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คํานํา
ปจจุบันคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการรับนักศึกษาของคณะวิชามาเป&นป'ที่ 30 นับตั้งแต.
ไดเริ่มดําเนินการจัดตั้งขึ้นในป' พ.ศ. 2526 นับเป&นคณะเภสัชศาสตรคณะที่ 6 ของประเทศ โดยสามารถเป7ดรับนักศึกษารุน.
แรกในป'การศึกษา 2529 และมีนักศึกษารุ.นปจจุบันเป&นรุ.นที่ 30 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร
เพื่อตอบสนองต.อความตองการในการพัฒนากําลังคนสายงานเภสัชกรรมของประเทศที่มีศักยภาพสูง ในการใหบริการ
เภสัชกรรมดานต.าง ๆ ทั้งนี้ คณะวิชาไดเป7ดหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาต.าง ๆ พรอมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนระยะเวลาที่กําหนด เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมี
มาตรฐานสอดคลองกับความตองการของสังคมและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ภายใตวิสัยทัศน “องคกรระดับนํา
สรางสรรคปญญาสู.สังคม”
รายงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ฉบั บ นี้ เป& น รายงานผลการประเมิ น ตนเองกลุ. ม สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร) ที่ไดดําเนินการตลอดป'การศึกษา 2557 โดยการประเมินคุณภาพการศึกษานี้จะ
จัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงคของการประเมินเพื่อเป&นการประเมินคุณภาพของการวางแผน การ
ดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของคณะวิชา และนําผลประเมินและขอเสนอแนะที่ไดรับจากคณะผูประเมิน มาใชใน
การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานในรอบป'การศึกษาถัดไป รวมทั้งมีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในทุก
กระบวนการที่เป&นงานประจํา โดยในป'การศึกษา 2557 มีเกณฑที่ใชในการประเมิน คือ ตัวบ.งชี้และเกณฑมาตรฐาน ระดับ
คณะ ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบคุณภาพ 13 ตัวบ.งชี้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ในรอบป'ที่ผ.านมา คณะเภสัชศาสตร ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาเป&นแนวทางในการปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ และสอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิชา ทั้งนี้ รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัช
ศาสตรสามารถตรวจสอบ ตรวจวัด และประเมินผลไดอย.างโปร.งใสและเป&นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมถึงสามารถชี้ใหเห็นถึง
แนวทางการปรับปรุง โดยอาศัยการวิเคราะหปจจัยต.าง ๆ ที่มีผลต.อการบรรลุเปNาหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
จัดการการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เทียบเคียงกับคณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ
โดยสรุป คณะเภสัชศาสตรไดปฏิบัติภารกิจต.าง ๆ ตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร จนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปNาหมายที่กําหนดไว และเป&นไปตามแผนดําเนินการดานประกันคุณภาพซึ่งเป&นส.วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทุก
ระดับ โดยอาศัยความร.วมมือและความเขาใจของบุคลากรทั้งหมดในคณะวิชา ทําใหคณะวิชาสามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุไปไดดวยดี และสามารถรักษามาตรฐานของการจัดการการศึกษาไดผลเป&นที่น.าพอใจ
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1
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ปการศึกษา 2557

บทสรุปผูบริหาร
ในปการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได"ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานการประเมินตนเองกลุ)มสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร) โดยใช"ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ประกอบด"วยผลการดําเนินงานระดับ
