลทางเภสัชกรรมท่ีโรงพยาบาล) โด
นําขอเสนอแนะโครงการวิจัยเรื่อง การ
รับรูและความเขาใจการใชยาของผูปวย
จิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพ่ือ
ปรับปรุงการวิจัยอ่ืนๆ ในอนาคต เชน 
การศึกษาความสัมพันธเรื่องการรับรูกับ
ความรวมมือในการรักษาหรือการ
เปรียบเทียบกลุมตัวอยางสองกลุม
ระหวางกลุมท่ีไดรับการใหคําปรึกษาดาน
ยาเปนรายบุคคลโดยเภสัชกรเทียบกับ
กลุมท่ีรับยาจากเคาเตอรจายยาเปนตน 
(PHA_P_5.1-4-4) 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู
และอนุรักษ โดยนําขอเสนอแนะ
โครงการวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑสมุนไพร
เขตอีสานใต มาปรับปรุงการวิจัยใน
อนาคต (PHA_P_5.1-4-5) 

วิชาการความรูดานยาและการ
สงเสริมสุขภาพแกครูประจําโรงเรียน
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีกับรายวิชา
สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 พรอม
สําเนาโครงการประชุมวิชาการ
สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 35 
PHA_P_5.1-5-4 แนวทางการบูรณา
การงานวิจัยภายใตโครงการหมอยา
เคลื่อนท่ี 3 (การใหการบริบาลทาง
เภสัชกรรมท่ีโรงพยาบาล) 
PHA_P_5.1-5-5 แนวทางการบูรณา
การงานวิจัยภายใตโครงการพัฒนา
และปรับปรุงพิพิธภัณฑพืชในโรงเรียน
เพ่ือการเรียนรูและอนุรักษ  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ       

1 ขอ 
มีการดําเนินการ          

2 ขอ 
มีการดําเนินการ       

3 ขอ 
มีการดําเนินการ        

4 ขอ 
มีการดําเนินการ    

 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีการสํารวจความตองการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

คณะเภสัชศาสตร ไดดําเนินการ
สํารวจความตองการของชุมชนใน
กลุมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานหนองใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษ  
จ.ศรีสะเกษ ภายใตโครงการพัฒนา
และปรับปรุงพิพิธภัณฑพืชในโรงเรียน
เพ่ือการเรียนรูและอนุรักษ เพ่ือใชเปน
แนวทางการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานโครงการในอนาคต  (PHA 
_P_5.2-1-1) 
นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตรไดสํารวจ
ความตองการของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหนวยงานวิชาชีพ
นอกเหนือจากลุมขางตน เพ่ือ
ประกอบทิศทางการใหบริการ
วิชาการโดยระบุในแผนยุทธศาสตร ป 
2555-2559 (PHA_P_ 5.2-1-2) โดย
คณะไดกําหนดแผนการสํารวจความ
ตองการการบริการวิชาการใน
กลุมเปาหมายตาง  ๆเชน เภสัชกรใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครู 
นักเรียน ชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย 

PHA_P_5.2-1-1 สรุปผลการสํารวจ
ความตองการในการใหบริการ
วิชาการโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองใหญ ต.รุง        
อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 
PHA_P_5.2-1-2 สําเนาแผน
ยุทธศาสตร ป 2555-2559 และแผน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม ป 
2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
PHA_P_5.2-1-3 รายงานสรุปผลการ
สํารวจความตองการในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 
2556 พรอมตัวอยางแบบสํารวจ
ความตองการฯ  
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เปนตน (PHA_P_5.2-1-3) 

 
2. มีความรวมมือดานบริการทาง

วิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

คณะเภสัชศาสตรมี ความรวมมือการ
บริการวิชาการกับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนองใหญ ต.รุง 
อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ ภายใต
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ  โดยมุงเนนการ
อบรมใหความรูแกนักเรียนและ
ตัวแทนชุมชน  ใหสามารถเปนท่ีพ่ึง
ของตนเองทางดานสุขภาพโดยการใช
ยาสมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพ
เบื้องตนไดอยางถูกตอง ซ่ึงเปน
โครงการตอเนื่องจากป 2555 (PHA 
5.2-2-1) โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
1. ติดตอประสานงานและลงพ้ืนท่ี

ครั้งท่ี 1 เพ่ือเตรียมความพรอม  
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองใหญ 

2. ดําเนินการจัดซ้ือสารเคมี อุปกรณ
และวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับทํา
พิพิธภัณฑพืช 

3. จัดกิจกรรมลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง
พันธุไมและปรับปรุงสถานท่ีเก็บ
พันธุไม ครั้งท่ี 1และ2 

4. จัดทําขอมูลพรรณไมแหงในรูป
แผนและสมุนไพรบรรจุขวดท่ี
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตรยังไดทํา
สัญญาความรวมมือดานบริการ
วิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนฯ กับ
หนวยงานตางๆ อาทิ  
1. ความรวมมือดานวิชาการกับแหลง
ฝกภาคปฏิบัติในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตระหวาง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีพ.ศ. 2554 - 2559 

PHA _P_5.2-2-1 สําเนาโครงการ
สงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานหนอง
ใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 
ป 2555 และ 2556 
PHA_P_5.2-2-2 สําเนาเอกสาร
ความรวมมือดานวิชาการและแหลง
ฝกภาคปฏิบัติในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตระหวาง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ
คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
PHA_P_5.2-2-3 สําเนาบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และโรงพยาบาล
นครพนม จังหวัดนครพนม 
PHA_P_5.2-2-4 สําเนาบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และโรงพยาบาล
สกลนคร 
PHA_P_5.2-2-5 สําเนาบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธาน ี
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(PHA 5.2-2-2)  
กิจกรรมรวมป 2556 มีดังนี้ 
- ความรวมมือในโครงการวิจัยและ
พัฒนา 
- ความรวมมือในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานบนหอผูปวย 
2. ความรวมมือดานวิชาการ ดาน
การศึกษา ดานการวิจัย และพัฒนา
ระหวางคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
โรงพยาบาลนครพนม จังหวัด
นครพนม (11 ม.ค.2553 – 11 ม.ค.
2558) (PHA 5.2-2-3) 
กิจกรรมรวมป 2556 มีดังนี้ 
- โรงพยาบาลนครพนม จะใหความ
รวมมือในดานการเรียนการสอน โดย
เปนแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ปฏิบัติการบนหอผูปวย สถานท่ีศึกษา
ดูงาน ฯ 
- คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะใหการสนับสนุนดาน
วิชาการ การประชุมสัมมนา ฯ 
3. ความรวมมือดานวิชาการ ดาน
การศึกษา ดานการวิจัย และพัฒนา
ระหวางคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัด
สกลนคร(25 มิ.ย.2552 – 25 มิ.ย.
2557) (PHA 5.2-2-4) 
กิจกรรมรวมป 2556 มีดังนี้ 
- โรงพยาบาลสกลนคร จะใหความ
รวมมือในดานการเรียนการสอน โดย
เปนแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ปฏิบัติการบนหอผูปวย สถานท่ีศึกษา
ดูงาน ฯ 
- คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะใหการสนับสนุนดาน
วิชาการ การประชุมสัมมนา ฯ 
4. ความรวมมือดานวิชาการ ดาน
การศึกษา ดานการวิจัย และพัฒนา
ระหวางคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี (11 ก.ย.
2552 – 11 ก.ย.2557) (PHA 5.2-2-5) 
กิจกรรมรวมป 2556 มีดังนี้ 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม จะใหความรวมมือในดานการ
เรียนการสอน โดยเปนแหลงฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ปฏิบัติการบนหอ
ผูปวย สถานท่ีศึกษาดูงาน ฯ 
- คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะใหการสนับสนุนดาน
วิชาการ การประชุมสัมมนา ฯ 

 
3. มีการประเมินประโยชนหรือ

ผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

คณะเภสัชศาสตรมีระบบการประเมิน
ประโยชนและผลกระทบของการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมในโครงการ
ตางๆ  อาทิ 
1. โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การ
บริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล) ไ
มีการนําผลการประเมินประโยชนและ
ผลกระทบของโครงการ มาพัฒนาระบบ
และกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทา
วิชาการ  (PHA_P_5.2-3-1) 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ พบวาผูเขารวม
กิจกรรม ไดรับความรูและ
ประสบการณท่ีเปนประโยชน  
และสามารถถายทอดความรูและ
ประสบการณแกชุมชน/สังคมไดใน
ระดับดี (PHA_P_5.2-3-2) 

PHA_P_5.2-3-1 รายงานการ
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล)  
PHA_P_5.2-3-2 รายงานการ
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการวิชาการตอสังคม 
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ 

 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 

ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ ดังนี้ 
1. โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การ
บริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล) 
โดยมีการนําผลการประเมินในขอ 3 
(PHA_P_5.2-4-1) ไปพัฒนาระบบ
กลไกการใหบริการทางวิชาการใน
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 4  ใน
ปงบประมาณ 2557 ในเรื่องการบริบาล

PHA_P_5.2-4-1 รายงานการ
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล)  
PHA_P_5.2-4-2 แผนการดําเนินงาน
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 4 (การ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล) ปงบประมาณ 2557 
PHA_P_5.2-4-3 รายงานการ
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ทางเภสัชกรรมผูปวยในและผูปวยนอก 
เชน การจายยา เปนตน (PHA 
_P_5.2-4-2) 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ โดยมีการนําผลการ
ประเมินในขอ 3 (PHA_P_5.2-4-3) 
ไปพัฒนาระบบกลไกการใหบริการทาง
วิชาการภายใต โครงการสงเสริม
สุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนองใหญ ต.รุง 
อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ ปท่ี 3 ใน
ปงบประมาณ 2557  เรื่อง โครงการ
อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ
จากสมุนไพรทองถิ่นแกชุมชน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
หนองใหญ(ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวาง
มหาวิทยาลัยแจงเชิญชวนสงขอเสนอ
โครงการ) (PHA_P_5.2-4-4)  

ประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ และแนวทางการ
ปรับปรุงเพ่ือนําไปพัฒนาโครงการ
สงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานหนอง
ใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 
ปท่ี 3 ปงบประมาณ 2558 
PHA_P_5.2-4-4 (ราง) โครงการ
อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ
จากสมุนไพรทองถิ่นแกชุมชน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
หนองใหญ 

 
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการ

ใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน 

คณะเภสัชศาสตรมีการใหการบริการ
วิชาการแกสังคมและถายทอดความรู
สูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร
สูสาธารณชน ดังนี ้
การถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบัน โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑพืชในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานหนอง
ใหญฯ ไดดําเนินการมาต้ังแตป 2555 
ซ่ึงในปจจุบันคณะไดดําเนินงาน
ภายใตโครงการพัฒนาและปรับปรุง
พิพิธภัณฑพืชในโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษ และงานวิจัยเรื่อง 
พิพิธภัณฑสมุนไพรเขตอีสานใต ซ่ึง
เปนการศึกษาและรวบรวมพรรณไม
รอบๆ โรงเรียนและชุมชนบานหนอง
ใหญฯ โดยกลุมคณาจารยและ
นักศึกษาชั้นปท่ี 3 ซ่ึงผลการวิจัย
ดังกลาวคณะไดนําเผยแพรผานทาง
เว็บไซต การจัดการความรูคณะ 
เภสัชศาสตร (KM)  และหองสมุด
คณะเภสัชศาสตร  

PHA_P_5.2-5-1 รายงานผลการวิจัย
เรื่องพิพิธภัณฑสมุนไพรเขตอีสานใต 
และตัวอยางเว็บไซต การจัดการ
ความรูคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_5.2-5-2 ตัวอยางพรรณไมท่ี
อัดแหงในลักษณะ Herbarium  
 PHA_P_5.2-5-3 ตัวอยางเว็บไซต 
(http://www.phargarden.com/m
ain.php) และฐานขอมูลเครื่องยา 
สมุนไพร 
(http://www.thaicrudedrug.com/
main.php) 
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(PHA_P_5.2-5-1) 
การถายทอดความรูสูสาธารณชน 
คณะไดนํารายงานผลการวิจัย
ดังกลาวและตัวอยางพืชท่ีจัดทําใน
ลักษณะ Hrebarium มาจัดแสดงใน
หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองใหญ เพ่ือให
นักเรียนและผูสนใจไดศึกษาและ
เรียนรูตอไป (PHA_P_5.2-5-2) 
นอกจากนี้คณะยังมีการเผยแพรองค
ความรูดานสมุนไพรทางเว็บไซต
(http://www.phargarden.com/ma
in.php) และฐานขอมูลเครื่องยา 
สมุนไพร 
(http://www.thaicrudedrug.com/
main.php)  เว็บไซตการจัดการ
ความรูคณะเภสัชศาสตร (KM) และ
หองสมุดคณะเภสัชศาสตร แก
สาธารณชนอีกดวย (PHA_P_5.2-5-3) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงชี้ที ่5.3 ตัวบงชี้ดานคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม  
ตัวบงชี้ที ่5.3.1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรือการวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย X 100 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php)%20%20เว็บไซต์
http://www.thaicrudedrug.com/main.php)%20%20เว็บไซต์
http://www.thaicrudedrug.com/main.php)%20%20เว็บไซต์
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ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน หนวยวัด 

1.   ผลรวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย ปการศึกษา 2556 

5 เรื่อง 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชใน “การพัฒนาการเรียนการสอน” 3 เรื่อง 
1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนา “การวิจัย” 0 เรื่อง 
1.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนา “การเรียนการสอน

และการวิจัย” 
2 เรื่อง 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมดท่ีสภาอนุมัต ิ 5 เรื่อง 
3. รอยละผลงานบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 100.00 รอยละ 
4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30) 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 87.50 รอยละ 75.00 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 85.71 รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน 
PHA_O_5.3.1-1 สําเนาโครงการหมอยาเคล่ือนที่  3 พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชบําบัด 3 และผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินการรับรูเรื่อง
ยาของผูปวยนอกและญาติที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

PHA_O_5.3-1-2   สําเนาโครงการ สงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ ต.รุง        
อ.กันทรลักษ  จ.ศรีสะเกษ ปที่ 2  พรอมสรุปผลการดําเนินงานโครงการที่มีการบูรณาการกับ
กาเรเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร และผลการวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ
สมุนไพรไทยเขตอีสานใต 

PHA_O_5.3.1-3 สําเนาโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ยาใหม เครือขายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรอม
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการที่มีการบูรณการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัช
บําบัด 3 

PHA_O_5.3-1-4 สําเนาโครงการบริการวิชาการความรูดานยาและการสงเสริมสุขภาพแกครูประจําโรงเรียนใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานพีรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการที่มีการบูรณการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

PHA_O_5.3.1-5   สําเนาโครงการประชุมวิชาการภาคีเครือขายเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 3 สถาบัน 
ครั้งที่ 2 พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการที่มีการบูรณการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาหลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร หรือสารนิพนธ  
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ตัวบงชี้ที ่5.3.2  การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ     
2 ขอ 

มีการดําเนินการ        
3 ขอ 

มีการดําเนินการ         
4 ขอ 

มีการดําเนินการ       
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน/องคกร 

คณะเภสัชศาสตร มีการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม และชุมชน  
โดยไดกําหนดและสงเสริมใหโครงการ
บริการวิชาการมีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ซ่ึงคณะจัด
ดําเนินงานโครงการท่ีมีผลตอการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก  ท่ีมีผล
กอใหเกิดการเปลื่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
แกชุมชนหรือองคกรนั้นๆ  อยาง
ตอเนื่องและย่ังยืน คือ โครงการหมอ
ยาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3  (การใหการ
บริบาลทางเภสัชกรรมที่โรงพยาบาล) 
เปนโครงการบริการวิชาการของคณะ
เภสัชศาสตร ประจําปงบประมาณ 
2556 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2555 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556  
ครอบคลุมภาคเรียนท่ี 2/2556 โดย
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA  
ดังนี้  
(P) คณะได เสนอขออนุมัติเพ่ิม
โครงการในแผนยุทธศาสตรคณะ ป 
2555 - 2559 และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2556 (PHA_P_5.3.2-1-1) 
โดยวัตถุประสงคเพ่ือให มีบริการทาง
เภสัชกรรมแกผูปวยท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล โดย
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร  เพ่ือให
เกิดการประสานความรวมมือ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพระหวาง
คณะเภสัชศาสตรและแหลงฝกปฏิบัติ
วิชาชีพของนักศึกษา  (PHA_P_5.3.2-

PHA_P_5.3.2-1-1 แผนยุทธศาสตร
คณะ ป 2555-2559 และแผน
ปฏิบัติงานประจําป 2556 
PHA_P_5.3.2-1-2 สําเนาแบบเสนอ
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การให
การบริบาลทางเภสัชกรรมท่ี
โรงพยาบาล) ประจําปงบประมาณ 
2556  
PHA_P_5.3.2-1-3 แผนการดําเนิน
กิจกรรมรวมกับโรงพยาบาลใน
กลุถมเปาหมาย ปงบประมาณ 2556 
PHA_P_5.3.2-1-4 ผลการ
ดําเนินการ โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 
3 ปงบประมาณ 2556 
PHA_P_5.3.2-1-5 รายงานการ
ติดตามการดําเนินงานตามรายไตร
มาส  
PHA_P_5.3.2-1-6 รายงานผลการ
ประเมินโครงการหมอยาเคลื่อนท่ี  3 
ปงบประมาณ 2556 
PHA_P_5.3.2-1-7 ผลการประเมิน
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 ป 2556 
ท่ีไดนํามาปรับปรุงแผนการดําเนิน
โครงการป 2557 
PHA_P_5.3.2-1-8 สําเนาแบบเสนอ
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 4 (การให
การบริบาลทางเภสัชกรรมท่ี
โรงพยาบาล) ประจําปงบประมาณ 
2557 
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1-2)  ท้ังนี้คณะไดทําการวางแผนการ
ดําเนินโครงการรวมกับ ใน
กลุมเปาหมาย โดยจัดทําแผนการ
ดําเนินงานรวมกัน (PHA_P_5.3.2-1-3) 
ตามแผนกิจกรรมท่ีไดวางแผนไวใน
โครงการ ในดานตางๆ อยางครบถวน
ไดแก  
(D) โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 มี
การดําเนินกิจกรรมการใหบริบาลทาง
เภสัชกรรมแกผูปวย ณ โรงพยาบาล  
มีรูปแบบกิจกรรมท่ีดําเนินการในแต
ละโรงพยาบาล ดังนี้ 
1. กิจกรรมการใหบริบาลทางเภสัช
กรรมแกผูปวย ณ โรงพยาบาล 
   a.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค      
- การใหบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ 
หอผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
- การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวย
ใน ณ หอผูปวยอายุรกรรม (เนน 
discharge counseling) 
ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแก
เภสัชกรแหลงฝกในการศึกษาทําวิจัย
ทางคลินิก 
- การจัดการสัมมนาทางวิชาการใน
หัวขอเรื่องท่ีสนใจแกเภสัชกรแหลงฝก   
- การอภิปรายกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ
รวมกันกับเภสัชกรแหลงฝกและ
นักศึกษาฝกงาน 
- รวมสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร ท่ี
ฝกปฏิบัติงานอยู ณ หนวยงานท่ี
คณาจารยออกไปปฏิบัติงาน 
  b.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
- การติดตามแปลผลระดับยาในเลือด
และคํานวณขนาดยาท่ีเหมาะสมแก
ผูปวยเฉพาะราย  
- การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยจิตเวชบนหอผูปวยใน 
- การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยจิตเวชท่ีเปนผูปวยนอก (เนน 
drug counseling) 
- การอภิปรายกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ 
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รวมกันกับเภสัชกรแหลงฝกและ
นักศึกษาฝกงาน 
- เปนท่ีปรึกษาและทําวิจัยทางคลินิก
รวมกับเภสัชกรแหลงฝก 
   c.โรงพยาบาลมะเร็ง จ.อุบลราชธานี 
- การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวย
มะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัด  
ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแก
เภสัชกรแหลงฝกในการศึกษาทําวิจัย
ทางคลินิก 
- การอภิปรายกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ 
รวมกันกับเภสัชกรแหลงฝก และ
นักศึกษาฝกงาน 
- รวมสอนนักศึกษาเภสัชศาสตรท่ีฝก
ปฏิบัติงานอยู ณ หนวยงานท่ี
คณาจารยออกไปปฏิบัติงาน 
   d.โรงพยาบาลวารินชําราบ  
- การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมบน
หอผูปวยใน 
- การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยนอกโรคหอบหืดและโรค
หลอดลมอุดกั้น 
- การจัดการสัมมนาทางวิชาการใน
หัวขอเรื่องท่ีสนใจ สําหรับเภสัชกร
แหลงฝก  
- รวมสอนนักศึกษาเภสัชศาสตรท่ีฝก
ปฏิบัติงานอยู ณ หนวยงานท่ี
คณาจารยออกไปปฏิบัติงาน 
   e.ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี  
- การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
คลินิกเบาหวาน  (ทุกวันอังคารสัปดาห
แรกของเดือน) 
- การใหความรูดานยาแกกลุมผูปวย
เบาหวาน ในคลินิกเบาหวาน 
2. กิจกรรมการสัมมนาวิชาการกลุม
ยอย โดยกําหนดใหมีกิจกรรมสัมมนา
วิชาการกลุมยอย (Journal club) 
ระหวางคณาจารยท่ีออกไป
ปฏิบัติงาน และเภสัชกรประจําแหลง
ฝกแตละแหงในหัวขอท่ีนาสนใจ 
อยางนอย 5 ครั้ง (5 ครั้ง/แหลงฝก x 
4 แหลงฝก รวมเปน 20 ครั้ง)  
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 (PHA_P_5.3.2-1-4)   
(C) ดานการติดตามการดําเนินงาน 
คณะติดตามการดําเนินโครงการหมอยา
เคลื่อนท่ี 3 ตามรายไตรมาส เพ่ือ
ติดตามความกาวหนา ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน  
(PHA_P_5.3.2-1-5)  การประเมิน
โครงการและการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 
โดยทําการประเมินท้ังผูปวยท่ีมารับ
บริการ บุคลากรทางการแพทย และ
อาจารย ตามรายงานผลการประเมิน
โครงการ (PHA_P_5.3.2-1-6)   
(A) และผลการประเมินโครงการหมอ
ยาเคลื่อนท่ี 3 ในป 2556 มาปรับปรุง
แผนการดําเนินในป 2557 ภายใต
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 4 ตอไป  
(PHA-5.3.2-1-7, PHA-5.3.2-1-8)  