ระดั บ คณะจํ า นวน 5 องคประกอบ รวม 13 ตั ว บ)ง ชี้ ดั ง ปรากฏในคู) มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ คณะวิชาได"มีการปรับปรุงการดําเนินงานในด"านการประกันคุณภาพอย)างต)อเนื่อง ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา เพื่อให"สอดคล"องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งหมดโดยคณะเภสัชศาสตรตามเกณฑของ สกอ. ในปการศึกษา 2557 ได"
คะแนนรวม เท)ากับ 4.35 คะแนน ผลการประเมินตนเองอยู)ในระดับดี โดยมีรายละเอียดแยกตามองคประกอบคุณภาพ
ดังนี้
องคประกอบที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ยรวม

ผลการประเมินโดยคณะวิชา
(คะแนนเต็ม 5)
4.06
4.41
5.00
5.00
3.50
4.39

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่เป>นรายงานประจําปที่เป>นรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผลการ
ประเมินในแต)ละองคประกอบของปการศึกษา 2557 เชิงบรรยายมีข"อสรุปสาระสําคัญดังนี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ปการศึ กษา 2557 คณะวิ ชามีห ลักสูต รที่ผ)า นการรับรองทั้งหมด 11 หลักสูต ร โดยแบ)ง ออกเป>น หลักสูต ร
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเป>นหลักสูตรที่
ได"รับการรับรองมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแล"ว หลักสูตรดังกล)าวสามารถรองรับนักศึกษาได"ทุกระดับ
ปริญญา มีความหลากหลายในเชิงวิชาการของบุคลากร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินทุก
หลักสูตรอย)างเป>นทางการ มีค)าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท)ากับ 2.42
คณะวิชามีคณาจารยทั้งหมด 105 คน ลาศึกษาต)อ 7.5 คน ปฏิบัติงานจริง 97.5 คน คิดเป>นร"อยละ 92.86 ของ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด เมื่อคํานวณสัดส)วนอาจารยต)อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท)าที่ลงทะเบียนทั้งหมด พบว)าค)า
FTES ของคณะวิชามีค)าเท)ากับนักศึกษา 8.67 คน ต)ออาจารย 1 คน ซึ่งได"มาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. ซึ่งกําหนดไว"
สําหรับสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพที่จํานวนนักศึกษา 8 คนต)ออาจารย 1 คน จํานวนคณาจารยมีคุณวุฒิในระดับปริญญา
เอก 82 คน ปริญญาโท 14 คน และปริญญาตรี 9 คน คิดเป>นร"อยละ 78.10 : 13.33 : 8.57 มีผู"ดํารงตําแหน)งทางวิชาการ
ต)ออาจารยประจําทั้งหมด คิดเป>นร"อยละ 64.76 และผู"ดํารงตําแหน)งรองศาสตราจารยขึ้นไปร"อยละ 27.62 ด"านการ
จั ด การเรี ย นการสอน คณะวิ ช าเน" น ให" มี ก ารเรี ย นการสอนแบบเน" น ผู" เ รี ย นเป> น สํ า คั ญ มี ก ารจ" า งผู" เ ชี่ ย วชาญ
ภาษาต)างประเทศจํานวน 1 คน มาเพื่อทําการสอนภาษาอังกฤษที่ใช"ในวิชาชีพ มีโครงการวิเคราะหและประเมินมาตรฐาน
ข"อสอบในหลายภาควิชา แต)ยังไม)สามารถดําเนินการได"ทุกรายวิชา มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนทุกรายวิชา และมี
การดําเนินการติดตามความพึงพอใจของผู"ใช"บัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย)างต)อเนื่อง
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คณะวิชามีการกําหนดการสอบ comprehensive เพื่อช)วยในการทบทวนแก)นักศึกษา และมีการเตรียมความ
พร"อมสําหรับกิจกรรมวิชาการด"านการสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยนักศึกษามีการประสานงาน ริเริ่มกิจกรรมในการเตรียม
ความพร"อมในด"านต)าง ๆ โดยมีอาจารยเป>นผู"สนับสนุนตั้งแต)ปการศึกษา 2552 เป>นต"นมานั้น ทําให"ในปการศึกษา 2552
ผลการสอบผ)านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีนักศึกษาของคณะวิชาสอบได"ร"อยละ 92.74, ในปการศึกษา 2553 มี
นักศึกษาของคณะวิชาสอบได"ร"อยละ 95.42, ในปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาคณะวิชาสอบได"ร"อยละ 95.73, ในป