 
2. บรรลุเปาหมายตามแผน ปฏิบัติ

งานประจําป ไมต่ํากวารอยละ 80  
โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ประจําปการศึกษา 2556 (ครอบคลุม
โครงการบริการวิชาการประจําป
งบประมาณ 2556 และปงบประมาณ 
2557) คณะไดดําเนินงานโครงการ
ตามโครงการท่ีผานสภาอนุมัติท้ังสิ้น 
6 โครงการ ไดแก 
(1) โครงการหมอยาเคลื่อนที่ 3      
(PHA_P_5.1-2-1) 
  กําหนดตัวชี้วัดคือ 
  1. จํานวนผูปวยทีไดรับการบริบาล  
     ทางเภสัชกรรม 200 คน 
  2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
     รอยละ 80 
  3. ความพึงพอใจของเภสัชกรและ 
     บุคลากรทางการแพทย รอยละ 80  
  4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 8 เดือน 
  ผลการวัดตัวชี้วัด  
  1. จํานวนผูปวยที่ไดรับการบริบาล  

ทางเภสัชกรรม มากกวา 200 คน จาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาล
มะเร็ง และศูนยอนามัย 7 

  2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
     มากกวารอยละ 80  
  3. ความพึงพอใจของเภสัชกรและ 

PHA_P_5.3.2-2-1 สําเนาโครงการ
หมอยาเคลื่อนท่ี 3 พรอมรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
PHA_P_5.3.2-2-2  สําเนาโครงการ
การประชุมวิชาการเรื่องยาใหม
สําหรับเครือขายเภสัชกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
PHA_P_5.3.2-2-3  สําเนาโครงการ
บริการวิชาการความรูดานยาและการ
สงเสริมสุขภาพแกครูประจําโรงเรียน
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีพรอม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ  
PHA_P_5.3.2-2-4  สําเนาโครงการ
ภาคีเครือขายเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 3 สถาบัน พรอมรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ  
PHA_P_5.3.2-2-5 สําเนาโครงการ
สงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ 
ต.รุง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ ปท่ี 2 
พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ 
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     บุคลากรทางการแพทย มากกวารอยละ 80  
  4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 11 เดือน 

บรรลุตามแผนที่กําหนดไว รอยละ 100 

(2). โครงการประชุมวิชาการ  เรื่อง 
ยาใหมสําหรับเครือขายเภสัชกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (PHA_P_5.1-
2-2)  
  กําหนดตัวชี้วัดคือ 
  1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 70  
      (กลุมเปาหมาย 50 คน) 
  2. ความพึงพอใจของผูเขารวม  
     โครงการ รอยละ 70  
  3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช 
     ประโยชน รอยละ 80 
  ผลการวัดตัวชี้วัด  
  1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 63 คน   
      จากกลุมเปาหมาย 50 คน คิดเปนรอยละ 100 
  2. ความพึงพอใจของผูเขารวม  
     โครงการ คิดเปนรอยละ 91.40 
  3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช 
     ประโยชน คิดเปนรอยละ 91.40 

บรรลุตามแผนที่กําหนดไว รอยละ 100 

(3) โครงการบริการวิชาการความรู
ดานยาและการสงเสริมสุขภาพแก
ครูประจําโรงเรียนในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี (PHA_P_5.3.1-2-3) 
  กําหนดตัวชี้วัดคือ 
  1. ครูประจําโรงเรียน รอยละ 75   
      (กลุมเปาหมาย 98 คน) 
  2. นศ.คณะเภสัชศาสตร รอยละ 80  
  3. ความพึงพอใจ รอยละ 80  
  4. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช 
      ประโยชน รอยละ 80 
  ผลการวัดตัวชี้วัด  
  1. ครูประจําโรงเรียน รอยละ 77.55 
  2. นศ.คณะเภสัชศาสตร รอยละ 96.08 
  3. ความพึงพอใจ รอยละ 88.60 
  4. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช 
      ประโยชน รอยละ 94.20 

บรรลุตามแผนที่กําหนดไว รอยละ 100 

(4) โครงการภาคีเครือขายเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 
(PHA_P_5.3.1-4) 
  กําหนดตัวชี้วัดคือ  
  1. จํานวนผูเขารมโครงการ รอยละ 80 
  2. ความพึงพอใจของผูเขารวม  
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     โครงการ รอยละ 80 
  3. มีการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80 
  ผลการวัดตัวชี้วัด 
  1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 337 คน 
      คิดเปนรอยละ 100 
  2. ความพึงพอใจของผูเขารวม 
     โครงการ ระดับ 4.07  
  3. มีการนําความรูไปใชประโยชน 4.00 หรือ 
คิดเปนรอยละ 80 

บรรลุตามแผนที่กําหนดไว รอยละ 100 

(5) โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน
หนองใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษ  
จ.ศรีสะเกษ ปที่ 2 (PHA_P_5.3.1-5) 
  กําหนดตัวชี้วัดคือ  
  1. จํานวนผูรวมโครงการ รอยละ 80 
  2. ระดับความพึงพอใจของผูรวม 
     โครงการ รอยละ 70 

  ผลการวัดตัวชี้วัด  

  1. จํานวนผูรวมโครงการ รอยละ  

     100 (ครูโรงเรียน จํานวน 4 คน   

     นศ.ป 3 จํานวน 91 คน  

     รวมทั้งส้ิน 95 คน) 

  2. ระดับความพึงพอใจของผูรวม 

      โครงการ เทากับ 4.02 รอยละ 83.97  

      (ครูโรงเรียน รอยละ 78.08 นศ.  

      ป 3 รอยละ 89.86 เฉล่ียรวม  

      83.97)  
บรรลุตามแผนที่กําหนดไว รอยละ 100 
(สรุป) ผลดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการในรอบปการศึกษา 25556 
(ปงบประมาณ 2556 – 2557) จํานวน
ทั้งสิ้น 5 โครงการ บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเปน
รอยละ 100 

 
3. ชุมชน/องคกรมีผูนําและสมาชิกท่ี

มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 

คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการ
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล) โดยมีการดําเนินงาน
รวมกับโรงพยาบาลในกลุมเปาหมาย 
โดยเฉพาะอยางย่ิง โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงคต้ังแตป 2553 เปนตน
มา และมีแผนการดําเนินงานเพ่ือให
สมาชิกมีการเรียนรูและดําเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการอยาง

PHA_P_5.3.2-3-1 กิจกรรมขั้นตอน
การดําเนินงานฝายเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
PHA_P_5.3.2-3-2 โครงการหมอยา
เคลื่อนท่ี 4 
PHA 5.3.2-3-3 แผนยุทธศาสตรคณะ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)  
PHA_P_5.3.2-4 แผนปฏิบัติการ
คณะ ป 2556 และ ป 2557 
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ตอเนื่องรวมกัน  นอกจากนี้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
สามารถนําองคความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับจากโครงการมา
ใชในการดําเนินงาน/พัฒนางานของ
โรงพยาบาลดังรายละเอียดกิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงานฝายเภสัช
กรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
(PHA_P_5.3.2-3-1) นอกจากนี้ 
คณะไดดําเนินโครงการตอเนื่องใน
ปงบประมาณ 2556 ภายใตโครงการ
หมอยาเคลื่อนท่ี 3ฯ ณ โรงพยาบาล
ในกลุมเปาหมายตางๆ เชน รพ.สรรพ
สิทธิประสงต รพ.วารินชําราบ รพ.
มะเร็ง เปนตน สําหรับโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงคนั้น  คณะและ
เภสัชกรประจําโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค มีแผนการดําเนินงาน
ตอเนื่องและกําหนดโครงการตอเนื่อง
ทุกปดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร
คณะฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) 
และมีการขยายผลไปยังเภสัชกร
ประจําโรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีอยูในความ
รวมมือ นอกจากนี้ในปงบประมาณ 
2557 คณะยังไดกําหนดโครงการ
หมอยาเคลื่อนท่ี 4 (PHA_P_5.3.2-3-
2) ในแผนยุทธศาสตรคณะฯ ระยะ 5 
ป พ.ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบติ
การคณะ ปงบประมาณ 2557 
(PHA_P_5.3.2-3-3 - PHA_P_5.3.2-
3-4 )  โดยมีการขยายผลไปยัง
โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ ศูนยมะเร็ง เปนตน   

 
4. ชุมชน/องคกรสรางกลไกท่ีมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและ
ย่ังยืน  โดยค ง อัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี 3 (การให
การบริบาลทางเภสัชกรรมท่ี
โรงพยาบาล) เปนโครงการท่ี
ดําเนินการมาต้ังแตป 2553 ซ่ึงคณะ
เภสัชศาสตร ลงพ้ืนท่ี ณ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงคเปนแหงแรกใน
การทํากิจกรรมและดําเนินการ
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงผลจากการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องทําใหฝาย
เภสัชกรรมโรงพยาบาลมีการนํา
ความรูท่ีไดมาใชในการพัฒนาระบบ

PHA_P_5.3.2-4-1 สรุปกิจกรรม
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี ตั้งแตป 
2553 – ปจจุบัน และแนวทางการ
ปฏิบัติ งานดานการบริการจายยา
ผูปวยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค 
PHA_P_5.3.2-4-2 แผนยุทธศาสตร
คณะระยะ 5 ป (2555-2559) 
PHP_P_5.3.2-4.3 สําเนาวิสัยทัศน 
พันธกิจ เช็มมุงองคกร โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค 
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การใหการบริการจายยาและ
เวชภัณฑแกผูปวยตั้งแตป 2553 ถึง
ปจจุบัน (PHA_P_5.3.2-4-1) ท้ังนี้
คณะและเภสัชกรประจําโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค มีแผนการ
ดําเนินงานตอเนื่องทุกปดังปรากฎใน
แผนยุทธศาสตรคณะ ระยะ 5 ป 
(2555-2559) (PHA_P_5.3.2-4-2) 
และมีการขยายผลไปยังโรงพยาบาล
อ่ืนๆ อีก เชน โรงพยาบาลวารินชํา
ราบ เปนตน การดําเนินการของ
โครงการหมอยาเคลื่อนท่ีฯ ดังกลาว
ขางตนรวมกับเภสัชกรประจํา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคเปน
การสงเสริมการบรรลุวิสัยทัศน  และ
พันธกิจ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค โดยยังคงอัตลักษณและ
เอกลักษณของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค คือ 
วิสัยทัศน : เปนโรงพยาบาลศูนยชั้น
นําดานวิชาการ บริการและสงเสริม
สุขภาพอยางมีคุณภาพท่ีเปนเลิศใน
ระดับสากล  
พันธกิจ :   
1) ใหบริการทางการแพทย การ
สงเสริมสุขภาพแบบองครวม รวมท้ัง
ระบบสงตอท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยเนนระดับตติยภูมิ 
สนับสนุนบริการระดับทุติยภูมิและ
ปฐมภูม  
   2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ และการวิจัยดาน
วิชาการเพ่ือพัฒนาระบบบริการ 
   3) การบริหารจัดการดานระบบ
บริการสุขภาพสูความเปนเลิศ  
เข็มมุงองคกร :  
1) พัฒนาระบบคุณภาพบริการและ
มาตรฐานสูความเปนเลิศ   
2) ลดความแออัด พัฒนาระบบสงตอ
และ เครือขายบริการปฐมภูมิ  
3) พัฒนาศูนยความเปนเลิศ 
Excellent Center หัวใจ อุบัติเหตุ 

PHP_P_5.3.2-4.4 ขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน
โครงการเพ่ือการพัฒนาองคกรอยาง
ตอเนื่อง 
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มะเร็ง และศูนยแพทยเฉพาะทาง  
(PHA 5.3.2-4-3) นอกจากนี้สําหรับ
ปงบประมาณ 2557 และปตอๆ ไป
ผูรับผิดชอบโครงการยังมีแนวทางใน
การปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ขององคกรท่ีรวมโครงการตาม
ขอเสนอแนะตางๆ อาทิ การใชยาใน
โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
อ่ืนๆ (เชน โรคหัวใจวาย โรคหัวใจ
เตนผิดจังหวะ)  การใชยาและการ
ดูแลผูปวยโรคไต  การใชยาในผูปวย
โรคลมชัก  และการติดตามแปลผล
การตรวจวัดระดับยาในเลือด เปนตน 
(PHA_P_5.3.2-4-4) 

 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสราง

คุณคาตอสังคม หรือชุมชน/
องคกรมีความเขมแข็ง 

โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี ซ่ึงได
ดําเนินการมาต้ังแตป 2553 ถึงปจจุบัน
นั้น ผูรับผิดชอบโครงการไดประเมิน
ประโยชนและผลกระทบของโครงการท่ี
เกิดขึ้นจากปญหาการใชยา และสงผล
ใหโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มี
แนวทางในการปฏิบัติท่ีดี เชน กิจกรรม
การใหบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถ
ชวยปองกันและแกไขท่ีเกิดจากการใช
ยา ลดภาระงานของบุคลากรทาง
การแพทย ลดคาใชจายดานยา เปน
ตน (PHA_P_5.3.2-5-1) 

PHA_P_5.3.2-5-1 สรุปผลการ
ประเมินประโยชนและผลกระทบการ
ใหบริการวิชาการโครงการหมอยา
เคลื่อนท่ี ป 2553-ปจจุบัน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอเน่ือง  โดยเฉพาะดาน

สมุนไพร  ซึ่งเปนสมรรถนะหลักของคณะ 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-   ควรเพ่ิมการเขาถึงและการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการทํากิจกรรมดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานสมุนไพรใหมากขึ้น 
-      ควรเพ่ิมศักยภาพการเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพรและภูมิปญญาพ้ืนบาน อีสานใต   
       ภูมิภาคลุมนํ้าโขง และอาเซียน 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ       

1 ขอ 
มีการดําเนินการ    

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ      

 4 ขอ 
มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะเภสัชศาสตร มีการดําเนินงาน
ภายใตโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยไดมีระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนดไว ดังนี้ 
1. คณะไดมีการจัดทําคูมือการ
บริหารและดําเนินการโครงการ
บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
2557) ซ่ึงแสดงระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแกสังคมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใชเปนแนว
ปฏิบัติในการดําเนินโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (PHA_P_6.1-
1-1) 
2. คณะไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน
บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามคําสั่งเลขท่ี 
119/2556 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 
2556 เพ่ือสนับสนุนการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพและบังเกิด
ผลดีกับทางราชการ โดยมีหนาท่ีดังนี้ 
(PHA_P_6.1-1-2) 
(1) กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางใน
การพัฒนาและสงเสริมการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะเภสัชศาสตร  
(2) พัฒนาระบบการบริหาร การ

PHA_P_6.1-1-1 คูมือการบริหาร
และดําเนินการโครงการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
2557) 
PHA_P_6.1-1-2 สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน
บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ท่ี 119/2556 ลง
วันท่ี 12 ธันวาคม 2556 
PHA_P_6.1-1-3 สําเนาแผน
ยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร ระยะ 
5 ป (2555 – 2559) และปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีปงบประมาณ 2556 
และ 2557 
PHA_P_6.1-1-4 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานบริการฯ ครั้งท่ี 2/2556 ,
ครั้งท่ี 3/2556 และครั้ง 4/2556 
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ดําเนินการ การเผยแพรงานบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเภสัชศาสตร  
(3) สงเสริมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในองคืประกอบและ
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของกับงานบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะเภสัชศาสตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
โดยมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ และมี
การหารือการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(PHA_P_6.1-1-3) และมีการประชุม
คณะกรรมการฯ ดังรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ครั้งครั้งท่ี 2/2556 ,ครั้งท่ี 3/2556 
และครั้ง 4/2556  (PHA_P_6.1-1-4) 

 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร ไดมีการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาในรายวิชาตางๆ 
ตามแผนท่ีกําหนด ปการศึกษา 2556 
(ครอบคลุมปงบประมาณ 2556 – 
2557) ไดแก 
ดานการเรียนการสอน  
ปงบประมาณ 2556 (ครอบคลุมภาค
เรียนท่ี 2/2556) 
1. โครงการพิพิธภัณฑสมุนไพรไทย
เขตอีสานใต (2) โดยมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชา 
สมุนไพรกับการใชในชีวิตประจําวัน ใน
หัวขอสวนสมุนไพรและพิพิธภัณฑ
สมุนไพร 
 (PHA_P_6.1-2-1)  
2. โครงการ ฐานขอมูลพรรณไม
อางอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBU Herbarium specimens) 
โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา เภสัชพฤษศาสตร ใน

PHA_P_6.1-2-1 สําเนาโครงการ
โครงการพิพิธภัณฑสมุนไพรไทยเขต
อีสานใต (2) พรอมรายละเอียด
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
PHA_P_6.1-2-2 สําเนาโครงการ 
ฐานขอมูลพรรณไมอางอิง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens) พรอม
รายละเอียดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
PHA_P_6.1-2-3 สําเนาโครงการไหว
ครู พรอมรายงานผลการดําเนินงาน 
PHA_P_6.1-2-4 สําเนาโครงการวัน
สถาปนาคณะเภสัชศาสตร พรอม
รายงานผลการดําเนินงาน 
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หัวขอสัณฐานวิทยาของพืช (1) 
(เนื้อเย่ือและสัณฐานวิทยาของราก 
ลําตน ใบ) (PHA_P_6.1-2-2) 
ดานกิจกรรมนักศึกษา  
1. โครงการไหวครู ซ่ึงดําเนินการจัด
ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 เปน
โครงการท่ีมุงเนนใหนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตรรําลึก ตระหนัก และ
ซาบซ้ึงในพระคุณของครูอาจารย  
(PHA_P_6.1-2-3) 
2. โครงการวันสถาปนาคณะเภสัช
ศาสตร ซ่ึงดําเนินการจัดในวันท่ี 6 
มิถุนายน 2556 (PHA_P_6.1-2-4) 

 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ

บริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

คณะเภสัชศาสตร ไดมีการเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนผานทาง
ระบบออนไลน ดังนี้ 
1. คณะเภสัชศาสตร ไดดําเนินจัดทํา
เว็บไซต ฐานขอมูลสมุนไพรไทยเขต
อีสานใต (www.phargarden.com) ซ่ึง
เปนฐานขอมูลท่ีดําเนินการจัดทําภายใต
โครงการจัดทําฐานขอมูลสมุนไพรไทยใ
เขตอีสานใต (1) ปงบประมาณ 2553 
และโครงการจัดทําฐานขอมูลสมุนไพร
ไทยเขตอีสานใต (2) ปงปบระมาณ 255  
ซ่ึงในปจจุบันเว็บไซตดังกลาวยังได
ดําเนินการใหคําปรึกษาและตอบขอ
ซักถามตอเนื่องเรื่อยมา (PHA_P_6.1-3-
1)  
2. เว็บไซตฐานขอมูลเครื่องยาสมุนไพร  
(www.thaicrudedrug.com) โดย
ดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ 2554 
ภายใตโครงการรวบรวมและจัดทํา
ฐานขอมูลตัวอยางพรรณไมแหงและ
เครื่องยาไทยอีสาน พรอมตอบปญหาขอ
ซักถามตางๆ รวมถึงบทความเครื่องยา
สมุนไพรตางๆ ผานทางเว็บไซตและ
อีเมลผูรับผิดชอบดังกลาว 
(PHA_P_6.1-3-2) 
3. ฐานขอมูลพรรณไมอางอิง ม.อบ. 
UBU Herbarium specimens ใน

PHA_P_6.1-3-1 สําเนาโครงการ
จัดทําฐานขอมูลสมุนไพรไทยในเขต
อีสานใต (1)  สําเนาโครงการฐานขอมูล
สมุนไพรไทยเขตอีสานใต (2) และ
สําเนาเว็บไซต 
www.phargarden.com 
PHA_P_6.1-3-2  สําเนาโครงการ
รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลตัวอยาง
พรรณไมแหงและเครื่องยาไทยอีสาน 
พรอมสําเนาเว็บไซต 
www.thaicrudedrug.com  
PHA_P_6.1-3-3 สําเนาโครงการ
ฐานขอมูลพรรณไมอางอิง ม.อบ. UBU 
Herbarium specimens พรอมสําเนา
เว็บไซต www.thaiherbaruim.com 
PHA_P_6.1-3-4 สําเนาการเผยแพร
กิจกรรมทํานุบํารุงฯ กับกิจกรรม
นักศึกษา โครงการวันไหวครู 
PHA_P_6.1-3-5 สําเนาการเผยแพร
กิจกรรมทํานุบํารุงฯ กับกิจกรรม
นักศึกษา โครงการวันสถาปนาคณะฯ  
 

http://www.phargarden.com/
http://www.thaicrudedrug.com/
http://www.thaicrudedrug.com/
http://www.thaiherbaruim.com/
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เว็บไซต (www.thaiherbaruim.com) 
ซ่ึงดําเนินการในปงบประมาณ 2556 
ภายใตโครงการ ฐานขอมูลพรรณไม
อางอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens) เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาขอมูลพืชสมุนไพรในเขตอีสานใต
ท่ีประกอวยดวยทุกสวนของพรรณไม
ตามหลักทางพฤกษศาสตร 
(PHA_P_6.1-3-3) 
นอกจากคณะนี้ยังมีการเผยแพร
กิจกรรมและประชาสัมพันธโครงการขอ
คณะผานชองทางตาง ๆ เชน จุลสาร 
360 องศา Phar UBU เวบไซตคณะฯ 
และบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ ไดแก 
 - โครงการไหวครู/รําลึกพระคุณครู โดย

ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตคณะ 
จุลสาร 360 องศา Phar UBU 
(PHA_P_6.1-3-4) 

 - โครงการวันสถาปนาคณะ โดยผาน
เว็บไซตคณะฯ และจุลสาร 360 องศา 
Phar UBU (PHA_P_6.1-3-5) 

 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตรไดมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
ดานการเรียนการสอน ไดแก 
1. แบบสรุปการประเมินผล
ความสําเร็จโครงการ พิพิธภัณฑ
สมุนไพรไทยเขตอีสานใต (2) พรอม
รายละเอียดการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการกับการเรียน
การสอนในรายวิชาสมุนไพรกับการใช
ในชีวิตประจําวัน 
 (PHA_P_6.1-4-1)  
ดานกิจกรรมนักศึกษา ไดแก 
1. แบบสรุปการประเมินความสําเร็จ
โครงการไหวครู  (PHA_P_6.1-4-2) 
2. แบบสรุปการประเมินความสําเร็จ
โครงการวันสถาปนาคณะ  
(PHA_P_6.1-4-3) 

PHA_P_6.1-4-1 แบบสรุปการ
ประเมินผลความสําเร็จโครงการ
โครงการ พิพิธภัณฑสมุนไพรไทยเขต
อีสานใต (2) พรอมรายละเอียดการ
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพร
กับการใชในชีวิตประจําวัน 
PHA_P_6.1-4-2 แบบสรุปผลการ
ประเมินโครงการไหวครู 
PHA_P_6.1-4-3 แบบสรุปผลการ
ประเมินวันสถาปนาคณะ 
 

http://www.thaiherbaruim.com/
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5. มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการ บูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตรไดมีการนําผลการ
ประเมินโครงการทํานุบํารุงฯ ไป
ปรับปรุงการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
ดานการเรียนการสอน 
โครงการ พิพิธภัณฑสมุนไพรไทยเขต
อีสานใต (2) ไดสรุปผลความคิดเห็น
ของผูเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑและ
ขอเสนอแนะของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนมาปรับปรุงพัฒนา
พิพิธภัณฑใหมีความหลากหลายและ
ทันสมัยอันจะนําไปสูการปรับปรุง
การเรียนการสอนในรายวิชาท่ี
เกี่ยวของตอไป เชน ขอเสนอแนะ
ดานสถานท่ีซ่ึงมีความคับแคบไม
เหมาะกับจํานวนนักศึกษานั้น 
ปจจุบันคณะเภสัชศาสตร ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของปญหาดังกลาวซ่ึง
เปนขอเสนอแนะมาทุกป จึงได
ดําเนินการกอสรางสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนขึ้นมาใหมจํานวน 1 
หลัง บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงอดีตอยูภายในอาคารเดียวกัน
กับพิพธภัณฑฯ จึงทําใหพิพธภัณฑฯ 
มีพ้ืนท่ีกวางขวางขึ้น และสามารถ
รองรับการเรียนการสอนและผูเขาชม
พิพิธภัณฑเพ่ิมมากขึ้น เปนตน  
(PHA_P_6.1-5-1) 
ดานกิจกรรมนักศึกษา 
คณะไดมีการนําผลการดําเนินงานใน
โครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
กิจกรรมนักศึกษา เชน โครงการไหวคร ู
เพ่ือรายงานผลและประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินงานในปถัดไป 
รายละเอียดดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
ครั้งท่ี 9/2556 ( PHA_P_6.1-5-2) 

PHA_P_6.1-5-1 แบบแสดงความ
คิดเห็นการเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ
สมุนไพร และขอเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ
สมุนไพรไทยเขตอีสานใต (2) กับการ
เรียนการสอนในรายวิชาสมุนไพรใน
ชีวิตประจําวัน และรูปถายสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (หลัง
ใหม) 
PHA_P_6.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 
9/2556 

 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน

คุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

-  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ตัวบงชี้ที ่6.2 ตัวบงชี้ดานคุณภาพการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที ่6.2.1  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

คณะไดมีการดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรมตาง  ๆอยางตอเนื่อง 
และตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยคณะ
มุงเนนการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลป
และวัฒนธรรมดานการรวบรวมและ
จัดทําฐานขอมูลสมุนไพรไทย โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนด
ในแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
ระยะ 5 ป 2550 – 2554  และ 2555-
2559 (PHA_P_6.2.1-1-1) โดยโครงการท่ี
ดําเนินการตอเนื่องนั้นไดดําเนินการมา
ตั้งแตปร 2553 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงบรรจุไว
ในแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร ป 
2553 – 2557 (PHA_P_6.2.1-1-2)  และ
ในปการศึกษา 2556 (ครอบคลุม
ปงบประมาณ 2556 และ 2557) คณะมี
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน
ท้ังสิ้น 10 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 4 โครงการ อยูในระหวางการ

PHA_P_6.2.1-1-1 สําเนาแผน
ยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร ระยะ 
5 ป ระยะ 2550-2554  และระยะ 
2555-2559 
PHA_P_6.2.1-1-2 แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2553-2557 
PHA_P_6.2.1-1-3 สําเนาโครงการ
ฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens) พรอม
รายงานผลการดําเนินงาน 
PHA_P_6.2.1-1-4 สําเนาโครงการ
พิพิธภัณฑสมุนไพรไทยเขตอีสานใต 
(2) พรอมรายงานผลการดําเนินงาน 
PHA_P_6.2.1-1-5 สําเนาโครงการ
วันไหวครู พรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
PHA_P_6.2.1-1-6 สําเนาโครงการ
วันสถาปนา พรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
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ดําเนินงานจํานวน 6 โครงการ ดังนี้  
โครงการท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ 4 
โครงการ ไดแก 
1) โครงการฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens) พรอม
รายงานผลการดําเนินงาน 
(PHA_P_6.2.1-1-3) 
2) โครงการพิพิธภัณฑสมุนไพรไทยเขต
อีสานใต (2) พรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน (PHA_P_6.2.1-1-4) 
3) โครงการไหวครู พรอมรายงานผล
การดําเนินงาน (PHA_P_6.2.1-1-5) 
4) โครงการวันสถาปนา พรอมรายงานผล
การดําเนินงาน (PHA_P_6.2.1-1-6) 
โครงการท่ีอยูในระหวางการดําเนินงาน 
จํานวน 6 โครงการ (โดยเปนโครงการใน
ปงบประมาณ 2556 จํานวน 3 โครงการ และ

ปงบประมาณ 2557 จํานวน 3 โครงการ) ไดแก 
5) โครงการจัดทํามาตรฐาเครื่องยาของ
ยาดมสมุนไพรโบราณ มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชา
สมุนไพรในชีวิตประจําวัน 
6) โครงการอนุรักษและพัฒนาสูตร
ตํารับผลิตภัณฑสีผึ้งเพ่ือตอยอดเชิง
ธุรกิจ 
7) โครงการการศึกษาประสบการณ
และประสิทธิภาพของการรักษาโรค
เรื้อรังของหมอพ้ืนบาน โดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
เวชศาสตรชุมชน  
8) การพัฒนาวิธีการผลิตและปรับปรุง
ผลิตภัณฑแปงร่ําเพ่ือตอยอดภูมิปญญา
เครื่องหอมพ้ืนบานไทยสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชาสมุนไพรใน
ชีวิตประจําวัน 
9) คุณคาของชีวิตหมอพ้ืนบานและ
วัฒนธรรมการเยียวยาพ้ืนบานใน
จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชาเวช
ศาสตรชุมชน  

PHA_P_6.2.1-1-7 สําเนาโครงการ
และสรุปผลการดําเนินโครงการ
ฐานขอมูลสมุนไพรในเขตอีสานใต 
(1) ปงบประมาณ 2553 และ
โครงการฐานขอมูลสมุนไพรในเขต
อีสานใต (2) ปงบประมาณ 2555 
และโครงการฐานขอมูลพรรณไม
อางอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBU Herbarium specimens) 
ปงบประมาณ 2556 
PHA_P_6.2.1-1-8 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการฐานขอมูลพรรณ
ไมอางอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBU Herbarium specimens) 
(ติดตามไดจาก 
www.thaiherbarium.com) 
(อางอิงจาก PHA_P_6.2.1-1-3) 
PHA_P_6.2.1-1-9 สําเนาการ
ติดตามโครงการฐานขอมูลพรรณไม
อางอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBU Herbarium specimens) 
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2556 
รายไตรมาส 
PHA_P_6.2.1-1-10 สรุปแบบแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
โครงการจัดทําฐานขอมูลสมุนไพร
ไทยเขตอีสานใต (2) และโคงการ
จัดทําฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens)  
 

http://www.thaiherbarium.com/
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10) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องด่ืมเบญจเกสรเพ่ือสงเสริม
สุขภาพโดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสสตร
ชุมชน 
ท้ังนี้คณะไดมีการดําเนินการโครงการ
ขางตนตามวงจร PDCA อาทิ 
โครงการฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens) 
(ปงบประมาณ 2556) 
1. (P) คณะไดบรรจุโครงการฐานขอมูล
พรรรไมอางอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBU Herbarium specimens) ในแผน
ยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร 2555 – 
2559 ท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติการ 2556 
ซ่ึงเปนผลมาจากการประเมินโครงการ
ฐานขอมูลสมุนไพรในเขตอีสานใต (1) 
ปงบประมาณ 2553 และโครงการ
ฐานขอมูลสมุนไพรในเขตอีสานใต (2) ใน
ปงบประมาณ 2555 และนําขอเสนอแนะ
ไปปรับปรุงเพ่ือบูรณาการเรียนการสอน
ภายใตโครงการฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens) ใน
ปงบประมาณ 2556 (PHA_P_6.2.1-1-7) 
2. (D) ในปการศึกษา 2556 คณะได
ดําเนินการตามแผนและสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการจัดทําฐานขอมูล
พรรณไมอางอิงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (UBU Herbarium 
specimens)  ดังรายละเอียดสรุปผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึงสามารถสืบคนไดจาก 
www.thaiherbarium.com 
(PHA_P_6.2.1-1-8)  
3. (C) คณะไดติดตามการดําเนิน
โครงการจัดทําฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens)  ตามรายไตร
มาส (PHA_P_6.2.1-1-9) 
4. (A) คณะไดนําผลการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะจากการดําเนินโครงการ

http://www.thaiherbarium.com/
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ฐานขอมูลสมุนไพรในเขตอีสานใต (2) ป 
2555 และเว็บไซต 
www.phargaden.com มาปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานในโครงการ
ฐานขอมูลพรรณไมอางอิงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (UBU Herbarium 
specimens)  ปงบประมาณ 2556 ซ่ึง
สงผลใหมีการพัฒนามาเปนเว็บไซต 
www.thaiherbarium.com ซ่ึงขณะนี้
อยูในระหวางการรวบรวมขอเสนอแนะใน
การนําไปปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต 
www.thaiherbarium.com ตอไป 
(PHA_P_6.2.1-1-10) 

 
 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่า
กวารอยละ 80  

1. โครงการพิพิธภัณฑสมุนไพรไทย
เขตอีสานใต (2)  
     - กําหนดตัวช้ีวัด คือ ตัวอยาง
สมุนไพร จัดแสดงในพิพิธัณฑเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 100 ชนิด  
     - ผลการดําเนินงาน มีตัวอยาง
สมุนไพรจัดแสดงในพิพิธภัณฑเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 100 ชนิด บรรลุเปาหมายตามแผนที่

กําหนดรอยละ 100 (PHA_P_6.2.1-2-1) 
2. โครงการฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens)   
     - กําหนดตัวช้ีวัด คือมีตัวอยางพรรณ
ไมแหงอางอิง ปรากฏในฐานขอมูล จํานวน
อยางนอย 100 ช้ิน  
     - ผลการดําเนินงาน มีตัวอยางพรรรไม
แหงอางอิงปรากฎในฐานขอมูลรวมท้ังสิ้น 
100 ชนิด บรรลุเปาหมายตามแผนที่

กําหนดรอยละ 100 (PHA_P_6.2.1-2-2) 
3. โครงการไหวครู  
     - กําหนดตัวช้ีวัด คือ      
       - ความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะ
และรุปแบบการจัดกิจกรรมของผูรวม
โครงการ ไมนอยกวาระดับ 3.51 จาก 5 ระดั 
       - จํานวนนักศึกษา อาจารยท่ีเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60 ของ
กลุมเปาหมาย 
       - ผลประเมินทัศนคติของผูรวม
โครงการ ตามวัตถุประสงคของโครงการไม
นอยกวา 3.51 จาก 5 ระดับ  

PHA_P_6.2.1-2-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ
สมุนไพรไทยเขตอีสานใต (2) 
PHA_P_6.2.1-2-2 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฐานขอมูลพรรณ
ไมอางอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBU Herbarium specimens) 
(www.thaiherbarium.com) 
PHA_P_6.2.1-2-3 สําเนาโครงการ
ไหวครู พรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
PHA_P_6.2.1-2-4 สําเนาโครงการ
วันสถาปนาคณะ พรอมรายงานผล
การดําเนินการ 

http://www.phargaden.com/
http://www.thaiherbarium.com/
http://www.thaiherbarium.com/
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     - ผลการดําเนินงาน  
       - ความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะ
และรุปแบบการจัดกิจกรรมของผูรวม
โครงการ เทากับ 4.23 จาก ระดับ 5 
       - จํานวนนักศึกษา อาจารยท่ีเขารวม
กิจกรรม ท้ังสิ้น 438 คน คิดเปนรอยละ 
100 ของกลุมเปาหมาย 
       - ผลประเมินทัศนคติของผูรวม
โครงการ ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
เทากับ 4.43 จากระดับ 5  
บรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนด  
รอยละ 100 (PHA_P_6.2.1-2-3)  
4. สําเนาโครงการวันสถาปนา     
     - กําหนดตัวชี้วัด  
       - จํานวนคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา เขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอย
ละ 70  
      - ผลประเมินทัศนคติของผูรวม
โครงการ ตามวัตถุประสงคของโครงการไม
นอยกวา 3.51  

     - ผลการดําเนินงาน 
       - จํานวนคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา เขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 400 คน 
คิดเปนรอยละ 100 
       - ผลประเมินทัศนคติของผูรวม
โครงการ ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
เทากับ 4.36 จากระดับ 5 
บรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดรอยละ 

100 (PHA_P_6.2.1-2-4) 
ดังนั้น โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปการศึกษา 2556 (ครอบคลุม
ปงบประมาณ 2556 และ 2557) ท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 4 โครงการ 
โดยบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไวใน
โครงการท่ีดําเนินการแลว จํานวน 4 
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

 
 

3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอ
อยางตอเนื่อง 

คณะเภสัชศาสตรมีการดําเนินโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง โดยกําหนดใน
แผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
ระยะ 5 ป ระยะ 2550 – 2554 และ
ระยะ 2555-2559 (PHA_P_6.2.1-3-
1) และบรรจุในแผนปฏิบัติการ 2556 

PHA_P_6.2.1-3-1 สําเนาแผน
ยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตรระยะ 
5 ป ระยะ 2550-2554 และระยะ  
2555-2559 
PHA_P_6.2.1-3-2 แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2553 2554 2555 และ 
2556 
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(PHA_P_6.2.1-3-2) อาทิ โครงการ
ฐานขอมูลสมุนไพรไทยในเขตอีสานใต 
(1) ปงบประมาณ 2553 
(PHA_P_6.2.1-3-3) และดําเนินการ
ตอเนื่องมาในปงบประมาณ 2554 
ภายใตโครงการรวบรวมและจัดทํา
ฐานขอมูลตัวอยางพรรณไมแหงและ
เครื่องยาไทยอีสาน (PHA_P_6.2.1-3-
4) และโครงการจัดทําโครงการ
ฐานขอมูลสมุนไพรไทยในเขตอีสานใต 
(2)  ในปงบประมาณ 2555 
(PHA_P_6.2.1-3-5)  
ปจุบันดําเนินการตอเนื่องภายใต
โครงการฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens) 
(PHA_P_6.2.1-3-6)   

PHA_P_6.2.1-3-3 สําเนาโครงการ
จัดทําฐานขอมูลสมุนไพรไทยในเขต
อีสานใต (1) (ปงบประมาณ 2553) 
PHA_P_6.2.1-3-4 สําเนาโครงการ
รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลตัวอยาง
พรรณไมแหงและเครื่องยาไทยอีสาน 
(ปงบประมาณ 2554) 
PHA_P_6.2.1-3-5 สําเนาโครงการ
พิพิธภัณฑสมุนไพรในเขตอีสานใต 
(2) (ปงบประมาณ 2555) 
PHA_P_6.2.1-3-6 สําเนาโครงการ
ฐานขอมูลพรรณไมอางอิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU 
Herbarium specimens)  
(ปงบประมาณ 2556) 
 

 
 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคา
ตอชุมชน 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะท่ีกอใหเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก อาทิ 
โครงการพิพิธภัณฑสมุนไพรไทยในเขต
อีสานใต และโครงการจัดทําฐานขอมูล
สมุนไพรไทยในเขตอีสานใต โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยาง
ตอเนื่อง ทําใหคณะมีฐานขอมูล
สมุนไพรในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
1. รูปเลมสรุปโครงการพิพิธภัณฑ
สมุนไพรในเขตอีสานใต (2) ท่ีเนื้อหา
ประกอบดวยขอมูลสมุนไพรไทยในเขต
อีสานใต ขอมูลตัวอยางพรรณไมแหง
และเครื่องยาไทยอีสาน และ 
ขอมูลสมุนไพรในพิพิธภัณฑสมุนไพร
ไทยในเขตอีสานใต ซ่ึงเปนแหลงคนควา
ท่ีสําคัญใหกับบุคลากรภายในและ
สาธารณชน (PHA 6.2.1-4-1) 
2.  เว็บไซต 
www.thaicrudedrug.com 
www.phargarden.com และ 
www.thaiherbarium.com (PHA 
6.2.1-4-2) 
3.  พิพิธภัณฑสมุนไพรไทยในเขตอีสาน

PHA_P_6.2.1-4-1 รูปเลมสรุป
โครงการพิพิธภัณฑสมุนไพรในเขต
อีสานใต (2) ท่ีเนื้อหาประกอบดวย
ขอมูลสมุนไพรไทยในเขตอีสานใต 
ขอมูลตัวอยางพรรณไมแหงและ
เครื่องยาไทยอีสาน  
PHA_P_6.2.1-4-2 
www.thaicrudedrug.com  
www.phargarden.com และ 
www.thaiherberium.com  
PHA_P_6.2.1-4-3 รายละเอียด 
จํานวนผูเขาชมเว็บไซต  การถาม
ตอบขอมูลดานสมุนไพรและจํานวนผู
เขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ  

http://www.thaicrudedrug.com/
http://www.thaiherbarium.com/
http://www.thaicrudedrug.com/
http://www.thaiherberium.com/
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ใตและเว็บไซต 
(www.phargarden.com 
www.thaicrudedrug.com และ 
www.thaiherbarium.com) นับเปน
แหลงเรียนรูท่ีสําคัญของชุมชน และ
ประเทศ  ดังเห็นไดจากความสนใจของ
บุคคลภายนอกท่ีเขาชมเว็บไซตและ
สอบถามขอมูลดานสมุนไพรจากทาง
คณะ รวมถึงแบบประเมินแสดงความ
คิดเห็นจากกลองรับความคิดเห็นการ
เขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑสมุนไพรคณะ
เภสัชศาสตร ซ่ึงคณะไดนําขอเสนอแนะ
ไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาตอไป (PHA 
6.2.1-4-3)  

 
 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติ
และนานาชาติ 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ตัวบงชี้ที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. การมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
คณะเภสัชศาสตร ไดจัดใหมีโครงการ
และกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบุคลากร 
นักศึกษา และศิษยเกาไดมีสวนรวม

PHA_P_6.2.2-1-1 เอกสารการเขา
รวมกิจกรรมเอกสารในวันพอ
แหงชาติ 
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ในการดําเนินงานอยางตอเนื่องจน
กอใหเกิดเปนวัฒนธรรมท่ีเดนชัด 3 
ประการไดแก 
1) วัฒนธรรมดานความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย อาทิ การ
รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
ถวายพานพุมทอง-พุมเงิน ถวายชัย
มงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวัน
พอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2556 ซ่ึงจัด
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(PHA_P_6.2.2-1-1) 
2) วัฒนธรรมดานศาสนาและความ
เชื่อในการกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  
อาทิ  
- โครงการวันไหวครูเพ่ือทํานุ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีของชาวไทย  
- โครงการบุญสงกรานตสืบสาน
ประเพณีไทย  
- โครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
เพ่ือเปนอาจริยบูชาแกหลวงปูชา 
สุภัทโท ซ่ึงจัดโดยคณะ 
(PHA_P_6.2.2-1-2 ) นอกจากนี้
คณะยังไดมีการสงเสริมใหเขารวม
กิจกรรมการทําบุญตักบาตรในโอกาส
วันสําคัญตาง  ๆ 
- โครงการวันสถาปนา คณะเภสัชศาสต  
(PHA_P_6.2.2-1-3) 
3) วัฒนธรรมดานความสามัคคี อาทิ 
โครงการพัฒนาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา โดยจัดใหมีระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาโดยเปนอาจารยประจําสาย
รหัสเพ่ือสงเสริมใหเกิดความรัก 
ความสามัคคีและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางพ่ีนองสายรหัส 
อาจารยท่ีปรึกษาก็จะสามารถเขาใจ
นักศึกษาไดดีย่ิงขึ้น(PHA_P_6.2.2-
1-4) 
และโครงการบุญสงกรานตสืบสาน
ประเพณีไทยรวมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และเทศบาลนคร

PHA_P_6.2.2-1-2 โครงการไหวครู 
โครงการบุญสงกรานตืสืบสาน
ประเพณีไทย และโครงการสนับสนุน
การปฏิบัติธรรมเพ่ือเปนอาจริยบูชา
แกหลวงปูชา สุภัทโท ท่ีบรรจุใน
แผนปฏิบัติการป 2556 และ 
ประจําป 2557 
PHA_P_6.2.2-1-3 โครงการวัน
สถาปนา คณะเภสัชศาสตร รูปภาพ
กิจกรรมทําบุญตักบาตรในโอกาส
ตางๆ  
PHA_P_6.2.2-1-4 โครงการพัฒนา
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา  และสําเนา
คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร และ
บันทึกการแจงตารางและแผนผังการ
ใชหองเพ่ือพบอาจารยท่ีปรึกษา  
 