การศึกษา 2555 มีนักศึกษาคณะวิชาสอบได"ถึงร"อยละ 99.37 ในปการศึกษา 2556 และ 2557 มีนักศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ซึ่งเป>นนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด สอบผ)านใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมได"ถึงร"อยละ 100 แต)เมื่อรวมนักศึกษาทั้งหมดซึ่งรวมถึงนักศึกษาตกค"างจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ป ซึ่ง
สําเร็จการศึกษาโดยใช"เวลาศึกษาเลยระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร จะมีนักศึกษาของคณะวิชาสอบผ)านใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมคิดเป>นร"อยละ 62.96 และ 96.93 ตามลําดับ
คณะวิชาพบปXญหาบางหลักสูตรไม)มีผู"เรียน จึงได"แก"ไขปXญหาด"วยการทบทวนและจัดทําข"อกําหนดในการปYด
หลักสูตร และดําเนินการปYดหลักสูตรหรือยุบรวมหลักสูตร ส)วนปXญหาจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากว)าแผนการ
รับมากนั้น ได"จัดทําแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ คณะวิชายังให"ความสําคัญด"าน
ปXจจัยสนับสนุนการศึกษา โดยได"จัดสรรงบประมาณภายในเพิ่มเติมโดยเฉพาะแก)ห"องเอกสารอ"างอิงเพื่อเปYดให"บริการแก)
นักศึกษาของคณะวิชา และกําลังดําเนินการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อทยอยทดแทนของเดิมที่เก)ามาก อีกทั้งได"มีการ
วางแผนในการจัดหาอุปกรณการศึกษา การเพิ่มจํานวนแหล)งเรียนรู" การเพิ่มจํานวนจุดเชื่อมต)อ wi-fi การซ)อมบํารุง การ
ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต)าง ๆ
คณะวิชามีนโยบายระดับคณะสําหรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีการให"บริการทุนการศึกษาทั้งที่เป>นทุนให"
เปล)า และทุนกู"ยืม มีงบประมาณในการส)งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ^ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเก)าสัมพันธ ซึ่งมีรองคณบดีฝ^ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเก)าสัมพันธเป>นประธาน นอกจากนี้ ยังมีการ
กําหนดกิจกรรมตามหลักสูตรเพิ่มเติม ซึ่งเป>นข"อบังคับในการสําเร็จการศึกษาของคณะวิชาซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร"อม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา และมีการกําหนดตารางกิจกรรมในตารางสอน เพื่อให"นักศึกษาทุกคนได"มีส)วนร)วมใน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษามากขึ้น โดยในแผนการจัดกิจกรรมได"ดําเนินกิจกรรมที่ส)งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู"ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห)งชาติ 5 ด"าน นอกจากนี้ยังให"ความสําคัญกับการให"บริการและการ
ให"ข"อมูลนั กศึกษา มีการประเมินคุณ ภาพการจัดกิจกรรมและการให"บริ การ และนําผลการประเมินมาปรั บปรุงการ
ให"บริการอย)างต)อเนื่อง
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ในปการศึกษา 2557 คณาจารยมีผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพจํานวนมากทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มีผลงานวิจัยที่ได"รับการตีพิมพเผยแพร) จํานวนทั้งสิ้น 82 เรื่อง ระดับนานาชาติ จํานวน 69 เรื่อง และระดับชาติ จํานวน
13 เรื่อง
คณะวิชาได"รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน 57 โครงการ จําแนกเป>นทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล)งทุน
ภายในสถาบันทั้งหมด 36 โครงการ งบประมาณ 4,865,998.29 บาท และทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล)งทุนภายนอก
สถาบัน จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 6,442,306.55 บาท รวมทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งสิ้น 11,308,304.84 บาท
จากจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 97.5 คน คิดเฉลี่ยต)ออาจารยและนักวิจัยเป>นเงิน 115,982.61