PHA_P_6.2.2-1-5 โครงการบุญ
สงกรานตสืบสานประเพณีไทย
รวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
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อุบลราชธาน ี(PHA_P_6.2.2-1-5) 

 
2. อาคารสถานท่ี สะอาด และ

ตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย  
คณะเภสัชศาสตรมีแผนการดําเนินงาน
ดานการปรับปรุง ตกแตงสถานท่ีให
สะอาดและมีคุณคาทางสุนทรีย ใน
ปงบประมาณ 2556 และ 
ปงบประมาณ 2557 (PHA_P_6.2.1-
2-1) เชน จัดใหมีการดูแลทําความ
สะอาดอาคารสถานท่ีและบริเวณตางๆ 
รอบอาคารพรอมท้ังตกแตงสถานท่ี
อยางมีคุณคาทางสุนทรีย ไดแก 
1. คณะเภสัชศาสตรจัดใหมีพนักงาน
ทําความสะอาดและมีการประเมินผล
งานอยางสมํ่าเสมอ (PHA_P_6.2.2-2-
2) 
2. คณะเภสัชศาสตรจัดใหมีพนักงาน
ดูแลสวนและมีการประเมินผลงาน
อยางสมํ่าเสมอ (PHA_P_6.2.2-2-3) 
 3. คณะเภสัชศาสตรไดมีการปรับปรุง
อาคารเพ่ือความสวยงามและความ
ปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ เชน คณะ
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
คณะเภสัชศาสตร (PHA_P_6.2.2-2-
4) 
4. คณะเภสัชศาสตรจัดใหมีโครงการ
พัฒนาระบบ 5 ส. เพ่ือใหบุคลากร
ตระหนักถึงสุขภาวะท่ีดีในการทํางาน 
(PHA_P_6.2.2-2-5) 
5. คณะเภสัชศาสตรมีแผนการดําเนิน
ปรับปรุง อาคารและภูมิทัศนคณะ
เภสัชศาสตร ประจําป 2556 เพ่ือ
ซอมแซมอาคารและตกแตง   ภูมิทัศน 
สวนหยอม ณ จุดตางๆ บริเวณภายใน-
ภายนอกคณะเพ่ือใหเกิดความรูสึก
ผอนคลายและมีความสุขกับ
สภาพแวดลอม (PHA_P_ 6.2.2-2-6 ) 
นอกจากนี้ในป 2556 คณะไดมีการ
สานตอโครงการกอสรางหอพระไภสัช
คุรุไวฑูรยประภาตถาคต ซ่ึงดําเนินการ
มาตั้งแตป 2554 เพ่ือเปนสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และให
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ

 PHA_P_6.2.2-2-1 แผนปฏิบัติการ 
คณะเภสัชศาสตร 2556  และ 2557 
PHA_P_6.2.2-2-2 เอกสารสัญญา
วาจางพนักงานทําความสะอาด 
PHA_P_6.2.2-2-3 โครงการปรับปรุง
อาคารและภูมิทัศนคณะเภสัชศาสตร 
และเอกสารสัญญาวาจางพนักงานทํา
สวน PHA_P_6.2.2-2-4 บันทึก
ขอความจางเหมาปรับปรุงซอมแซม
อาคารคณะเภสัชศาสตรและสัญญา
จาง 
PHA_P_6.2.2-2-5 สําเนาโครงการ 
5 ส. 
PHA_P_6.2.2-2-6 รูปถาย
สวนหยอมบริเวณภายในอาคาร ขาง
อาคารและบริเวณทางเขา  
PHA_P_6.2.2-2-7 สําเนาขอเสนอ
โครงการกอสรางหอพระไภสัชคุรุ
ไวฑูรยประภาตถาคต ซ่ึงดําเนินการ
มาตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน  
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พุทธศาสนิกชนท่ัวไปเคารพ
สักการะบูชา (PHA_P_6.2.2-2-7 )    

 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนให

สวยงามตามธรรมชาติ และเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

คณะเภสัชศาสตรมีการดําเนิน
ปรับปรุง อาคารและภูมิทัศนคณะ
เภสัชศาสตรอยางตอเนื่อง โดยมีการ
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
ตามธรรมชาติและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (PHA_P_6.2.2-3-1) 
ไดแก 
1. การจัดทําสวนกลวยไมเพ่ือใหเกิด
สุนทรีย  
2. การตกแตงและทํานุบํารุงสวนปา
รอบอาคารใหมีความรมรื่นและ
สวยงามอยูตลอดเวลา  
3. จัดใหมีสวนสมุนไพรเพ่ือใหเกิด
ความรมรื่นและเปนแหลงเรียนรู
สําหรับอาจารยและนักศึกษาอีกท้ังยัง
ปลูกฝงการรักษธรรมชาติผานกิจกรรม
ตนไมสายรหัสของสโมสรนักศึกษา  

PHA_P_6.2.2-3-1 รูปถายอาคาร
กลวยไม รูปถายตัวอยางสวนปารอบ
อาคาร รูปถายสวนสมุนไพร 
ตัวอยางสมุนไพร  

 
4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและ

สงเสริมตอการจัดกิจกรรม และ
มีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ  

คณะเภสัชศาสตรไดจัดใหมีพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรมท่ีเอ้ิอและสงเสริมตอการจัด
กิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอยาง
สมํ่าเสมอไดแก 
1. จัดใหมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณ
สวนปาและสวนสมุนไพรเพ่ือให
นักศึกษาสามารถศึกษาขอมูลและทํา
กิจกรรมรวมกันได (PHA_P_6.2.2-4-
1)  
2. จัดหาโตะ เกาอ้ีใหนักศึกษาอยาง
เพียงพอ ในชั้นตางๆ รวมท้ังระบบ
สารสนเทศ เพ่ือใหนักศึกษาจัด
กิจกรรมไดในทุกชั้นของอาคาร 
(PHA_P_ 6.2.2-4-2) 
3. จัดใหมีลานกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมของ
และบริเวณท่ีสามารถจัดกิจกรรม
ภายในอาคารได  
(PHA_P_6.2.2-4-3) 
4. โครงการกอสรางลานกิจกรรม
นักศึกษาและปรับปรุงหองอาหาร
คณะเภสัชศาสตร ปงบประมาณ 

PHA_P_6.2.2-4-1 รูปถายตัวอยาง
สวนปาและสวนสมุนไพร  
PHA_P_6.2.2-4-2 รูปถายตัวอยาง
บริเวณท่ีนั่งทํางานสําหรับนักศึกษา
ชั้น 1 และชั้น 2  
PHA_P_6.2.2-4-3 โครงการกลาว
คําสัตยปฏิญาณและปจฉิมนิเทศเพ่ือ
เตรียมความพรอมฯ และรูปถาย
ตัวอยางกิจกรรมขณะนักศึกษามี
กิจกรรม เชน โครงการเภสัชรวมใจ 
สานสายใยเปนหนึ่ง ประจําป
การศึกษา 2556และรูปถายกิจกรรม
ท่ีดําเนินการ  
PHA_P_6.2.2-4-4 โครงการ
กอสรางลานกิจกรรมนักศึกษา และ
ปรับปรุงหองอาหารคณะเภสัช
ศาสตร 
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มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2557 (PHA_P_6.2.2-4-4) 

 
5. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษาท้ังองคกร 
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะเภสัชศาสตร มีการประเมินผล
ความพึงพอใจตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2556    โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาท่ีมีตอการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ปการศึกษา 2556 มี
คาเทากับ 3.93  
(PHA_P_6.2.2-5-1) 

PHA_P_6.2.2-5-1 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมีตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2556 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5  คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร

และนโยบาย กําหนดแผนปฏิบัติการตามภารกิจหลัก กํากับดูแล ตลอดจนประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะเปนประจําทุกเดือน ซึ่งทําใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปน

ปจจุบัน 

- คณะดําเนินงานโดยใช หลักธรรมาภิบาล สามารถ สื่อสารวิสัยทัศน  ทิศทางการดําเนินงาน 

และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากร โดยใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ  

- คณะมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน บริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง ดานวิชาการ การเงิน 

และพัสดุ ซึ่งกอใหเกิดความคลองตัว โปรงใส และเปนธรรมแกบุคลากรทุกฝาย  รวมทั้ง

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  

- คณะมีการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใชเปนกรอบ

ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ 

- คณะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ โดยคณะมี

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองตอสภาวการณตางๆ  

 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ การติดตามผลการดําเนินงาน 

การพิจารณาภาระงาน และผลการปฏิบัติงาน โดยมีระบบที่พัฒนาโดยคณะเอง   อาทิ ระบบ

ภาระงานอาจารย ระบบรายงานการผลิตเอกสาร ระบบการขอเดินทางไปราชการ และ 

ระบบบริหารการประชุมอิเล็คทรอนิคส เปนตน   
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ     

1 ขอ 
มีการดําเนินการ    
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ     
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ     
6 ขอ 

มีการดําเนินการ       
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวน
และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงเทียบได
กับสภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตร และ
นโยบายของคณะ นอกจากนี้ยังทํา
หนาท่ีกํากับดูแลเชิงนโยบายเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด โดยคณะกรรมการประจําคณะ
มีองคประกอบและหนาท่ีตามมาตราท่ี 
28-29 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 
(PHA_P_7.1-1-1) คณะกรรมการ
ประจําคณะมีบทบาทในการกําหนด
แผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักของ
คณะเภสัชศาสตรทุกป รายละเอียด
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประจําคณะ ดังแฟมเอกสารรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ประจําป 2556 (PHA_P_7.1-1-2) 
คณะกรรมการประจําคณะไดมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดลวงหนา (PHA_P_7.1-1-3) 
โดยมีผลการวิเคราะหการประเมิน
ตนเอง และการประเมินการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ
เภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดังเอกสาร (PHA_P_7.1-1-4) และได
รายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ ประจําป 
2556 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  ครั้งท่ี 5/2557 
(PHA_P_7.1-1-5) ท่ีประชุมไดมี

PHA_P_7.1-1-1 พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 
พระราชกฤษฎีกา จัดต้ังสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537  
PHA_P_7.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ประจําป 
2556 (อยูในแฟมรายงานการ 
ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556) 
PHA_P_7.1-1-3 แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจําคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
และแบบประเมินผลการบริหารงาน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
PHA_P_7.1-1-4 ผลการวิเคราะห
การประเมินตนเอง และการประเมิน
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
PHA_P_7.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
5/2557 
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ขอเสนอแนะเพ่ือใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นดวย 

 
 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามาร ถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานในการปฏิบัติงาน  และ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

- คณะผูบริหารไดดําเนินการปรับแผน
ยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาคณะเภสัช
ศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) 
(PHA_P_7.1-2-1)  
- ผูบริหารไดนําเกณฑความเปนเลิศ
ของการศึกษา (Educational Criteria 
for Performance Excellence ; 
EdPEx) มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพของคณะ       
(PHA_P_7.1-2-2) โดยเนนการ
วางแผนกลยุทธเชิงรุกเพ่ือกาวสู
วิสัยทัศน และบรรลุพันธกิจ คณะ
เภสัชศาสตร จึงดําเนินการปรับแผน
ยุทธศาสตร 5 ป ของคณะเภสัช
ศาสตร (พ.ศ. 2555-2559) โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และพันธมิตร มี
การทบทวนการทํา Balance Score 
card ตามมิติผลลัพท ของเกณฑ 
EdPEx เพ่ือใชในการถายทอด
ยุทธศาสตรไปยังบุคลากรทุกระดับ
(PHA_P_7.1-2-3) นอกจากนี้คณะ
เภสัชศาสตร ไดดําเนินการจัดให
บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําราง
ขอตกลงการปฏิบัติงานสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําราง เพ่ือถายทอด
ตัวชี้วัดใหแกบุคลากรทุกระดับ 
(PHA_P_7.1-2-4, PHA_P_7.1-2-5) 
ท้ังนี้ผูบริหารไดมีการนําขอมูล
สารสนเทศมาใชในการวางแผนเชิงกล
ยุทธ  ในการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาคณะ ท้ังดานการวางแผน ดาน
การบริหาร ดานการวิจัย และดาน
การเรียนการสอน โดยมีฐานขอมูล
ตางๆ อาทิ ฐานขอมูลการเงิน 
ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูล
งานวิจัย ฐานขอมูลภาระงานอาจารย
มาใชในการเก็บรวบรวมและ

PHA_P_7.1-2-1 โครงการปรับแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณะเภสัช
ศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)  
PHA_P_7.1-2-2 ตัวอยางรายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑความ
เปนเลิศของการศึกษา (Educational 
Criteria for Performance 
Excellence ; EdPEx) สวน 
Organizational Profile 
PHA_P_7.1-2-3 เอกสารแสดงการ
ดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตร 5 ป 
ของคณะเภสัชศาสตร (พ.ศ. 2555-
2559 
PHA_P_7.1-2-4 คณะกรรมการ
จัดทํารางขอตกลงการปฏิบัติงานสาย
วิชาการและสายสนับสสนุน  
PHA_P_7.1-2-5 ตัวอยางขอตกลง
การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 
PHA_P_7.1-2-6 แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 10 ป (พ.ศ.2551-
2560) 
PHA_P_7.1-2-7 รายงานภาระงาน
อาจารย 
PHA_P_7.1-2-8 แผนยุทธศาสตร
ทางการเงิน 
PHA_P_7.1-2-9 ขอมูลผลงานการ
ตีพิมพของอาจารย 
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ประมวลผลขอมูล อาทิ 
- การนําขอมูลสารสนเทศและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ป 
(พ.ศ.2551- 2560) มาใชในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรคณะ     
(PHA_P_7.1-2-6) 
- การนําขอมูลภาระงานอาจารยมาใช
ในการประเมินผลงานของอาจารย
และการใหคาตอบแทนเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการทํางาน    
(PHA_P_7.1-2-7) 
- การนําขอมูลทางการเงินมา
วิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร
ทางการเงิน (PHA_P_7.1-2-8) 
- การนําขอมูลผลงานตีพิมพของ
อาจารยมาใชในการกําหนด/ติดตาม
การบรรลุวิสัยทัศน  
(PHA_P_7.1-2-9) 

 
 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 

- ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย  โดยในเชิงนโยบายการ
บริหารงาน ไดมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เปนประจํา ซ่ึงบรรจุในวาระสืบเนื่อง
ทุกครั้ง (PHA_P_7.1-3-1) เพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานของผูบริหาร  สวนการ
กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําป 2556              
(PHA_P_7.1-3-2) ไดดําเนินการผาน
การประชุมของคณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินการคณะเภสัชศาสตร 
ซ่ึงมีการประชุมเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ของผูบริหารทุกไตรมาส  และได
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนตอ
คณะกรรมการประจําคณะ 
(PHA_P_7.1-3-3)      

PHA_P_7.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ประจําป 
2556 (อยูในแฟมรายงานการ 
ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ประจําป 2556) 
PHA_P_7.1-3-2 แผนปฏิบัติการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําป 2556 
PHA_P_7.1-3-3 รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินการคณะเภสัชศาสตร และ
โครงการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ของผูบริหาร ท่ีมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตาม
รายไตรมาส ปงบประมาณ 2556 
PHA_P_7.1-3-4 เวปไซดแสดง
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
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คณะดําเนินการสื่อสารแผน และผล
การดําเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ โดยผานรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึง
ปรากฏบนเวปไซด รายงานประจําป 
และรายงานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหคณาจารยและ
บุคลากรทราบเปนประจําทุกป 
(PHA_P_7.1-3-4)   

 
 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
สถาบันมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

- ผูบริหารมอบอํานาจในการตัดสินใจ
ใหแกผูบริหาร หรือผูปฏิบัติในลําดับ
ถัดไป เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน เนน
รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหมท่ี
เพ่ิมความคลองตัว และใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม (PHA_P_7.1-4-1)  
- บุคลากรของคณะมีสวนรวมในการ
เสนอความเห็น และรวมตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญตางๆ ซ่ึงสวนใหญอยูใน
รูปแบบของการประชุมหารือ เชน 
การประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะท่ีมีตัวแทนจากกลุมวิชาตางๆ 
การประชุมคณะกรรมการฝายตางๆ 
การประชุมของบุคลากรสาย
สนับสนุน การประชุมของคณาจารย
ในกลุมวิชาฯลฯ (PHA_P_7.1-4-2) --
- คณะไดจัดโครงการเวทีการมีสวน
รวมของคณาจารยและบุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร เพ่ือเปดโอกาสให
บุคลากรในคณะทุกคน มีสวนรวมใน
การบริหารจัดการสถาบัน โดยรับฟง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
ตัวอยางเชน การรวมพิจารณา
แนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.)  (PHA_P_7.1-4-3) 
- นอกจากนี้ คณะยังจัดใหมีกลองรับ
ฟงความคิดเห็นสําหรับบุคลากรและ
นักศึกษา โดยงานบริหารงานจะสรุป

PHA_P_7.1-4-1 คําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องมอบอํานาจใหรอง
คณบดี และการแตงต้ังผูรักษา
ราชการแทนคณบด ี
PHA_P_7.1-4-2 การจัดตั้ง
คณะทํางานจัดทํารางขอตกลงการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  
PHA_P_7.1-4-3 แนวทางปฏิบัติการ
เบิกจายเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี
เหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)  
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ขอคิดเห็น (หากมี) เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

 
 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

ผูบริหารระดับตางๆ มีถายทอด
ความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น หรือ
เพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค เชน  
1. กิจกรรม KM เรื่อง EdPEx เปน
การถายทอดจากผูบริหารท่ีผานการ
อบรมเรื่อง EdPEx ใหแกผูบริหารอ่ืน
และผูปฏิบัติงาน (PHA_P_7.1-5-1)  
2. กิจกรรม KM เพ่ือพัฒนาระบบ
แผน การเงินและงบประมาณ 
ท่ีมีผูบริหารเขารวมกิจกรรมเพ่ือให
ขอคิดเห็นและอธิบายกระบวนการ
จัดทําแผน การเงินและงบประมาณ 
(PHA_P_7.1-5-2) 
3. กิจกรรม KM พัฒนาระบบบริหาร
โครงการบริการวิชาการท่ีมีผูบริหาร
เขารวมกิจกรรมเพ่ือใหขอคิดเห็นและ
อธิบายกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ
(PHA_P_7.1-5-3) 
4. โครงการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน(PHA_P_7.1-
5-4) ท่ีมีผูบริหารรวมทําการสอน 
5. การถายทอดวิธีการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานโดยมีผูบริหารเขารวมเปน
ท่ีปรึกษา ในโครงการวิจัยการสํารวจ
ความตองการและความคาดหวังตอ
การจัดการเรียนการสอนของคณะ
เภสัชศาสตร ม.อุบลฯ ในนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 
(PHA_P_7.1-5-5)   
 

นอกจากนี้การสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของอาจารยและบุคลากร 
คณะยังไดจัดใหมีโครงการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารยและบุคลากร 
(PHA_P_7.1-5-6) 

PHA_P_7.1-5-1 สรุปกิจกรรม KM 
EdPEx   
PHA_P_7.1-5-2 สรุปกิจกรรม KM 
เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนการเงินและงบประมาณ 
PHA_P_7.1-5-3 กิจกรรม KM เพ่ือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการ 
PHA_P_7.1-5-4 โครงการเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน 
PHA_P_7.1-5-5  โครงการวิจัยการ
สํารวจความตองการและความ
คาดหวังตอการจัดการเรียนการสอน
ของคณะเภสัชศาสตร ม.อุบลฯ ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 
PHA_P_7.1-5-6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยดานการเรียนการ
สอน , โครงการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพการทํางานของบุคลากร
สํานักงานเลขานุการคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปงบประมาณ 2556 และ
รายงานบุคลากร อาจารยท่ีไดรับการ
พัฒนา ป 2556 
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6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลัก     
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัย และผู
มีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหารมีนโยบายการบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล และใช
ศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล คณะมีการปฏิบัติ
ราชการท่ีมีทิศทางยุทธศาสตร และ
เปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปน
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ โดยมีผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณ 
(PHA_P_7.1-6-1)  
2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีการ
บริหารงานตามแนวทางการบริหารสู
ความเปนเลิศ โดยนําเกณฑคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการดําเนินการท่ีเปน
เลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence; EdPFx)  
(PHA_P 7.1-6-2) มาใชเปนกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือให
คณะไดใชทรัพยากร ท้ังดานตนทุน 
แรงงาน และระยะเวลาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. หลักการตอบสนอง คณะมีการ
สํารวจความตองการ ความคาดหวัง
ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือนํามาพัฒนาใหตอบสนองตอ
ความตองการ ความคาดหวังเหลานี้ 
เชน การนําผลการประเมินผูใช
บัณฑิตนํามากําหนดประเด็นเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(PHA_P_7.1-6-3) 
4. หลักภาระรับผิดชอบ คณะมีการ
กําหนดความรับผิดชอบ และกระจาย
ตัวบงชี้สูผูบริหารและบุคลากร โดย

PHA_P_7.1-6-1 รายงานแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 
PHA_P_7.1-6-2 หนังสือเกณฑ
คุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education 
Criteria for Performance 
Excellence; EdPEx)  
PHA_P_7.1-6-3 รายงานความ
คิดเห็นของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2555 ของ
คณะเภสัชศาสตร และการปรับปรุง
ตามประเด็นขอเสนอแนะ 
PHA_P_7.1-6-4 แผนปฏิบัติการ
ประจํา ป 2556   
PHA_P_7.1-6-5  แบบฟอรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
PHA_P_7.1-6-6 หนาเวปไซดแสดง
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ รายงานประจําป และ
รายงานการประเมินตนเอง  
PHA_P_7.1-6-7 รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน   
PHA_P_7.1-6-8 การรับฟงการจัดทํา
รางขอตกลงการปฏิบัติงานสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
PHA_P_7.1-6-9 คําสั่งแตงตั้งรอง
คณบดีและผูชวยคณบดีฝายตางๆ  
PHA_P_7.1-6-10 แนวปฏิบัติในการ
ใชรถยนตราชการ หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติการใชบริการผลิตเอกสาร 
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ และคูมือภาระงานสําหรับ
อาจารย 
PHA_P_7.1-6-11 การใหทุน
สนับสนุนคาใชจายเพ่ือพัฒนาวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2555  
PHA_P_7.1-6-12 การจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติงานสายวิชาการ และสาย
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กําหนดคณะทํางานจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ตามโครงการแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556  