บาทต)อคน ซึ่งทุนสนับสนุนการวิจัยส)วนใหญ)ได"รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ)นดินและแหล)งทุนจากภายนอก พบว)า
ในปการศึกษา 2557 มีผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพตามเป_าหมายตัวชี้วัดที่คณะวิชาตั้งไว"
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ในปการศึกษา 2557 คณะวิชาจัดทําแผนด"านการบริการวิชาการ โดยมีการกําหนดตัวบ)งชี้วัดความสําเร็จใน
ระดับโครงการ ให"มีผลดําเนินการในภาพรวมมากกว)าร"อยละ 80 และมีตัวบ)งชี้วัดความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ โดย
มีการบรรลุเป_าหมาย 11 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ถือว)าแผนบรรลุวัตถุประสงค
คณะวิ ช าดํ า เนิ น การโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก) สั ง คมแก) สั ง คมและชุ ม ชน โดยจั ด การอบรม ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเผยแพร)ความรู"รวม 32 โครงการ/
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)

3
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ปการศึกษา 2557

กิจกรรม มีผู"เข"ารับบริการ 6,686 คน คิดเป>นงบประมาณทั้งสิ้น 3,639,780 บาท ผลการดําเนินงานในแต)ละโครงการ/
กิจกรรม จะประเมินความสําเร็จจากการบรรลุเป_าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว"ในโครงการด"วย ด"านจํานวนอาจารยที่มีส)วน
ร)วมให"บริการวิชาการแก)สังคม การบริการวิชาการแก)สังคมจะคิดรวมคณาจารยที่ให"บริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน “เภสัชศาลา” เนื่องจากเป>นนโยบายของคณะวิชาที่คณาจารยที่เป>นเภสัชกรทุกคนต"องให"บริการด"านยา ณ สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ยกเว"น คณบดีคณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 คน อาจารยที่รับตําแหน)งระดับ
ผู"บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน อาจารยที่เป>นลูกจ"างชั่วคราว จํานวน 1 คน อาจารยผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน
และอาจารยที่ลาศึกษาต)อ จํานวน 7.5 คน รวมจํานวน 17.5 คน จะได"รับการยกเว"น ไม)ต"องมีส)วนร)วมให"บริการทาง
วิช าการแก) สัง คม ณ สถานปฏิ บัติ การเภสัช กรรมชุม ชน “เภสัช ศาลา” จากอาจารยประจํา ทั้ง หมด 105 คน ดัง นั้ น
คณาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและมีส)วนร)วมในการให"บริการทางวิชาการแก)สังคม มีจํานวนทั้งสิ้น 87.5 คน จาก
คณาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 97.5 คน คิดเป>นร"อยละของคณาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและมีส)วนร)วมในการให"บริการทาง
วิชาการแก)สังคมต)ออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด เท)ากับ 89.74% นอกจากนี้คณาจารยในคณะวิชายังได"รับเชิญ
เป>นที่ปรึกษา อาจารยพิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการสอบวิทยานิพนธ และ/หรือวิทยากร ให"กับหน)วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปการศึกษา 2557 คณะวิชาจัดทําแผนด"านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดตัวบ)งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับโครงการ ให"มีผลดําเนินการในภาพรวมมากกว)าร"อยละ 80 และมีตัวบ)งชี้วัดความสําเร็จของแผนด"าน
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมี ก ารบรรลุ เ ป_ า หมาย 4 ตั ว ชี้ วั ด จากทั้ ง หมด 4 ตั ว ชี้ วั ด ถื อ ว) า แผนบรรลุ
วัตถุประสงค
คณะวิชาจัดให"มีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความสอดคล"อง และบูรณาการกับ
การเรีย นการสอน การบริก ารทางวิ ช าการ การวิ จัย โดยให" นั กศึ กษาได"มี โ อกาสศึก ษาองคความรู"ด" า นสมุน ไพร ฝd ก
กระบวนการคิดและการบริหารจัดการ และถ)ายทอดจิตสํานึกรักภูมิปXญญาไทย รวมทั้งส)งเสริมให"บุคลากรและนักศึกษา
ร)วมกันทํากิจกรรมด"านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับศาสนา และสมุนไพร เป>นต"น
คณะวิชาดําเนินการโครงการด"านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
550,786 บาท จําแนกเป>นโครงการที่ใช"เงินงบประมาณแผ)นดิน จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 467,280 บาท โครงการ
ที่ใช"เงินรายได" จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 73,506 บาท และโครงการที่ได"จัดสรรจากแหล)งอื่น จํานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 14,000 บาท และมีผู"เข"าร)วมโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2,093 คน
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คณะวิชามีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค พร"อมกับมีการประชุมเพื่อพิจารณาวิสัยทัศนของ
คณะวิชา โดยทุกภาคส)วนของคณะวิชามีส)วนร)วมในการดําเนินงานร)วมกัน มีการพัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห
SWOT และพัฒนาไปสู)แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจําป และมีการเผยแพร)แผนปฏิบัติราชการที่
เป>นลายลักษณอักษร ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 5 ด"าน ซึ่งในปงบประมาณ 2557 มีผลการปฏิบัติงานดังนี้ (1) ด"าน
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มีตัวบ)งชี้ทั้งหมด 112 ตัวบ)งชี้ บรรลุเป_าหมาย 95 ตัวบ)งชี้ คิดเป>นร"อยละ 84.80 (2) ด"าน
งานวิจัยและงานสร"างสรรค มีตัวบ)งชี้ทั้งหมด 16 ตัวบ)งชี้ บรรลุเป_าหมาย 13 ตัวบ)งชี้ คิดเป>นร"อยละ 81.25 (3) ด"านการ
บริการวิชาการ มีตัวบ)งชี้ทั้งหมด 22 ตัวบ)งชี้ บรรลุเป_าหมาย 22 ตัวบ)งชี้ คิดเป>นร"อยละ 100.00 (4) ด"านงานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม มีตัวบ)งชี้ทั้งหมด 10 ตัวบ)งชี้ บรรลุเป_าหมาย 10 ตัวบ)งชี้ คิดเป>นร"อยละ 100.00 (5) ด"านงานบริหาร
จัดการ มีตัวบ)งชี้ทั้งหมด 36 ตัวบ)งชี้ บรรลุเป_าหมาย 31 ตัวบ)งชี้ คิดเป>นร"อยละ 86.11 ซึ่งภารกิจดังกล)าวสอดคล"องกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ พร"อมกับคณะวิชานําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาใช"จัดทํา
แผนของคณะวิชา นอกจากนี้คณะวิชาได"เพิ่มยุทธศาสตรด"านการสร"างองคกรให"เป>นองคกรแห)งความสุข มีตัวบ)งชี้ทั้งหมด
9 ตัวบ)งชี้ บรรลุเป_าหมาย 9 ตัวบ)งชี้ คิดเป>นร"อยละ 100.00 โดยในปงบประมาณ 2557 คณะวิชามีตัวบ)งชี้รวมตามแผน
ทั้งหมด 205 ตัวบ)งชี้ ดําเนินการบรรลุผลตามเป_าหมายทั้งหมด 180 ตัวบ)งชี้ คิดเป>นร"อยละ 87.80 (หมายเหตุ : ข"อมูลผล
การดําเนินงานเป>นข"อมูลปงบประมาณ 2557 ตั้งแต) 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) ส)วนผลการปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ 2558 ยังอยู)ระหว)างการติดตามผลการดําเนินงาน เนื่องจากยังไม)สิ้นสุดปงบประมาณ โดยมีการร)วมกัน
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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จัดทําแผนในระดับหน)วยงาน ถ)ายทอดแผน รวมทั้งมีการเผยแพร)แผนบนเว็บไซตของคณะวิชา (www.pharm.su.ac.th)
คณะวิชาได"กําหนดตัวบ)งชี้และเป_าหมายเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานที่สอดคล"องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทั้งในส)วนของงบประมาณ เงินรายรับ และ
เงินงบประมาณแผ)นดิน
คณะวิชามีคณะกรรมการประจําคณะวิชา ที่มีภารกิจในการกําหนดนโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร และแผนงาน
ของคณะวิชา พร"อมกับมีการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานที่วางไว" มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยรองคณบดี
ฝ^ายวางแผนและประกันคุณภาพดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะวิชา ตามที่ กพร. กําหนด ในรอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือน ต)อมหาวิทยาลัยอย)างต)อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู"บริหารของคณะวิชาโดยสภา