 (PHA _P_7.1-6-4)  มีหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมุงเนน
ผลงานและพฤติกรรมในการทํางาน            
ท้ังนี้เพ่ือสรางจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอองคกรและตอสังคม  
(PHA _P_7.1-6-5)   

 5. หลักความโปรงใส คณะมีการ
เผยแพรขอมูลการดําเนินงานตอ
สาธารณะ เชน รายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะ รายงาน
ประจําป รายงานการประเมินตนเอง
ทุกป (PHA_P_7.1-6-6) 
และมีความพรอมในการรับการ
ตรวจสอบภายในจากหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 (PHA_P_7.1-6-7) 
6. หลักการมีสวนรวม  
- บุคลากรของคณะมีสวนรวมในการ
เสนอความเห็นและรวมตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญตางๆ ซ่ึงสวนใหญอยูใน
รูปแบบของการประชุมหารือ เชน 
การประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ การประชุมคณะกรรมการฝาย
วิชาการ การประชุมกลุมวิชา การ
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ  
- คณะไดจัดใหมีกลองรับฟงความ
คิดเห็นสําหรับบุคลากรและนักศึกษา 
และไดมีการสรุปขอคิดเห็นเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 
- นอกจากนี้ คณะไดมีการรับฟงการ
จัดทํารางขอตกลงการปฏิบัติงานสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยเปด
โอกาสใหบุคลากรในคณะมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการสถาบัน  

 (PHA_P_7.1-6-8) 
 7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหาร

มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจ

สนับสนุน 
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ใหแกผูบริหาร หรือผูปฏิบัติในลําดับ
ถัดไป เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน เนน
รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหมท่ี
เพ่ิมความคลองตัว และใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม (PHA_P_7.1-6-9) 
8. หลักนิติธรรม คณะบริหารโดยการ
ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ กติกา และ
แนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร ซ่ึงนอกเหนือจากกฎระเบียบ
ของราชการแลว คณะไดมีการวาง
กฎเกณฑ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ี
สําคัญในดานตางๆ โดยผานความ
เห็นชอบของกรรมการประจําคณะ 
และประกาศเผยแพรใหทราบท่ัวกัน 
(PHA_P_7.1-6-10) 
9. หลักความเสมอภาค บุคลากรใน
คณะไดรับการปฏิบัติ และไดรับ
บริการอยางเทาเทียมกัน  
(PHA_P_7.1-6-11) 
10.หลักมุงเนนฉันทามติ ในการ
พิจารณาเรื่องท่ีมีผลกระทบตอผูมี
สวนไดสวนเสีย คณะจะจัดทําประชา
พิจารณ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ
หาขอตกลงจากท้ังกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน 
(PHA_P_7.1-6-12) 

 
 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน
รูปธรรม 

- คณะกรรมการประจําคณะมีการ
ประเมินผลการบริหารงานโดยมี
หลักเกณฑและแนวทางการประเมิน
ตามแบบฟอรม (PHA_P_7.1-7-1) 
และผลการประเมินไดนําเสนอ
ผูบริหารผานท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาหาแนว
ทางการแกไขปญหาและปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
(PHA_P_7.1-7-2) 
- นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยไดมี
การประเมินผลการบริหารงานของ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ใน
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 2 ป 

PHA_P_7.1-7-1 แบบประเมินผล
การบริหารงานคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
PHA_P_7.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
5/2557 
PHA_P_7.1-7-3 ขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและหัวหนาสวนราชการ 
พ.ศ. 2554 
 



147 

 

 เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีและ
หัวหนาสวนราชการ พ.ศ. 2554 
(PHA_P_7.1-7-3)  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ      
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ     
2 ขอ 

มีการดําเนินการ          
3 ขอ 

มีการดําเนินการ          
4 ขอ 

มีการดําเนินการ       
5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย 

 
 

คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพและการจัดการความรู
คณะเภสัชศาสตร เพ่ือดําเนินการการ
จัดการความรู (PHA_P_7.2-1-1) ซ่ึง
ไดจัดทําโครงการการจัดการความรู
เพ่ือพัฒนาคณะเภสัชศาสตร ใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู ใน
ปงบประมาณ 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) 
และปงบประมาณ 2557 (ต.ค.56- 
ก.ย. 57)  (PHA_P_7.2-1-2 - 
PHA_P_7.2-1-5) โดยกําหนดประเด็น
ความรูเปาหมายท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของคณะ ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัด
ระหวางปการศึกษา 2556 ไดแก 

PHA_P_7.2-1-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะ กรรมการประกันคุณภาพ
และการจัดการความรู คณะ
เภสัชศาสตร  
PHA_P_7.2-1-2   โครงการการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตร ใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู ในปงบประมาณ 
2556 

PHA_P_7.2-1-3   รายงานผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2556   
PHA_P_7.2-1-4   โครงการการ
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โครงการปงบประมาณ 2556 (ต.ค.
55-ก.ย.56) ไดแก  
ยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 
- การพัฒนาระบบฐานขอมูลบริหาร

จัดการโครงการบริการวิชาการ 
(ปรับหัวขอจากยุทธศาสตรดาน
การวิจัย: การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย คณะเภสัช
ศาสตร) 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร
และระบบบริหาร 
- เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการท่ีเปนเลิศ  (EdPEx)  
- การพัฒนาระบบฐานขอมูล แผน 

การเงิน และงบประมาณ 
โครงการปงบประมาณ 2557 (ต.ค.
56-ก.ย.57)  ไดแก  
ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต 
-  การใชโปรแกรม Moodle ชวยใน
การจัดการเรียนการสอน/สงเสริมการ
เรียนรู แบบออนไลน (E-learning) 
และการใช social media ชวยในการ
จัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรดานการวิจัย 
- การพัฒนาแนวทางการจัดทําประวัติ
ขอมูลนักวิจัย (CV) และฐานขอมูล
วิจัย เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของ
คณาจารยในคณะ ผานทางเว็บไซต 
(ปรับหัวขอจาก ระบบ one stop 
service ของงานวิจัย) 

จัดการความรูเพ่ือพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตร ใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู ในปงบประมาณ 
2557 

PHA_P_7.2-1-5   รายงานผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2557  
 

 
 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี
จะพัฒนาความรูและทักษะดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ 1 

คณะไดกําหนดกลุมเปาหมายของการ
จัดการความรู ตามท่ีระบุในโครงการ
การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคณะ 
เภสัชศาสตร ใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู และรายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 
ประจําปงบประมาณ 2556  และ
ปงบประมาณ 2557  
(PHA_P_7.2-2-1 - PHA_P_7.2-2-4)    

PHA_P_7.2-2-1   โครงการการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตร ใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู ในปงบประมาณ 
2556 

PHA_P_7.2-2-2   รายงานผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2556    
PHA_P_7.2-2-3   โครงการการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาคณะ
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เภสัชศาสตร ใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู ในปงบประมาณ 
2557 

PHA_P_7.2-2-4   รายงานผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2557    

 
 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือคนหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

คณะไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามท่ี
ระบุในโครงการการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาคณะเภสัชศาสตร ใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู ใน
ปงบประมาณ 2556 และ
ปงบประมาณ 2557 (PHA_P_7.2-3-
1, PHA_P_7.2-3-2) โดยมีการ
ถายทอดองคความรูจากผูมี
ประสบการณตรงผานการประชมุ
อาจารยและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ/
กลุมเปาหมาย ในหลากหลายรูปแบบ
ตามประเด็นท่ีกําหนด แลวสรุปแนว
ปฏิบัติหรือองคความรูท่ีไดเปนลาย
ลักษณอักษร เผยแพรสูกลุมเปาหมาย 
(บุคลากรในคณะ) ทางเว็บไซต KM 
(PHA_P_7.2-3-3) ซ่ึงระบบจะสง e-
mail แจงใหบุคลากรในคณะทุกคน
โดยอัตโนมัติหลังนําขอมูลลงใน
เว็บไซต (PHA_P_7.2-3-4)  
นอกจากนี้ผูท่ีตองการแบงปนความรู
และประสบการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน สามารถนําองคความรู
ลงบนเว็บไซตไดดวยตนเอง 

PHA_P_7.2-3-1  รายงานผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2556   
PHA_P_7.2-3-2   รายงานผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ 2557    
PHA_P_7.2-3-3 เว็บไซตการ
จัดการความรู 
PHA_P_7.2-3-4 ตัวอยาง       
e-mail จากระบบการจัดการ
ความรูท่ีสงถึงบุคลากรภายใน
คณะ 

 
 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (Explicit Knowledge) 

คณะมีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษรท่ีเว็บไซต KM ของคณะ 
http://www.phar.ubu.ac.th/km/ 
ซ่ึงมียอดการเขาชมสะสมรวม 
145,659 ครั้ง (PHA_P_7.2-4-1, 
PHA_P_7.2-4-2) 
นอกจากนี้ภายในเว็บไซตยังไดคัดเลือก
และรวบรวมแหลงเรียนรูจาก
หนวยงานอ่ืนท่ีเปนประโยชนเพ่ือ

PHA_P_7.2-4-1 เว็บไซตการ
จัดการความรู 
PHA_P_7.2-4-2 รวมแนวปฏิบัติ
ท่ีดี/แนวทางการปฏิบัติ/
นวัตกรรม ท่ีเผยแพรทางเว็บไซต
การจัดการความรู ของประเด็น
ตางๆ ในแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู ท่ีดําเนินการในป
การศึกษา 2556 (ประจําป
งบประมาณ 2556 – 2557) 

http://www.phar.ubu.ac.th/km/%20ซึ่ง
http://www.phar.ubu.ac.th/km/%20ซึ่ง
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สะดวกตอการสืบคนขอมูลและนํา
กลับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
อาทิ  
- เว็บไซต KM EdPEx คณะ

วิทยาศาสตร ม.มหิดล 

- เว็บไซต KM ผูปฏิบัติงาน คณะ
วิทยาศาสตร ม.มหิดล 

- เว็บไซต KM คณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล ม.มหิดล 

- เว็บไซต KM คณะบริหารศาสตร    
ม.อุบลราชธาน ี

- เว็บไซต KM คณะวิทยาศาสตร     
ม.อุบลราชธาน ี

เปนตน 

 
 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา
ท่ีเปนลายลักษณอักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง  
(Tacit Knowledge) ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 

 

คณะมีการนําความรูท่ีไดจากการ
จัดการความรูมาใชในการปฏิบัติจริง 
ตัวอยางเชน 
 
KM ที่จัดในปการศึกษา 2555 และ
นํามาใชในปการศึกษา 2556  
1. การใชโปรแกรม Moodle ชวย

ในการจัดการเรียนการสอน/
สงเสริมการเรียนรู แบบออนไลน 
(E-learning) 
มีการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน เชน รายวิชาการดูแล
สุขภาพตามวัย เปนตน 
(PHA_P_7.2-5-1)   

2. การพัฒนาระบบการจองการใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรเพ่ือการ
วิจัย 
งานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
ไดดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง
ท่ีไดจากกระบวนการ KM และมี
การนําใชงานเพ่ือจองการใช
เครื่องมือวิทยาศาสตร 
(PHA_P_7.2-5-2 )   

KM ที่จัดในปการศึกษา 2556 และ
นํามาใชในปการศึกษา 2556  
1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล

บริหารจัดการโครงการบริการ

PHA_P_7.2-5-1  มคอ.3 
รายวิชาการดูแลสุขภาพตามวัย 
ปการศึกษา 2556 
PHA_P_7.2-5-2   ระบบการ
จองการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
เพ่ือการวิจัย และรายงานการใช
งาน 
PHA_P_7.2-5-3  ระบบฐาน 
ขอมูลบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการ 
PHA_P_7.2-5-4   ตัวอยาง 
Balance score card ตาม
มุมมองผลลัพทของเกณฑ 
EdPEx ในแผนยุทธศาสตร ป 
2557-2559 ในระบบ SPBMS 
PHA_P_7.2-5-5  ระบบ
ฐานขอมูล แผน การเงิน และ
งบประมาณ (SPBMS) 
 

https://sctqa.wordpress.com/
https://sctqa.wordpress.com/
http://km.sc.mahidol.ac.th/
http://km.sc.mahidol.ac.th/
http://www1.si.mahidol.ac.th/km/
http://www1.si.mahidol.ac.th/km/
http://km.bus.ubu.ac.th/
http://km.bus.ubu.ac.th/
http://km.sci.ubu.ac.th/
http://km.sci.ubu.ac.th/
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วิชาการ 
งานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ไดนําแนวทางท่ีได ไปใชในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการ 
(PHA_P_7.2-5-3 )   

2. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ  (EdPEx)  
คณะเภสัชศาสตรไดนําแนว
ทางการดําเนินงานตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศ  (EdPEx) มา
ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหผูบริหาร
เขาใจเกณฑ รวมกันประเมิน
โอกาสในการพัฒนา และ
ดําเนินการพัฒนา เชน การพัฒนา 
Balance score card ตาม
มุมมองผลลัพทของเกณฑ EdPEx 
ในแผนยุทธศาสตร ป 2557-2559 
(PHA_P_7.2-5-4 )   

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูล แผน 
การเงิน และงบประมาณ 
งานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ไดนําแนวทางท่ีได ไปใชในการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตรการเงิน
และงบประมาณ 
(PHA_P_7.2-5-5 )   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ     
1 ขอ 

มีการดําเนินการ    
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 ขอ 

มีการดําเนินการ     
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System Plan) 
คณะมีแผนสารสนเทศ บรรจุใน
แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตรระยะ 5 
ป (2555-2559)  (PHA_P_7.3-1-1) 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรคณะป 2555-2559 งาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ได
สํารวจความตองการระบบ
สารสนเทศจากงานตางๆ เพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญ และจัดทํา
แผนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ ท้ังแผนปฏิบัติการ
ประจําป และแผนระยะยาว  เพ่ือ
กํากับการดําเนินงาน (PHA_P_7.3-
1-2, PHA_P_7.3-1-3 ) 

PHA_P_7.3-1-1 แผนพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตรระยะ 5 ป (2555-
2559) 
PHA_P_7.3-1-2 ผลการจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการระบบ
สารสนเทศของคณะ 
PHA_P_7.3-1-3  แผนพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ ปงบประมาณ 2557 
และแผนระยะยาวของงาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 

 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอยาง
นอยตองครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงินและ
สามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ 
และ สามารถนําไปใชในเพ่ือเปนขอมูล
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ได
ดังตอไปนี ้
1. ระบบฐานขอมูลภาระงานของอาจาร  
และ แฟมสะสมงาน (PHA_P_ 7.3-2-1) 
2. ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  
ระบบรายงานการลาประเภทตางๆ และ
การปฏิบัติงานนอกคณะ ท่ีเชื่อมโยงกับ 
ตารางการปฏิบัติงานบุคลากร 
(PHA_P_7.3-2-2) 
3. ระบบจัดเก็บเอกสารและดําเนินการ
ประชุมบนเครือขายสารสนเทศ (E-
meeting) (PHA_P_7.3-2-3) 
4. ระบบรายงานการผลิตเอกสาร 
(PHA_P_7.3-2-4) 
5. ระบบฐานขอมูลงานวิจัยของคณะ 

PHA_P_7.3-2-1 ระบบฐานขอมูล
ภาระงานของอาจารยและแฟมสะสม
งาน  
PHA_P_7.3-2-2 ระบบขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ  ระบบรายงาน
การลาประเภทตางๆ และการ
ปฏิบัติงานนอกคณะ ท่ีเชื่อมโยงกับ 
ตารางการปฏิบัติงานบุคลากร  
PHA_P_7.3-2-3 ระบบจัดเก็บ
เอกสารและดําเนินการประชุมบน
เครือขายสารสนเทศ (E-meeting)  
PHA_P_7.3-2-4 ระบบรายงานการ
ผลิตเอกสาร 
PHA_P_7.3-2-5 ระบบฐานขอมูล
งานวิจัยของคณะ 
PHA_P_7.3-2-6 ระบบสารเคมีคง
คลัง 
PHA_P_7.3-2-7 ระบบบริหาร



153 

 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

(PHA-P-7.3-2-5) 
6. ระบบสารเคมีคงคลัง (PHA_P_7.3-2-
6) 
7. ระบบบริหารจัดการพัสดุ 
(PHA_P_7.3-2-7) 
8. ระบบ E-learning ดวย Moodle 
(PHA_P_7.3-2-8) 
9. ระบบประกาศคะแนนสอบกลางภาค
ออนไลน และรายงานอาจารยท่ีปรึกษา 
(PHA_P_ 7.3-2-9) 
10. ระบบฐานขอมูลบุคลากร คณะเภสัช
ศาสตร (PHA_P_7.3-2-10) 
11. ระบบบริหารจัดการเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ท่ีเชื่อมโยงกับการมา
ปฏิบัติงานของบุคลากร (PHA_P_7.3-2-
11) 
12. ระบบฐานขอมูลบริการวิชาการของ
คณะ (PHA_P_7.3-2-12) 
13. ระบบฐานขอมูลทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ (PHA_P_7.3-
2-13) 
ซ่ึงเปนระบบสารสนเทศท่ีคณะไดทํากา
พัฒนาขึ้นมา  นอกจากนี้คณะยังมีการ
ใชงานระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจ รวมกับมหาวิทยาลัย ไดแก  
1. ระบบระเบียนและจัดการการเรียน
การสอนนักศึกษา (UREG)  
(PHA_P_7.3-2-14) 
2. ระบบฐานขอมูลดานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) 
(PHA_P_7.3-2-15) 
3. ระบบฐานขอมูลดานการเงิน UBU 
FMIS  (PHA_P_7.3-2-16) 
4. ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
(PHA_P_7.3-2-17) 
5. ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการ 
(PHA_P_7.3-2-18)  
6. ระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษา (PHA_P_7.3-2-19) 
เปนตน 

จัดการพัสด ุ
PHA_P_7.3-2-8 ระบบ E-learning 
ดวย Moodle 
PHA_P_7.3-2-9 ระบบประกาศ
คะแนนสอบกลางภาคออนไลน และ
รายงานอาจารยท่ีปรึกษา 
PHA_P_7.3-2-10 ระบบฐานขอมูล
บุคลากร คณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_7.3-2-11 ระบบบริหาร
จัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ท่ี
เชื่ยมโยงกับการมาปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
PHA_P_7.3-2-12 ระบบฐานขอมูล
บริการวิชาการของคณะ 
PHA_P_7.3-2-13 ระบบฐานขอมูลทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
PHA_P_7.3-2-14 ระบบระเบียน
และจัดการการเรียนการสอน
นักศึกษา (UREG)   
PHA_P_7.3-2-15 ระบบฐานขอมูล
ดานวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช)  
PHA_P_7.3-2-16 ระบบฐานขอมูล
ดานการเงิน UBU 
PHA_P_7.3-2-17 ระบบฐานขอมูล
บุคลากร  
PHA_P_7.3-2-18 ระบบบริหาร
โครงการบริการวิชาการ 

PHA_P_7.3-2-19 ระบบจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา  
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชระบบสารสนเทศ 
ในปการศึกษา 2556 คณะได
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ โดย
แบงเปน 2  กลุม คือ 
(1) กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยผลความพึงพอใจการใช
บริการงานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเทากับ 3.49  
(PHA_P_7.3-3-1)   
(2) กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยผลความพึงพอใจการใช
บริการงานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเทากับ 3.65  
(PHA_P_7.3-3-2)  
(3) กลุมอาจารย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยผล
ความพึงพอใจการใชบริการงาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเทากับ 
3.33  (PHA_P_7.3-3-3)  
(4) กลุมบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยผลความพึงพอใจการใช
บริการงานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศเทากับ  3.59    
(PHA_P_7.3-3-4)  
(5) กลุมผูบริหาร ซ่ึงมีคาเฉลี่ยผล
ความพึงพอใจการใชบริการงาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเทากับ 
4.09  (PHA_P_7.3-3-5)  

PHA_P_7.3-3-1 สรุปผลการ
ประเมินการจัดบริการของคณะเภสัช
ศาสตรสําหรับนักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร (ระดับปริญญาตรี) ประจําป
การศึกษา 2556  
PHA_P_7.3-3-2 สรุปผลการ
ประเมินการจัดบริการของคณะเภสัช
ศาสตรสําหรับนักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
ประจําปการศึกษา 2556  
PHA_P_7.3-3-3  สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจการใชบริการงาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศสําหรับ
อาจารย 
PHA_P_7.3-3-4 สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจการใชบริการงาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน  
PHA_P_7.3-3-5 สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจการใชบริการงาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร  
 
 

 
4. มีการนําผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะนําผลการประเมินความ       
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
ท้ังของบุคลากรและนักศึกษา ป
การศึกษา 2555 มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานและติดตามผลการ
ปรับปรุงในปการศึกษา 2556 
รายละเอียดตามรายงานติดตามการ
ปรับปรุงการบริการงานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศจากผลการประเมินป
การศึกษา 2555 (PHA_P_7.3-4-1) 
 สําหรับผลการประเมินความพึง
พอใจการใชบริการงานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศของผูใชระบบ
สารสนเทศ ท้ังผูบริหาร อาจารย 

PHA_P_7.3-4-1 รายงานติดตามการ
ปรับปรุงการบริการงานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ จากผลการประเมิน
ปการศึกษา 2555 
PHA_P_7.3-4-2 รายงานติดตามการ
ปรับปรุงการบริการงานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ จากผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2556 
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บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 
ปการศึกษา 2556  คณะไดสรุป
ประเด็นท่ีควรพัฒนาในปการศึกษา 
2557 รายละเอียดตามรายงาน
ติดตามการปรับปรุงการบริการงาน
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ จากผล
การประเมินปกรศึกษา 2556 
(PHA_P_7.3-4-2) 

 
5. มีการสงขอมูลผานระบบ

เครือขายของหนวยงานภายนอก
ท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด  

คณะมีการสงขอมูลผานระบบ
เครือขายของหนวยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวของตามท่ีกําหนด ไดแก  
-ระบบฐานขอมูลดานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช)  
(PHA_P_7.3-5-1) 
-การสงขอมูลในระบบฐานขอมูลดาน
การเงิน UBU (PHA_P_7.3-5-2) 
-การสงขอมูลจัดการการเรียนการ
สอนนักศึกษา (TQA Mapper) 
(PHA_P_7.3-5-3) 
-การสงขอมูลงานบริการวิชาการใน
ฐานขอมูลงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  (PHA_P_7.3-5-4) 
-การสงขอมูลเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษาในฐานขอมูลเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (PHA_P_7.3-5-5) 
-การสงขอมูลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพผานระบบ CHE online 
ของ สกอ. (PHA_P_7.3-5-6) 

PHA_P_7.3-5-1 ระบบฐานขอมูล
ดานวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช)  
PHA_P_7.3-5-2 แสดงขอมูลทาง
การเงินของคณะบนระบบฐานขอมูล
ดานการเงิน UBU  
PHA_P_7.3-5-3 แสดงขอมูลการ
จัดการเรียนการสอนของคณะบน
ระบบ TQF Mapper 
PHA_P_7.3-5-4 แสดงขอมูลงาน
บริการวิชาการของคณะในฐานขอมูล
งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
PHA_P_7.3-5-5 แสดงขอมูล
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะในฐานขอมูลเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
PHA_P_7.3-5-6 แสดงขอมูลผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
ปการศึกษา 2555 บนระบบ CHE 
online ของ สกอ.  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ       

1 ขอ 
มีการดําเนินการ        

2 ขอ 
มีการดําเนินการ         

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ           

5 ขอ 
มีการดําเนินการ         

6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยคณบดีคณะ 
เภสัชศาสตรรวมเปนกรรมการ
(PHA_P_7.4-1-1)  และมีการเขา
รวมการประชุมเพ่ือดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงในระดับ
มหาวิทยาลัย (PHA_P_7.4-1-2)  
นอกจากนี้ ไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ  โดยมี
คณบดีคณะเภสัชศาสตรเปนประธาน  
และมีผูบริหารจากกลุมวิชา/กลุมงาน
ตางๆ รวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือให
มีหนาท่ีประเมินความเสี่ยง ควบคุม
และบริหารความเสี่ยง เพ่ือมิใหเกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณ
ท่ีไมพึงประสงคท่ีทําใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
คณะฯ ไมประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย  (PHA_P_7.4-1-3)  
โดยคณะกรรมการดังกลาวมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห 
ประเมินและวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยง โดยในปการศึกษา 2556 
ไดมีการวิเคราะห ประเมินและวาง
แผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
เตรียมวางแผนความเสี่ยงใน
ปงบประมาณ 2557 ในการประชุม

PHA_P_7.4-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ  
PHA_P_7.4-1-2  สําเนาหนังสือเชิญ
คณบดเีขารวมการประชุมเพ่ือ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับ
มหาวิทยาลัย   
PHA_P_7.4-1-3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงในระดับคณะฯ 
PHA_P_7.4-1-4  สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุม/รายงานการคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะฯ ในการบริหารความ
เสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ชวงปการศึกษา2556 
P PHA_P_7.4-1-5 สําเนาหนังสือสง
คูมือการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2557  
เพ่ือใหคณะฯ ใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน    
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ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 
2556 และครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 
28 ตุลาคม 2556 (PHA_P_7.4-1-4)   
ซ่ึงคณะกรรมการไดมีการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยท่ีได
สงคูมือการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2557  
เพ่ือใหคณะฯ ใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน (PHA_P_7.4-1-5) 

 
2. มีการวิเคราะหและระบุความ

เสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย จาก
ตัวอยางตอไปนี้  
-  ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)  

-  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  
หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

-  ความเสี่ยงดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร    
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 

-  ความเสี่ยงดานบุคลากรและ
ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร  

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก 

-  ความเสี่ยงอ่ืนๆ ตามบริบท
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแจง
แนวทางใหคณะวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือใหสอดคลอง
กับนโยบายการบริหารและบริบทของ
มหาวิทยาลัย (PHA_P_7.4-2-1)   
และคณะฯ ไดทําการวิเคราะหและ
ระบุความเสี่ยงตามแนวทางการ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 
2556 ไดมีการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง ณ งวดสิ้นสุดเดือน
กันยายน 2556 ในการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง  ซ่ึงการประชุม
ดังกลาวไดนําผลการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงงวดสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2556 ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 
2556 (PHA_P_7.4-2-2) มาเปน
ขอมูลประกอบการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และครั้งท่ี 3/2556 เม่ือ
วันท่ี 28 ตุลาคม 2556 
(PHA_P_7.4-2-3)  ซ่ึงไดมีการ
วิเคราะหและระบุความเสี่ยงเพ่ือ
เตรียมกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง
ในป 2557  โดยคณะฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยง 2 สวนคือ สวนท่ี 1 การ
บริหารความเสี่ยง และสวนท่ี 2  การ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ

PHA_P_7.4-2-1 สําเนาหนังสือแจง
ใหคณะฯ ประเมินความเสี่ยงตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 
PHA_P_.4-2-2 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงคณะฯ ครั้งท่ี 
ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 
2556  เพ่ือติดตามการบริหารความ
เสี่ยงและการปรับปรุงการควบคุม
ภายในประจําปงบประมาณ 2556 
PHA_P_7.4-2-3 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงคณะฯ ครั้งท่ี 
3/2556 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556   
ซ่ึงมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
งวดสิ้นปงบประมาณ 2556 เพ่ือ
เตรียมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจําป 
2557      
มีการระบุความเสี่ยงจํานวน 4 
ประเด็นความเสี่ยง คือ 
1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร 
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
3) ความเสี่ยงดานบุคลากร (อันตราย

ตอชีวิตและทรัพยสิน) 
4) ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ (ความเสี่ยงท่ี

พบจากการประเมินตาม
องคประกอบการควบคุมภายใน) 
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คณะ โดยในปการศึกษา 2556 ไดมี
การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงคณะ
เภสัชศาสตรเพ่ือเตรียมวางแผน
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในประจําป 2557 โดย
พบความเสี่ยงแตละสวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 การบริหารความเสี่ยง พบ
ความเสี่ยง 4 ดาน คือ 
1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)  

2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
เชน ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย  ระบบ งาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

3) ความเสี่ยงดานบุคลากร (ความ
ปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสิน) 

4) ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ (ความเสี่ยง
ท่ีพบจากการประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในระดับสวนงาน
ยอย)  

สวนท่ี 2 การควบคุมภายใน ไดมีการ
ดําเนินการวิเคราะหและประเมิน
ความเสี่ยงตามเกณฑมาตรฐานการ
ควบคุมภายในและมีการกําหนด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามองคประกอบของ
การควบคุมภายใน งวดสิ้นสุดเดือน
กันยายน 2556 

 
3. มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2  

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงท่ีแสดงถึงความรุนแรงท่ี
อาจจะทําใหเกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา 
หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีทําให
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงานไมประสบความสําเร็จตาม

PHA_P_7.4-3-1 สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 3/2556 
เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556  และ
เอกสารประกอบการประชุมท่ีมีการ
ประเมินความเสี่ยงโดยประเมิน
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วัตถุประสงค โดยในปการศึกษา 2556  
ไดมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงงวดสิ้นสุดเดือน
กันยายน 2556 ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2556 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556   
(PHA_P_7.4-3-1)   เพ่ือเตรียมใช
เปนขอมูลในการกําหนดแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับคณะฯ ประจําป 
2557    

โอกาสและผลกระทบพรอมจัดลําดับ
ความเสี่ยง  และมีการประเมินตาม
องคประกอบการควบคุมภายใน ของ
การควบคุมภายในและการกําหนด
แผนการปรับปรุงตามแนวทางการ
ควบคุมภายใน 
    

 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

หลังจากท่ีไดมีการวิเคราะหความ
เสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ
เรียบรอยแลว คณะฯ ไดนําผลการ
ประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห
โอกาสและผลกระทบบริหารความ
เสี่ยง มากําหนดเปนแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2557 ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 
เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 
(PHA_P_7.4-4-1)   ไดมีการกําหนด
แผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2557  
โดยนําผลติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยงประจําป 2556 และผลการ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจาก
การประชุมในการประชุมครั้งท่ี 
2/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 
และครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 28 
ตุลาคม 2556  มากําหนดเปนแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําป 2557 
และนําผลติดตามการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในประจําป 2556 มา
กําหนดแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในประจําป 2557   
ในการนี้ ไดมีการเสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจําป 2557  ไปยัง
มหาวิทยาลัย (PHA_P_7.4-4-2)   
และมีการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดไวใน
ปงบประมาณ 2556 ครบถวน ดัง
สําเนาหนังสือรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

PHA_P_7.4-4-1 สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร 
ในการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556  
เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556   
PHA_P_7.4-4-2 สําเนาหนังสือเสนอ
แผนการบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2557 ไปยัง
มหาวิทยาลัย  
 PHA_P_7.4-4-3  สําเนาหนังสือ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป 
2556 ท่ีรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือนไปยังมหาวิทยาลัย 
PHA_P_7.4-4-4 สําเนาหนังสือ
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 
เดือนไปยังมหาวิทยาลัย 
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และแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในประจําป 2556 ท่ีรายงานผล
การดําเนินงานรอบ 12 เดือนไปยัง
มหาวิทยาลัย  (PHA_P_7.4-4-3)  
และมีการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 
2557 โดยไดรายงานผลการ
ดําเนินงานรอบ 6 เดือนไปยัง
มหาวิทยาลัย (PHA_P_7.4-4-4)   

 
5. มีการติดตาม และประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนและ
รายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

คณะเภสัชศาสตรไดมีการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โดยในปการศึกษา 
2556 โดยไดมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ 2557 (PHA_P_7.4-5-
1)   นอกจากนี้ ไดมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน  โดยการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง  โดยใน
การศึกษา 2556  มีการประชุมเพ่ือ
ติดตามการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2557 ครั้งท่ี 1 (รอบ 6 
เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารครั้งท่ี 
1/2557 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2557 (PHA_P_7.4-5-2)  และนํา 
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือ
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
PHA_P_7.4-5-3) และรายงานการ
ผลดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2557 รอบ 6 
เดือน เสนอไปยังมหาวิทยาลัย
ตามลําดับ (PHA_P_7.4-5-4)   
สวนการติดตามและประเมินผลการ

PHA_P_7.4-5-1 สําเนาหนังสือแจง
ใหกลุมวิชา/กลุมงานรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2557 
PHA_P_7.4-5-2 สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําป 2557 รอบ 
6 เดือน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 
เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 
PHA_P_7.4-5-3 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
วาระเสนอเพ่ือพิจารณารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ประจําปงบประมาณ 2557 
รอบ 6 เดือน ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2557 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2557 
PHA_P_7.4-5-4 สําเนาหนังสือ
รายงานการผลดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
2557 รอบ 6 เดือน เสนอไปยัง
มหาวิทยาลัย 
PHA_P_7.4-5-5 สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
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ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2556 มีการ
ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานครั้งท่ี 1 (รอบ 6 
เดือน) ในการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ฯ ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2556 (PHA_P_7.4-5-5)  
และนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
5/2556 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2556  (PHA_P_7.4-5-6) และ
รายงานการผลดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
2556 รอบ 6 เดือน เสนอไปยัง
มหาวิทยาลัยตามลําดับ 
(PHA_P_7.4-5-7)   
มีการประชุมเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานครั้งท่ี 2 
(รอบ 12 เดือน) ในการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงฯ ครั้งท่ี 2/2556 
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 
(PHA_P_7.4-5-8)  และนําเสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 
2556  (PHA_P_7.4-5-9) และ
รายงานการผลดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
2556 รอบ 12 เดือน เสนอไปยัง
มหาวิทยาลัยตามลําดับ 
(PHA_P_7.4-5-10)   

บริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําป 2556 รอบ 
6 เดือน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 
เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556  
PHA_P_7.4-5-6 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2556 เพ่ือพิจารณาการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
2556 รอบ 6 เดือน 
PHA_P_7.4-5-7  สําเนาหนังสือ
รายงานการผลดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
2556 รอบ 6 เดือน เสนอไปยัง
มหาวิทยาลัย 
PHA_P_7.4-5-8 สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําป 2556 รอบ 
12 เดือน ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556  
PHA_P_7.4-5-9 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 26กันยายน 
2556 เพ่ือพิจารณาการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 12 
เดือน 
PHA_P_7.4-5-10  สําเนาหนังสือ
รายงานการผลดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
2556 รอบ 12 เดือน เสนอไปยัง
มหาวิทยาลัย 

 
6. มีการนําผลการประเมิน และ

ขอเสนอแนะจากสภา
ปการศึกษา 2556 มีการนําขอเสนอ 
แนะจากสภามหาวิทยาลัยเขาหารือท่ี

PHA_P_-7.4-6-1 สําเนาหนังสือแจง
นําขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป  

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือพิจารณาปรับแผน (PHA_P_7.4-
6-1)  และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เสนอใหทบทวนและ
ปรับแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
ประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัยไดให
ขอเสนอแนะไว ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2557 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2557 
(PHA_P_7.4-6-2)   ซ่ึงคณะฯ ได
เสนอการปรับปรุงแผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 
2557 ไปยังมหาวิทยาลัยแลว 
(PHA_P_7.4-6-3)    
นอกจากนี้ จากการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 
2555 ในการประชุมครั้งท่ี 9/2555 
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2555 โดยให
นําความเสี่ยงท่ียังคงเหลือจากป 
2555 มาเปนขอมูลในการวิเคราะห
และกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง
และปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ 2556  
(PHA_P_7.4-6-4) 
และจากการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2556 ในการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2556 โดยใหดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป
งบประมาณ 2556 ใหแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด (PHA_P_7.4-6-
5) ซ่ึงไดมีการเรงรัดผูรับผิดชอบ
โครงการใหดําเนินการตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดแลว 
และจากการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2556 ในการ

มาปรับแผนการบริหารความเสี่ยง
และปรับปรุงการควบคุมภายใน 
PHA_P_7.4-6-2 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เสนอใหทบทวนและปรับแผนการ
บริหารความเสี่ยงตามประเด็นท่ีสภา
มหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะไว ใน
การประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 
24 เมษายน 2557 
PHA_P_7.4-6-3 สําเนาหนังสือเสนอ
การปรับปรุงแผนการบริหารความ
เสี่ยงประจําปงบประมาณ 2557 ไป
ยังมหาวิทยาลัย 
PHA_P_7.4-6-4 สําเนารายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 27 
กันยายน 2555 โดยใหนําความเสี่ยง
ท่ียังคงเหลือจากป 2555 มาเปน
ขอมูลในการวิเคราะหและกําหนด
แผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุง
การควบคุมภายในประจําป
งบประมาณ 2556 
PHA_P_7.4-6-5 สําเนารายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2556 โดยใหดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป
งบประมาณ 2556 ใหแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
PHA_P_7.4-6-6 สําเนารายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 26 
กันยายน 2556 โดยใหดําเนินการ
หารือรวมกันเรื่องความปลอดภัยของ
นักศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  
PHA_P_7.4-6-7 สําเนาแผนบริหาร
ความเสี่ยงและปรับปรุงการควบคุม
ภายในประจําปงบประมาณ 2557 
PHA_P_7.4-6-8 สําเนารายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 โดยมอบหมายใหมี
การกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จท่ี
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ประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 26 
กันยายน 2556 โดยใหดําเนินการ
หารือรวมกันเรื่องความปลอดภัยของ
นักศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน (PHA_P_7.4-6-6) ซ่ึง
ไดมีกําหนดในแผนบริหารความเสี่ยง
และปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ 2557 แลว 
(PHA_P_7.4-6-7) 
และจากการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2557 ในการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 โดยมอบหมายใหมี
การกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จท่ี
กําหนด (PHA_P_7.4-6-8) ซ่ึงอยูใน
ระหวางดําเนินการในปการศึกษาถึง
เดือนกันยายน 2557 

กําหนด 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 7.5.2     การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน    
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง  
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมิน 

ผูบริหารที่ไดรับการประเมิน คะแนนการประเมิน 

ผลการประเมินคณบดี 4.70 
คาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร 4.70 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (คะแนน) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

- 4.70 คะแนน 4.70 คะแนน - 

ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (คะแนน) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4.70 คะแนน 4.70 คะแนน 4.70 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน 
PHA_O_ 7.5.2-1  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
PHA _O_7.5.2-2  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ

หัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2554 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรการเงิน โดยไดมีการกําหนด

สัดสวนการบริหารทรัพยากรการเงินภายใตพันธกิจหลัก ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการวางแผนจัดหาและจัดสรรทรัพยากรการเงิน ตลอดจนการ
บริหารทรัพยากรการเงินอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือใหมีทรัพยากร
เพียงพอในการรองรับการดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน นอกจากน้ีคณะยังได
จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรการเงิน รอบ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร พ.ศ.2555-2559  

- คณะมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ตลอดจนการวางแผนการใชเงินอยางเปนระบบ 
ภายใตกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ   

- คณะไดมีระบบการรายงานสถานะการเงินประจําเดือนตอคณบดี และมีการรายงาน
เพ่ือใหกรรมการคณะรับทราบ และใหความคิดเห็นถึงแนวทางการบริหารการเงินอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 

- คณะไดจัดใหมีระบบการรายงานการและการตรวจสอบการรับเงินสดและการจายเช็ค
ประจําวันที่เปนปจจุบัน 

- คณะมีการวิเคราะหตนทุนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- มหาวิทยาลัยมี หนวยงานตรวจสอบภายใน ที่ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน ของคณะ
ตางๆใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมีภารกิจมาก จึงไมสามารถเขาตรวจสอบอยางสม่ําเสมอได  

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ            

1 ขอ 
มีการดําเนินการ          

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ        

4หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ       

6 ขอ 
มีการดําเนินการ         

7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน 

คณะเภสัชศาสตรมีการจัดทําแผน 
กลยุทธการบริหารทรัพยากรการเงิน 
พ.ศ.2555-2559 (PHA_P_8.1-1-1)  
ซ่ึงมีการจัดทําขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับ
แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรคณะ
เภสัชศาสตร พ.ศ.2555-2559  
(PHA_P_8.1-1-2) เพ่ือเปนแนวทางใน
การวางแผนจัดหาและจัดสรร
ทรัพยากรการเงิน ตลอดจนการบริหาร
ทรัพยากรการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือใหมีทรัพยากร
เพียงพอในการรองรับการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรและภารกิจหลักของ
หนวยงาน  และเปนแนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากรงบประมาณเพ่ือให
รองรับโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจําป  ภายใตแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556 (PHA_P_8.1-1-3) 
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามแผน 
กลยุทธ/แผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด 

PHA_P_8.1-1-1 แผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรการเงินคณะ 
เภสัชศาสตร  พ.ศ.2555-2559 
PHA_P_8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร
คณะเภสัชศาสตร พ.ศ.2555-2559 
PHA_P_8.1-1-3 แผนปฏิบัติการคณะ
เภสัชศาสตร ประจําป 2556 

 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางดานการเงิน  หลักเกณฑ
การจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

คณะเภสัชศาสตรมีการจัดสรร
ทรัพยากรการเงินตามแนวทางท่ี
กําหนดในแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรทางการเงิน  โดยมีการวาง
แผนการใชจายเงินภายใตกลไกการ
พิจารณาของคณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร
(PHA_P_8.1-2-1) ตามขอบเขต
อํานาจหนาท่ี และแนวทางท่ีคณะ
เภสัชศาสตรกําหนด ดังนี้ 
1) คณะฯ กําหนดใหกลุมวิชา/กลุม

งานตางๆ พิจารณาทบทวนและ

PHA_P_8.1-2-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_8.1-2-2 สําเนาหนังสือแจง
ใหกลุมวิชา/กลุมงานเสนอแผนความ
ตองการงบประมาณ และแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการภายใต
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 
PHA_P_8.1-2-3 ตัวอยางสําเนา
หนังสือของกลุมวิชา/กลุมงานเสนอ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 
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เสนอโครงการท่ีประสงคจะ
ดําเนินงานในแตละป  เพ่ือบรรจุ
ในแผนปฏิบัติการประจําป 
สําหรับใชในการจัดสรร
ทรัพยากรการเงิน และจัดทํา
รายละเอียดโครงการเพ่ือบรรจุ
ในแผนปฏิบัติการประจําป 
(PHA_P_8.1-2-2)   

2) กลุมวิชา/กลุมงานเสนอ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอบรรจุ
ในแผนปฏิบัติการประจําป 
2556 เพ่ือขอรับจัดสรร
งบประมาณรองรับการ
ดําเนินงาน (PHA_P_8.1-2-3)   

3) มีการรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรมเเพ่ือบรรจุในแผน 
ปฏิบัติการประจําป เขา
พิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556  โดยนําเสนอใน
การประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 
(PHA_P_8.1-2-4) เพ่ือพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ  ซ่ึงมีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรร
ทรัพยากรการเงิน เพ่ือใหรองรับ
ภารกิจหลัก 4 ดาน ตาม
แนวทางของแผนกลยุทธทาง
การเงิน  (PHA_P_8.1-2-5) โดย
ดําเนินการตามแนวทางกลยุทธ
รายรับ ซ่ึงมี 3 มาตรการ คือ (1) 
สงเสริมการหารายไดเพ่ิมเติมให
เพียงพอรองรับการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลัก (2) สรางความ
รวมมือกับหนวยงาน สสส.เพ่ือ
รวมจัดกิจกรรมเสริมภารกิจ
หลัก (3) สรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกเพ่ือการทํา
วิจัย การเพ่ิมพูนความรู    
และดําเนินการตามกลยุทธ

PHA_P_8.1-2-4 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดําเนินงาน เพ่ือพิจารณาจัดสรร
ทรัพยากรการเงินและวางแผนการใช
เงินภายใตแผนปฏิบัติการประจําป 
2556 ในท่ีประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร  
และกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป 25556 ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2555 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2555 
PHA_P_8.1-2-5 แนวทางการจัดหา
และจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
ตามท่ีกําหนดแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรการเงิน  ประกอบดวย  
กลยุทธดานรายรับ (หนา 21-30) 
และกลยุทธดานรายจาย (หนา 30-
31) 
PHA_P_8.1-2-6 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําป 2556  ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 
26 กรกฎาคม 2555 
PHA_P_8.1-2-7 แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556 คณะเภสัชศาสตร
แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณ
รองรับการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและพันธกิจ 5 ดาน 
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รายจาย ซ่ึงมี 4 มาตรการ คือ 
(1) ปรับปรุงแนวทางการบริหาร
งบประมาณใหรองรับการดําเนิน
ตามภารกิจหลักท่ีสําคัญตามท่ี
กําหนดในแผนยุทธศาสตรได
ครบถวน (พันธกิจหลัก 5 ดาน
ตามแผนยุทธศาสตร)  (2) 
กําหนดสัดสวนการจัดสรร
งบประมาณรายจายรองรับ
ภารกิจหลัก โดยมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ/
กิจกกรรมเพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามสัดสวนท่ี
กําหนด โดยเนนภารกิจหลัก
ดานการผลิตบัณฑิต  (3) รักษา
เสถียรภาพทางการเงิน รักษาสม
ดุมรายรับ-รายจาย และมีเงิน
สํารองจายในยามฉุกเฉิน   โดย
ในปงบประมาณ 2556 ไดมีการ
ขอใชเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน 
เนื่องจากมีโครงการท่ีมีความ
จําเปนเรงดวนตองดําเนินการ 
แตรายรับไมเพียงพอรองรับ จึง
ขอใชจายจากเงินสํารอง  เพ่ือให
มีงบประมาณรองรับการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติการประจําป 2556  
แตยังมีเงินสํารองจายคงเหลือ 

4) มีการเสนอรางแผนการจัดสรร
งบประมาณ/เงินรายไดภายใต
แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556  เพ่ือใหท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําป ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2555 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2555 (PHA_P_8.1-2-6)  และมี
การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจําป 2556 เพ่ือใชเปน
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมใหรองรับการ
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ดําเนินงานตามยุทธศาสตรและ
พันธกิจ 5 ดานของคณะ 
เภสัชศาสตร (PHA_P_8.1-2-7) 

 
3. มีงบประมาณประจําปท่ี

สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานใน
แตละพันธกิจและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร 

มีการจัดสรรงบประมาณแผนดินและ
เงินรายไดท่ีเพียงพอรองรับกิจกรรม/
โครงการท่ีมีความจําเปนตอง
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและ
ภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร  
และกรณีงบประมาณแผนดินไม
เพียงพอมีการจัดสรรเงินรายไดของ
คณะฯ เพ่ือใหสามารถรองรับการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 2556 ได
ครบถวนทุกกิจกรรม/โครงการ  
(PHA_P_8.1-3-1) ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 
7/2555 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2555  (PHA_P_8.1-3-2)   
โดยมีการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมและใชจายงบประมาณ
ตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556 ซ่ึงมีการรายงานผล
การดําเนินงานเปนระยะ โดยรายงาน
เปนรายไตรมาส  
(PHA_P_8.1-3-3) 

PHA_P_8.1-3-1 สําเนากิจกรรม/
โครงการท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดใน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2556 
PHA_P_8.1-3-2 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือ
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 
PHA_P_8.1-3-3 สําเนาหนังสือ
ติดตามผลการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
ภายใตแผนปฏิบัติการประจําป 2556 
จํานวน 4 ไตรมาส และตารางสรุป
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556 จํานวน 4 ไตรมาส 

 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน

อยางเปนระบบ และรายงานตอ
สภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 
2 ครั้ง 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ
รายงานการเงินประจําวัน 
(PHA_P_8.1-4-1) เพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอ
ตอคณบดีอยางสมํ่าเสมอ  โดยมีการ
รายงานการใชจายเงินเปนรายเดือน
เสนอตอคณบดีทุกเดือน 
(PHA_P_8.1-4-2)   
มีการจัดทํารายงานการเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคารประจําเดือนทุกเดือน 
(PHA_P_8.1-4-3)   
และรายงานสรุปการใชจายเงิน
งบประมาณทุกประเภท ประจําป
งบประมาณ 2556 เสนอตอคณบดี  

PHA_P_8.1-4-1 สําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการเงิน
ประจําวัน   
PHA_P_8.1-4-2 รายงานทางการเงิน
เสนอตอคณบดี โดยมีการรายงาน
การใชจายเงินเปนรายเดือนทุกเดือน   
PHA_P_8.1-4-3 รายงานการเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือนทุก
เดือน  
PHA_P_8.1-4-4 รายงานสรุปการใช
จายเงินงบประมาณแผนดิน  
เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิต เงินรายไดคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี และ
รายงานการใชจายเงินรายได
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(PHA_P_8.1-4-4)   
นอกจากนี้ ไดมีการรายงานสถานะ
ทางการเงินตอท่ีประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะฯ  โดยมีการ
รายงานสถานะทางการเงิน รอบ 6 
เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – มีนาคม 
2556) ในการประชุมวาระสืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือ
วันท่ี 27 มิถุนายน 2556  
(PHA_P_8.1-4-5)  และรายงานครั้ง
ท่ี 2 หลังสิ้นสุดการสรุปรายงานการ
เบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินรายได ประจําป 2556 ครบถวน
ทุกประเภท (รายงานสถานะทางการ
เงินรอบ 12 เดือน)  ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 23  
มกราคม 2557 (PHA_P_8.1-4-6)   
 

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ 
2556 ตอคณบดี  
PHA_P_8.1-4-5 รายงานสถานะ
ทางการเงินตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 
2 ครั้ง  โดยมีการรายงานสถานะ
ทางการเงิน รอบ 6 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ใน
การประชุมวาระสืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งท่ี 6/2556  เม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน 2556   
PHA_P_8.1-4-6 รายงานสถานะ
ทางการเงินตอท่ีประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2 หลัง
สิ้นสุดการสรุปรายงานการเบิก
จายเงินงบประมาณแผนดินและเงิน
รายได ประจําป 2556 ครบถวนทุก
ประเภท (รายงานสถานะทางการเงิน
รอบ 12 เดือน) ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2557 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2557  

 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช

ในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

มีการวิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจาย
เงินงบประมาณแผนดินปปจจุบัน (ป 
2555 เทียบกับปท่ีผานมาคือ ป 
2556) โดยวิเคราะหการเบิกจาย
คาใชจายงบดําเนินงาน หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
เปรียบเทียบการใชจายระหวาง
งบประมาณป 2556 กับงบประมาณ
ของป 2555 ท่ีผานมา เพ่ือใหทราบ
ถึงแนวโนมการเบิกจายงบประมาณ
แตละประเภทมีความแตกตางกัน
อยางไร เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารใน
การวางแผนการบริหารงบประมาณ
ในปถัดไป  (PHA_P_8.1-5-1)   
มีการเสนอตอผูบริหาร (คณบด)ี 
สําหรับใชประกอบในการพิจารณา
กําหนดแผนบริหารการเงิน โดย
คณบดีไดนําผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาใชจายดังกลาวไปใช
เปนแนวทางในการจัดสรร

PHA_P_8.1-5-1 รายงานการ
วิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินป 2556 เทียบ
กับปท่ีผานมา (ป 2555)  
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งบประมาณของปตอไปคือป 2557  

 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

สํานักงานตรวจสอบภายในไดเขามา
ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือวันท่ี 24 
ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 โดยได
มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ 2556  พรอมให
คณะเภสัชศาสตรดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน (PHA_P_8.1-6-1) 
และคณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน และ
เสนอรายงานผลการปรับปรุงแกไข 
ไปยังมหาวิทยาลัย(PHA-P-8.1-6-2)   

PHA_P_8.1-6-1 หนังสือรายงานผล
การตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ 2556 โดยสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดเขา
ตรวจสอบภายในคณะเภสัชศาสตร 
เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 
2555   
PHA_P_8.1-6-2 รายงานผลการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน  
 

 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตาม

ผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

คณบดีเปนผูบริหารระดับสูงของ
คณะฯ มีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย โดยกําหนดให
มีการรายงานทางการเงินอยาง
สมํ่าเสมอทุกเดือน และกําหนดใหมี
การรายงานสถานะทางการเงินตอท่ี 
ปละ 2 ครั้ง และใหนําเสนอรายงาน
สถานะทางการเงินตอประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  โดยมี
การรายงานสถานะทางการเงินครั้งท่ี 
1 (รอบ 6 เดือน) ในการประชุมครั้ง
ท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 
2556 (PHA_P_8.1-7-1)  โดยไดมี
การนํารายงานสถานะทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและตัดสินใจ โดย
กําหนดใหวางแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 2556 ให
เปนไปดวยความประหยัด และให
เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน 
และมีการรายงานสถานะทางการเงิน
ครั้งท่ี 2 (รอบ 12 เดือน) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม 2557 (PHA_P_8.1-7-2)  
โดยไดมีการนํารายงานสถานะ
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและ

PHA_P_8.1-7-1 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน    
PHA_P_8.1-7-2 สําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม 2557 
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ตัดสินใจ โดยมอบหมายใหผูบริหาร
ท่ีเกี่ยวของมีการศึกษาเงื่อนไขท่ีมา
ของเงินประกันของเสียหาย เพ่ือ
เตรียมวางแผนใหมีความครอบคลุม
ความเสียหายของเครื่องแกวใน
หองปฏิบัติการท่ีมีมูลคาสูง และ
วางแผนการลดคาใชจายดานการ
ผลิตเอกสาร โดยยขอความรวมมือ
ใหหัวหนากลุมวิชาแจงอาจารยใน
กลุมวิชาผลิตเอกสารการสอนตาม
เกณฑท่ีกําหนด คือ ใหผลิตเอกสาร
ตามแผนการสอนชั่วโมงละไมเกิน 
15 หนา  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 
7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีระบบการประกันคุณภาพที่เขมแข็ง มีการบูรณาการงานประกันคุณภาพสูงานประจํา  

โดยไดความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ ทั้งอาจารย บุคลากรสายสนับสุนน และนักศึกษา   
- คณะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนํากระบวนการ PDCA .ในการดําเนินงานตามพันธกิจ

ตางๆ ของคณะ รวมถึงโครงการที่ดําเนินการโดยนักศึกษา 
- คณะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพทั้งการ

สนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และการจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และทันตอสภาวการณเปลี่ยนแปลง 

- คณะไดเขารวมโครงการเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx)  ทํา
ใหมีการประเมินตนเองอยางรอบดาน นําไปสูการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  และมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนา
คุณภาพจากคณะ /มหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ รวมถึงผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือนํามาพัฒนาการดําเนินงานตอไป  
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพ 
- แนวปฏิบัติในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx)  มาใช

ในการประเมินและพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ          
1 ขอ 

มีการดําเนินการ            
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ            
4 หรือ 5 หรือ 6 

ขอ 

มีการดําเนินการ        
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ          
9 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
1. มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 

1. คณะมีนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา บรรจุในแผนพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-
2559) (PHA_P_9.1-1-1) 
2. คณะมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู คณะเภสัชศาสตร ทํา
หนาท่ีเกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไดแก 
- กําหนดนโยบาย สรางความเขาใจ 

และประชาสัมพันธระบบประกัน
คุณภาพใหบุคลากรในคณะเภสัช
ศาสตรทราบ 

- พัฒนาตัวชี้วัดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ           
เภสัชศาสตร 

- จัดทําและพัฒนาระบบสนับสนุน  
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ      
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
ของหนวยงาน 
(PHA_P_9.1-1-2) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ ไดดําเนินการตาม
บทบาทหนาท่ี โดยจัดทําโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ อยาง
ตอเนื่อง (PHA_P_9.1-1-3, PHA_P 

PHA_P_9.1-1-1 แผนพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-
2559)  
PHA_P_9.1-1-2 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู  
PHA_P_9.1-1-3 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ ปงบประมาณ 
2556 
PHA_P_9.1-1-4 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ ปงบประมาณ 
2557 
PHA_P_9.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู 
(มิ.ย. 2556 – พ.ค. 2557) 
PHA_P_9.1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ท่ีมีวาระ
การประชุมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (มิ.ย.2556 – มิ.ย.2557)  
PHA_P_9.1-1-7 รายงานการ
ประเมินตนเองปการศึกษา 2556 
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_9.1-1-4) รวมท้ังติดตามและ
รายงานผลการดําเนินการ จัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือ
รายงานแก คณะกรรมการประจํา
คณะฯ มหาวิทยาลัย สกอ. และ สม
ศ. ตามลําดับ (PHA_P_9.1-1-5, 
PHA_P_9.1-1-6, PHA_P_9.1-1-7) 

 
2. มีการกําหนดนโยบายและให

ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย  

 

1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยได
มีการกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โครงสรางการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา แนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2556 และแผนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2556 โดยไดมี
การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
(PHA_P_9.1-2-1) 
2. ในระดับคณะ คณะเภสัชศาสตร มี
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวปฏิบัติ  ท่ี
สอดคลองกับนโยบายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(PHA_P_9.1-2-2) โดยผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ และทําการเผยแพรบนเว็บไซต  
(PHA_P_9.1-2-3) 

คณบดีและคณะกรรมการประจํา
คณะใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังเห็นได
จากการมีวาระท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ (PHA_P_9.1-2-4) 

PHA_P_9.1-2-1 นโยบายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
PHA_P_9.1-2-2  ประกาศคณะ
เภสัชศาสตร อุบลราชธานี เรื่อง
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะเภสัชศาสตร 
PHA_P_9.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ท่ีมีมติ
เห็นชอบนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ  
PHA_P_9.1-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ท่ีมีวาระ
การประชุมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (มิ.ย. 2556 – พ.ค. 2557)  
(อางอิงจาก PHA_P_9.1-1-6)  
 

 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม

ตาม อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
สมศ. ไดกําหนดตัวบงชี้ดาน         
อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

PHA_P_9.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะท่ีมีวาระ
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 มหาวิทยาลัยกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน ไดแกตัวบงชี้ท่ี  
สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ 
สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ 
ซ่ึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีคือ สรางสรรค สามัคคี 
สํานึกดี ตอสังคม  
คณะไดดําเนินการตามตัวบงชี้โดย  
สมศ. 16.1 ดําเนินการรวมกับ
มหาวิทยาลัย และประเมินในระดับ
มหาวิทยาลัย 
สมศ. 16.2 คณะไดดําเนินการ
ประเมินความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
ตอบัณฑิตท่ีจบปการศึกษา 2555 
ดานอัตลักษณ  
นอกจากนี้คณะไดทําการกําหนด    
ตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวกับ อัตลักษณ เพ่ิมเติม 
จํานวน 1 ตัวบงชี้  ไดแก  จํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีปลูกฝงอัต
ลักษณ  (สรางสรรค สามัคค ี สํานึกดี
ตอสังคม) แกนักศึกษา เกณฑ : 
5 โครงการ/กิจกรรม = 5 
คะแนน  ซ่ึงพบวามีจํานวนโครงการ
ท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณของนักศึกษา
จํานวน 10 โครงการ ดําเนินการแลว
เสร็จท้ังสิ้น 10 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 100 
(PHA_P_9.1-3-1 – PHA_P_9.1-3-4) 

การกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมดานอัต
ลักษณ 
PHA_P_9.1-3-2 หนังสือแจงการ
กําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม อัตลักษณ
คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2556 
แกมหาวิทยาลัย 
PHA_P_9.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะท่ีมีเรื่อง
การวางแผนการดําเนินงานรองรับอัต
ลักษณและเอกลักษณ ประจําป 
2556 
PHA_P_9.1-3-4 สรุปจํานวน
โครงการ/กิจกรรมท่ีปลูกฝงอัตลักษณ   
(สรางสรรค สามัคค ี สํานึกดีตอ
สังคม) แกนักศึกษา ท่ีมีการ
ดําเนินการในปการศึกษา 2556  
 

 
4. มีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถวน ประกอบดวย  
1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย และ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย

คณะดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 
ประกอบดวย   
1. การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน การประกันคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ อยางสมํ่าเสมอ 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพและการจัดการ
ความรูอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือควบคุม 
ติดตามการดําเนินตามแผนใน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

PHA_P_9.1-4-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู (มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2557) 
(อางอิงจาก PHA_P_9.1-1-5) 
PHA_P_9.1-4-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะท่ีมี
วาระการรายงานผลการประกัน
คุณภาพทุกรอบ 3 เดือน 
PHA_P_9.1-4-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
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เปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE 
QA  Online และ  
3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 

(PHA_P_9.1-4-1)   
2. คณะมีการควบคุม ติดตาม การ
รายงานผลการประเมินตามตัวบงชี้
คุณภาพ ซ่ึงไดติดตามรอบทุกรอบ 3  
เดือน (PHA_P_9.1-4-2)  และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2556 เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ และ
มหาวิทยาลัยโดยเปนรายงานท่ีมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA  Online 
4.  คณะไดมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพปการศึกษา 2555 เสนอตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ เพ่ือใหขอเสนอแนะและ
มอบหมายผูรับผิดชอบนําไป
ดําเนินการในแผนปฏิบัติการประจําป
ตอไป (PHA_P_9.1-4-3)  และ
ติดตามผลการปรับปรุง  ดังแสดงใน
รายงานการผลการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผลการประเมินป
การศึกษา 2555  (PHA_P_9.1-4-4) 

คุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี 2/2557 
PHA_P_9.1-4-4  รายงานผลการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการ
ประเมินปการศึกษา 2555 
 

 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานของตัว
บงชี้ตามแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

คณะมีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาปรับปรุงการ
ทํางาน ดังแสดงในรายงานการผล
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผล
การประเมินป 2555  (PHA_P_9.1-
5-1) และสงผลใหมีการบรรลุ
เปาหมายการดําเนินงานของตัวบงชี้
ตามแผนยุทศาสตร/กลยุทธทุกตัว
บงชี้ (PHA_P_9.1-5-2, PHA_P_9.1-5-3)  

PHA_P_9.1-5-1 รายงานผลการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการ
ประเมินป 2555  (อางอิง 
PHA_P_9.1-4-4)  
PHA_P_9.1-5-2 รายงานผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผน
ยุทธศาสตร/กลยุทธ ปงบประมาณ 
2555  
PHA_P_9.1-5-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผน
ยุทธศาสตร/กลยุทธ ปงบประมาณ 
2556  

 
6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูล

สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

คณะมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

PHA_P_9.1-6-1 ระบบฐานขอมูล
ภาระงานของอาจารย และ แฟม
สะสมงาน 
PHA_P_9.1-6-2 ระบบขออนุมัติ
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 ไดแก 
1. ระบบฐานขอมูลภาระงานของ
อาจารย และ แฟมสะสมงาน 
(PHA_P_9.1-6-1) 
2. ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
(PHA_P_9.1-6-2) 
3. ระบบบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการ  (PHA_P_9.1-6-3) 
4. ระบบจัดเก็บเอกสารและ
ดําเนินการประชุมบนเครือขาย
สารสนเทศ (E-meeting) 
(PHA_P_9.1-6-4)  
5. ระบบบริหารจัดการโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (PHA_P_9.1-
6-5) 
6. ระบบฐานขอมูลแผน การเงินและ
งบประมาณ (PHA_P_9.1-6-6) 
ซ่ึงเปนระบบสารสนเทศท่ีคณะไดทํา
การพัฒนา นอกจากนี้คณะยังมีการ
ใชงานระบบเครือขายสารสนเทศ 
รวมกับมหาวิทยาลัย ไดแก  
7. ระบบระเบียนและจัดการการ
เรียนการสอนนักศึกษา (UREG)  
(PHA_P_9.1-6-7) 
8. ระบบฐานขอมูลดานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) ท่ี
ครอบคลุมการบริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(PHA_P_9.1-6-8) 
9. ระบบฐานขอมูลดานการเงิน
UBUFMIS (PHA_P_9.1-6-9) 
10. ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
(PHA_P_1-6-10)  
11. ระบบการควบคุมภายใน 
(PHA_P_9.1-6-11)  
12. ระบบบริหารจัดการเอกสารงาน
ประกันคุณภาพ UBU QA Online 
(PHA_P_9.1-6-12) 

เดินทางไปราชการ 
PHA_P_9.1-6-3 ระบบบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ  
PHA_P_9.1-6-4 ระบบจัดเก็บเอกสาร
และดําเนินการประชุมบนเครือขาย
สารสนเทศ (E-meeting) 
PHA_P_9.1-6-5 ระบบบริหารจัดการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
PHA_P_9.1-6-6 ระบบฐานขอมูล
แผน การเงินและงบประมาณ 
(SPBMS) 
PHA_P_9.1-6-7 ระบบระเบียนและ
จัดการการเรียนการสอนนักศึกษา 
(UREG)   
PHA_P_9.1-6-8 ระบบฐานขอมูลดาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) ท่ี
ครอบคลุมการบริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
PHA_P_9.1-6-9 ระบบฐานขอมูล
ดานการเงิน UBUFMIS 
PHA_P_9.1-6-10 ระบบฐานขอมูล
บุคลากร 
PHA_P_9.1-6-11 ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
PHA_P_9.1-6-12 ระบบบริหาร
จัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ 
UBU QA Online  
 
 

 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมีการสํารวจและรับฟง
ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียใน

PHA_P_9.1-7-1 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
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โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของคณะดังนี้ 
1. นักศึกษามีสวนรวมในการ
ประเมินความพึงพอใจของการจัด
การศึกษาและการจัดบริการตางๆ ท่ี
นํามาใชในการประกันคุณภาพ เพ่ือ
การพัฒนา อาทิ 

- การประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู  (PHA_P_9.1-7-1) 

- การประเมินการจัดบริการของ
คณะสําหรับนักศึกษา 
(PHA_P_9.1-7-2)    

และนักศึกษายังมีสวนรวมในการให
สัมภาษณตอคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนตอการพัฒนา 
2.   ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการ
ประเมินความคิดเห็นตอบัณฑิต 
(PHA_P_9.1-7-3) และยังมีสวนรวม
ในการใหสัมภาษณตอคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือให
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา 
3. ผูใชบริการ มีสวนรวมในการ
ประเมินการจัดบริการวิชาการตางๆ 
ของคณะ (PHA_P_9.1-7-4) 

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
PHA_P_9.1-7-2 สรุปผลการ
ประเมินการจัดบริการของคณะ
สําหรับนักศึกษา 
PHA_P_9.1-7-3  ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
PHA_P_9.1-7-4 ตัวอยางผลการ
ประเมินโครงการบริการวิชาการ ท่ี
จัดในปงบประมาณ 2556 
 

 
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

 

คณะมีเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย  ซ่ึง
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
ภายใตโครงการฝกอบรมผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือขยายผล 
หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 2 สําหรับ
ผูไมมีประสบการณเปนผูประเมิน
คุณภาพภายในของ สกอ. โดยคณะ
เภสัชศาสตรเปนหนวยงานฝกอบรม 
(Site Visit)  (PHA_P_9.1-8-1) การ
ประชุมแลกเปลี่ยนเพ่ือหาแนว

PHA_P_9.1-8-1  หนังสือขอความ
รวมมือจัดโครงการฝกอบรมผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ  
PHA_P_9.1-8-2 หนังสือเชิญประชุม
แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษาตัวบงชี้
ตางๆ 
PHA_P_9.1-8-3 หนังสือขอความ
อนุเคราะหเขาศึกษาดูงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
PHA_P_9.1-8-4 หนังสือขอเชิญเขา
รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การประเมินองคการดวยเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ
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ทางการดําเนินงานตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาแตละตัวบงชี้ 
(PHA_P_9.1-8-2)และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะวิชา
ตาง ๆ (PHA_P_9.1-8-3) 
นอกจากนี้คณะไดเขารวมโครงการ
ตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ (EdPEX) ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศนี้มาปรับใชเพ่ือ
เปนกรอบการดําเนินงานบริหาร
จัดการการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพพัฒนา
สูความเปนเลิศท่ีสามารถเทียบไดใน
ระดับสากลอยางกาวกระโดด รวมกับ
สถาบันการศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดํานินงานดานประกันคุณภาพ และ 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศ อยางตอเนื่อง 
(PHA_P_9.1-8-4 – PHA_P_9.1-8-6) 
อนึ่งสําหรับในกลุมคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยตางๆ ไดมีศูนย
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร
แหงประเทศไทย (ศศภท.) เปน
เครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางกัน โดยมีการ
พิจารณาการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ 
EdPEx และเห็นควรใหทุกสถาบัน สง
ขอมูลตามท่ีกําหนด เพ่ือใหเปน
แหลงขอมูลกลาง สําหรับคณะ   
เภสัชศาสตรสถาบันตางๆ สามารถใช
เพ่ือการเทียบเคียง (Benchmarking) 
การดําเนินงานได (PHA_P_9.1-8-7)                                                                                

ท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
PHA_P_9.1-8-5 หนังสือขอความ
อนุเคราะหเขาตรวจเย่ียมคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
PHA_P_9.1-8-6 หนังสือการ
ดําเนินการโครงการตอยอดคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ รุนท่ี 1 
PHA_P_9.1-8-7 หนังสือขอขอมูล
ของ ศศภท. เพ่ือใชประกอบการ
เทียบเคียงสถาบัน 

 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัย

ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน  

คณะมีแนวปฏิบัติท่ีดภีายใตกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเผยแพรสูหนวยงานภายนอก 
ดังนี้ 
1) แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่อง การจัดการ
ระบบบริหารหองปฏิบัติการปลอดภัย 

PHA_P_9.1-9-1 เอกสารการเขารวม
กิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีเรื่อง การ
จัดการระบบบริหารหองปฏิบัติการ
ปลอดภัย 
PHA_P_9.1-9-2 เว็บไซตการจัดการ
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 ท่ีนําเสนอในงาน UBU Show and 
Share 2014 โดยเปนการเผยแพรให
ทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนและการวิจัยของ
คณาจารยและนักศึกษาใหมีระบบและมี
ความปลอดภัย ซ่ึงไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ จากงานประชุมดังกลาว เปนต  
ซ่ึงตอบเกณฑประกันคุณภาพ ขอ 2.5 
และ 4.1 (PHA_P_9.1-9-1) 
2) เว็บไซตการจัดการความรู คณะ
เภสัชศาสตร (KM) มีการเผยแพรแนว
ปฏิบัติท่ีดี เชน แนวทางการ
ดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx สําหรับ
เผยแพรใหหนวยงานตางๆ หรือ
ผูสนใจศึกษาและนําความรูไปใช
ประโยชน (PHA_P_9.1-9-2) 
3) นอกจากนี้คณะยังไดนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เชน ระบบบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ  ระบบขอ
เดินทางไปราชการ ระบบฐานขอมูล
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ระบบงานวิจัย  
ระบบการจองหองปฏิบัติการ ระบบ
ฐานขอมูลการจัดการความรู (KM) 
เปนตน ซ่ึงเปนตนแบบใหคณะวิชาท่ี
สนใจเขาศึกษาดูงานและนําแนวทาง
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
องคกรตอไป (PHA_P_9.1-9-3) 

ความรู คณะเภสัชศาสตร  
PHA_P_9.1-9-3 หนังสือขอความ
อนุเคราะหศึกษาดูงานจากหนวยงาน
ตางๆ   
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556 ระดับคณะ 
 

องคประกอบและตัวบงชี ้

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

คณะเภสัชศาสตร 

ผลงาน 55 เปาหมาย 56 ผลงาน 56 

องคประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ     

สกอ. 5.00 5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 8 8 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในสถาบันและไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
เปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

1 1 1 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 1 1 1 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 1 1 

  4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําปและคาเปาหมายของแตละ
ตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
งานประจําป 

1 1 1 

  5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ 1 1 1 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

1 1 1 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 
ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

1 1 1 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผน กลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

1 1 1 

1.2.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปลูกฝงอัตลักษณ (สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม) แกนักกศึกษา (จากเกณฑองคประกอบท่ี 9 (ขอ 3)) 

- 5 10 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน     

สกอ. 4.75 4.80 4.76 

สมศ. 4.38 4.41 4.36 

สกอ. + สมศ. 4.57 4.60 4.56 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

1 1 1 
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  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1 1 1 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณ ี ท่ี
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

1 1 1 
 

  (หมายเหต:ุ สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ัง
ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใน
ขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ี
กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

1 1 1 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 
ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 

1 1 1 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  64.06 66.15 64.62 

5.00 5.00 5.00 

   - จํานวนอาจารย ป.ตร ี 10.0 9.0 11.0 

   - จํานวนอาจารย ป.โท 13.0 13.0 12.0 

   - จํานวนอาจารย ป.เอก 41.0 43.0 42.0 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 64.0 65.0 65.0 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   35.94 40.00 36.92 

2.99 3.33 3.08 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 41.0 39.0 41.0 

   - จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 23.0 26.0 24.0 
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   - จํานวนอาจารยท่ีเปน ผศ. 16.0 18.0 16.0 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน รศ. 7.0 8.0 8.0 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน ศ. 0.0 0.0 0.0 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 64.0 65.0 65.0 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 7 7 7 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

1 1 1 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนด 

1 1 1 

  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 

  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

1 1 1 

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

1 1 1 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน  

1 1 1 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

1 1 1 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 7 7 7 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไม
สูงกวา  8 FTES ตอเครื่อง 

1 1 1 

  2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

1 1 1 

  3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

1 1 1 

  4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่น ๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา 

1 1 1 
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  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ  
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ  โดยเปนไป
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1 1 1 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

1 1 1 

  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

1 1 1 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 7 7 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร 

1 1 1 

  2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

1 1 1 

  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

1 1 1 

  4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

1 1 1 

  5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

1 1 1 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจในแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1 1 1 

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

1 1 1 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1 1 1 

  2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

1 1 1 

  3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

1 1 1 
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  4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1 1 1 

  5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

1 1 1 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

1 1 1 

  2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

1 1 1 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

1 1 1 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

1 1 1 

  5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ

1 1 1 

2.9 ตัวบงช้ีดานคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย     

  2.9.1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
(สมศ.1) 

100 100 98.98 

5.00 5.00 4.95 

  1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 99 - 99 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 93 82 95 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 - 1 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 - - 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 3 - 2 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 1 - - 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ 1 - - 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไมไดงานทํา 0 - 1 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (ตัวตั้ง) 

96 - 97 
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  1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ 98 - 99 

  1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีนํามาเปน (ตัวหาร) 96 82 98 

  1.3 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 98.99 ≥ 70 100.00 

  1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

100.00 100.00 98.98 

  2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(สมศ.2) 

4.02 4.00 3.99 

4.02 4.00 3.99 

  2.9.3 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ หรือ
เผยแพร (สมศ.3) 

125.00 50.00 150.00 

5.00 5.00 5.00 

   - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษา 1.25 0.5 1.50 

  จํานวนผลงานวิจัย 2 1 3 

  * มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.25) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  (0.50) 

1 1 3 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0.5 0.5 1.5 

  * มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceeding) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ(0.75) 

1 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0.75 0 0 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ (1.00) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  จํานวนผลงานสรางสรรค 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (0.125) 0 0  0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.25) 0 0 0 
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  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
(0.50) 

0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (0.75) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(1.00) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

   - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.โทท้ังหมด 0 1 1 

  2.9.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ      
(สมศ.4) 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

   - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา 0 0 0 

  จํานวนผลงาน 0 0 0 

  * มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
(0.25) 

0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ  
สมศ. (0.50) 

0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJB (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (0.75) 

0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJB (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน  
subject category ท่ีตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus (1.00) 

0 0 0 
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  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  จํานวนผลงานสรางสรรค 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (0.125) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.25) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
(0.50) 

0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (0.75) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(1.00) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

   - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.เอกท้ังหมด 0 0 0 

  2.9.5 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14) 4.19 4.35 4.22 

3.49 3.63 3.51 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปนอาจารย (0) 10 9 11 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปนอาจารย (2) 11 11 10 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 22 22 20 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปนอาจารย (5) 20 19 20 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 100 95 100 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปน ผศ. (1) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปน ผศ. (3) 3 1 1 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 3 3 3 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปน ผศ. (6) 15 17 15 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 90 102 90 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปน รศ. (3) 0 6 0 
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  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปน รศ. (5) 1 1 1 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 5 5 5 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปน รศ. (8) 6 7 7 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 48 56 56 

   อาจารย ป.ตรี ท่ีเปน ศ. (6) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปน ศ. (8) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปน ศ. (10) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  คาผลรวมถวงนํ้าหนักท้ังหมด 268 283 274 

  อาจารยประจําท้ังหมด 64 65 65 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

  

  
สกอ. 5.00 5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 7 7 7 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 1 1 1 

  2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 1 1 1 

  3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา 

1 1 1 

  4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 1 1 1 

  5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 1 1 1 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

1 1 1 

  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

1 1 1 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6 6 6 

5.00 5.00 5.00 
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  1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

1 1 1 

  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 1 1 1 

  3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับ 
ปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปน้ี 

1 1 1 

  4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

1 1 1 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

1 1 1 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

1 1 1 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

  

 สกอ. 5.00 5.00 5.00 

สมศ. 3.47 4.55 4.23 

สกอ. + สมศ. 4.23 4.76 4.62 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 8 8 8 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1 1 1 

  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอ 1 1 1 

  3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

1 1 1 

  4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 1 1 1 

  5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี  

1 1 1 

  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวน
ทุกประเด็น 

1 1 1 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสถาบัน 

1 1 1 

  เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :       

  1. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2) 

1 1 1 
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4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1 1 1 

  2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1 1 1 

  3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

1 1 1 

  4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

1 1 1 

  5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1 1 1 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

69,464.63 50,000 59,199.53 

5.00 5.00 5.00 

  เงินสนับสนุนท้ังหมด 3,751,090 2,700,000 3,137,575 

   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคภายในสถาบัน 1,983,400 1,200,000 646,500 

   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคภายนอกสถาบัน 1,767,690 1,500,000 2,491,075 

   - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริง) 54.0 54.0 53.0 

4.4 ตัวบงช้ีดานคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค     

  4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  20.70 20.00 25.77 

5.00 5.00 5.00 

   - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร 13.25 13.00 16.75 

  จํานวนผลงานวิจัย 25 26 35 

  * มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI (0.25) 

15 16 23 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 3.75 4 5.75 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สม
ศ. (0.50) 

1 2 2 
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  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0.5 1 1 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJB (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (0.75) 

0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJB (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศในฐานขอมูลสากล ISI (1.00) 

9 8 10 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 9 8 10 

  จํานวนผลงานสรางสรรค 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (0.125) 0 0  0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.25) 0 0  0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
(0.50) 

0 0  0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (0.75) 0 0  0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(1.00) 0 0  0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

   - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 64 65 65 

  4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0.00 20.00 13.85 

0.00 5.00 3.46 

   - จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

0 13 9 

  * ระดับชาต ิ 0 13 9 

  * ระดับนานาชาต ิ 0 0  0 
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   - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 64 65 65 

  4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 3.91 7.31 0 

1.95 3.65 0 

   - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 2.50 4.75 0 

  จํานวนผลงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 5 14 0 

  * บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพวารสารระดับชาต ิ(0.25) 2 12 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0.5 3 0 

  * บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ(0.50) 2 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 1 0 0 

  * ตํารา/หนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันกําหนด 
(0.75)  

0 1 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0.75 0 

  * ตํารา/หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิขาการ (1.00) 

1 1 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 1 1 0 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 64 65 65 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 
 

  
  

สกอ. 5.00 5.00 5.00 

สมส 5.00 5.00 5.00 

สกอ. + สมศ. 5.00 5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

1 1 1 

  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 1 1 1 

  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  1 1 1 

  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

1 1 1 



196 

 

องคประกอบและตัวบงชี ้

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

คณะเภสัชศาสตร 

ผลงาน 55 เปาหมาย 56 ผลงาน 56 

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

1 1 1 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน  

1 1 1 

  2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

1 1 1 

  3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม 

1 1 1 

  4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

1 1 1 

  5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

1 1 1 

5.3 ตัวบงช้ีดานคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม     

  5.3.1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

75.00 85.71 100.00 

5.00 5.00 5.00 

  * จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย (ตัวตั้ง) 

6 6 5 

   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 0 3 

   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการวิจัย 0 0 0 

   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 1 0 2 

  * จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ึสภาสถาบันอนุมัติ 
(ตัวหาร) 

8 7 5 

  5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน/
องคกร 

1 1 1 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  1 1 1 

  3. ชุมชน/องคกรมีผูนําและสมาชิกท่ีมีการเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 

1 1 1 
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  4. ชุมชน/องคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 

1 1 1 

  5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง 

1 1 1 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

  
  

สกอ. 5.00 5.00 5.00 

สมศ 4.50 4.50 4.50 

สกอ. + สมศ. 4.75 4.75 4.75 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

1 1 1 

  2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1 1 1 

  3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

1 1 1 

  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1 1 1 

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1 1 1 

  6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปน  ท่ียอมรับในระดับชาต ิ

0 0 0 

6.2 ตัวบงช้ีดานคุณภาพการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       

  ตัวบงช้ีท่ี 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 4 4 

4.00 4.00 4.00 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 1 1 1 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  1 1 1 

  3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 1 1 1 

  4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน / ภายนอก 1 1 1 

  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและหรือนานาชาต ิ 0 0 0 
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  ตัวบงช้ีท่ี 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีด ี 1 1 1 

  2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และตกแตงอยางมีความสุนทรีย  

1 1 1 

  3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาต ิและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

1 1 1 

  4. มีพื้นท่ี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

1 1 1 

  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับการประเมินขอ 1-4 
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1 1 1 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 
 

  
  

สกอ. 5.00 5.00 5.00 

สมศ 4.85 4.85 4.85 

สกอ. + สมศ. 4.93 4.93 4.93 

7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 7 7 7 

5.00 5.00 5.00 

  1. ค.กก.คณะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

1 1 1 

  2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

1 1 1 

  3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรใน
คณะ 

1 1 1 

  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

1 1 1 

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 

1 1 1 

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 1 1 

  7.  ค.กก.คณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
 

1 1 1 
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7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลอง
กับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย  

1 1 1 

  2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

1 1 1 

  3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

1 1 1 

  4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 

1 1 1 

  5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (Tacit Knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

1 1 1 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 5 5 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 1 1 1 

  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงินและสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

1 1 1 

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 1 1 1 

  4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

1 1 1 

  5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ี
กําหนด  

1 1 1 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 6 6 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

1 1 1 
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  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยาง
นอย 3 ดาน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอยางตอไปน้ี  
-   ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี)  
-   ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
-   ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
-  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร    การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร  
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

1 1 1 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ี
ไดจากการวิเคราะหในขอ 2  

1 1 1 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน 

1 1 1 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1 1 1 

  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก ค.กก.คณะ ไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  

1 1 1 

7.5 ตัวบงช้ีดานคุณภาพการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย     

  ตัวบงช้ีท่ี 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
 (สมศ. 13) 
(ใชผลประเมินจากผลประเมินท่ีสภา/ค.กก.อํานวยการจัดตั้งขึ้น โดยคาคะแนนเต็ม 5)  

4.70 4.70 4.70 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.6.1 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ  

83.50 80.00 83.50 

5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
  

    

สกอ. 5.00 5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 7 7 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 1 1 1 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

1 1 1 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฎิบัติงานในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและบุคลากร 

1 1 1 
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  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ ค.กก.คณะ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

1 1 1 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางตอเน่ือง 

1 1 1 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1 1 1 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

1 1 1 

องคประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ 
  

  
  

สกอ. 5.00 5.00 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 9 9 9 

5.00 5.00 5.00 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1 1 1 

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  

1 1 1 

  3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 1 1 1 

  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 
ประกอบดวย  1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA  Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1 1 1 

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
สงผลให มีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีตามแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

1 1 1 

  6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

1 1 1 

  7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1 1 1 

  8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

1 1 1 

  9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน  

1 1 1 
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องคประกอบและตัวบงชี ้

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

คณะเภสัชศาสตร 

ผลงาน 55 เปาหมาย 56 ผลงาน 56 

  สกอ. (คิดตัวหาร 23 ตัวบงชี้) 4.91 4.93 4.92 

  สมศ.4 (ตัวบงชี้ที่ 1-15)     4.29(1)   4.07(3)   4.61(3) 

  สมศ.4 (ตัวบงชี้ 1-11)    4.37(2)   4.54(4)   4.60(4) 

 

หมายเหตุ (1)     ( คิดตัวหาร 10 ตัวบงชี้) 
  (2)  (คิดตัวหาร 8 ตัวบงชี้) 
  (3)    (คิดตัวหาร 11 ตัวบงชี้) 
  (4)  (คิดตัวหาร 9 ตัวบงชี้) 
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ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน   กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน   กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง 

   กลุม ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
   

 กลุม ค 1  สถาบันที่เนนระดับ   
     บัณฑิตศึกษา 

   กลุม ง  สถาบันที่เนนวิจัยขั้นสูงและ 
      ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
      โดยเฉพาะปริญญาเอก 

 กลุม ค 2  สถาบันที่เนนระดับ 
     ปริญญาตรี 

 
 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องคประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 4.36 5.00 5.00 4.76 ดีมาก 

องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่9 การประกันคุณภาพ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.52 5.00 5.00 4.92 ดีมาก 
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ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน   กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน   กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง 

   กลุม ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
   

 กลุม ค 1  สถาบันที่เนนระดับ   
     บัณฑิตศึกษา 

   กลุม ง  สถาบันที่เนนวิจัยขั้นสูงและ 
      ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
      โดยเฉพาะปริญญาเอก 

 กลุม ค 2  สถาบันที่เนนระดับ 
     ปริญญาตร ี

 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 
ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 0.00 0.00 5.00 5.00 ดีมาก 

1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

          

  
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารจัดการอุดมศึกษา 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

  
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา 

4.52 5.00 0.00 4.85 ดีมาก 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.52 5.00 5.00 4.92 ดีมาก 
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน   กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน   กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง 

   กลุม ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
   

 กลุม ค 1  สถาบันที่เนนระดับ   
     บัณฑิตศึกษา 

   กลุม ง  สถาบันที่เนนวิจัยขั้นสูงและ 
      ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
      โดยเฉพาะปริญญาเอก 

 กลุม ค 2  สถาบันที่เนนระดับ 
     ปริญญาตร ี

 

องคประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 0.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ดานกระบวนการภายใน 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

ดานการเงิน 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

4.04 5.00 0.00 4.52 ดี 

ผลการประเมิน 4.52 5.00 5.00 4.92 ดีมาก 
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ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน   กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน   กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง 

   กลุม ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
   

 กลุม ค 1  สถาบันที่เนนระดับ   
     บัณฑิตศึกษา 

   กลุม ง  สถาบันที่เนนวิจัยขั้นสูงและ 
      ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
      โดยเฉพาะปริญญาเอก 

 กลุม ค 2  สถาบันที่เนนระดับ 
     ปริญญาตร ี

 

องคประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา 

          

  (1) ดานกายภาพ 5.00 0.00 0.00 5.00 ดีมาก 

  (2) ดานวิชาการ 4.04 5.00 0.00 4.62 ดีมาก 

  (3) ดานการเงิน 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

  (4) ดานการบริหารจัดการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 4.36 5.00 0.00 4.85 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

          

  (1) ดานการผลิตบัณฑิต 0.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

  (2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

  
(3) ดานการใหบริการวิชาการแก
สังคม 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

  
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.52 5.00 5.00 4.92 ดีมาก 
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