มหาวิทยาลัย มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนพร"อมทั้งกํากับติดตามให"ดําเนินการตาม
กําหนด มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู" มีการพัฒนาบุคลากรโดยส)งเสริมให"บุคลากรได"ลาศึกษาต)อ ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจัย เข"าร)วมประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนให"บุคลากรได"มีความก"าวหน"า
ทางสายงานในการขอกําหนดตําแหน)งทางวิชาการ และตํ าแหน)งชํานาญการ อย)างต)อเนื่อง มีระบบสวัสดิการ และ
เสริมสร"างสุขภาพที่ดี โดยส)งเสริมให"มีการออกกําลังกาย และการตรวจสุขภาพประจําป พร"อมกับสร"างบรรยากาศที่ดีให"
บุคลากรทํางานได"อย)างมีประสิทธิภาพ และอยู)ร)วมกันอย)างมีความสุข
คณะวิชามีรายได"หลักจากการรับนักศึกษาเข"าเรียนทั้งในส)วนปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รายได"และรายรับ
ส)วนใหญ)มาจากโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตรเพิ่มพิเศษ มีการวิเคราะหข"อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด"วยต"นทุนต)อ
หน)วยในแต)ละระดับปริญญา มีการให"หน)วยงานต)าง ๆ จัดทําคําของบประมาณ ล)วงหน"า มีคณะกรรมการในการพิจารณา
และจัดสรรงบประมาณในแต)ละป ซึ่งกรรมการเป>นผู"แทนจากทุกหน)วยงานที่ขอรับการจัดสรร มีการแสวงหาแหล)งเงินอื่น
ที่จะนํามาพัฒนาคณะวิชานอกเหนือจากเงินรายรับจากโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตรเพิ่มพิเศษ คณะวิชามีอาคารที่
เหมาะสําหรับการทําวิจัยระดับสูง ทําให"มีศักยภาพด"านวิจัยเป>นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ คณะ
วิชาได"ทําความตกลงความร)วมมือกับองคการเภสัชกรรมในการวางแผนใช"ทรัพยากรร)วมกันในโครงการผลิตและพัฒนา
วัคซี นไข" หวัด ใหญ) เพื่ อพัฒ นาแลกเปลี่ย นเรี ยนรู" ทางวิชาการและวิจั ย อี กทั้ง เป>น การประหยัด งบประมาณของทั้ ง 2
หน)วยงาน สําหรับแผนการหางบประมาณเพิ่มเติมนั้น ขณะนี้ คณะวิชาได"ก)อตั้ง (1) หน)วยภูมิปXญญาทางเภสัชศาสตร ประ
โชติ เปล)งวิทยา ซึ่งเป>นหน)วยงานวิจัย ผลิต และวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพครบวงจร (2) หน)วยเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
ซึ่งเป>นหน)วยงานให"บริการด"านสารสนเทศ และ (3) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา" ซึ่งทั้ง 3 หน)วยงาน
สามารถเป>นแหล)งเรียนรูข" องนักศึกษา แหล)งฝdกปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป>นแหล)งบริการทางวิชาการแก)สังคมและหารายได"
เสริมเพื่อนํามาพัฒนาคณะวิชาต)อไป
คณะวิชามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน"าที่กํากับดูแลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด"วยกรรมการจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยมีคณบดีเป>นประธานคณะกรรมการ มีหน"าที่กําหนดนโยบายและแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ติดตามการดําเนินงาน และปรับปรุงระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะเภสั ช ศาสตร ให" ก" า วสู) ม าตรฐานของการเที ย บระดั บ เชิ ง แข) ง ขั น (competitive
benchmarking) ได"
ในปการศึกษา 2557 มีการจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร ระหว)างวันที่
23-28 กรกฎาคม 2557 ซึ่งตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ก)อนที่จะดําเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (โดยผู"ทรงคุณวุฒิ) ซึ่งจัดให"มีการ
ตรวจประเมินในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งหมดโดยคณะเภสัชศาสตรตามเกณฑของ สกอ. ในปการศึกษา 2557 ทั้งหมด
13 ตัวบ)งชี้ ได"คะแนนเฉลี่ย เท)ากับ 4.35 คะแนน ผลการประเมินตนเองอยู)ในระดับดี ผลการประเมินตามองคประกอบ
คุณภาพ คะแนนองคประกอบที่อยู)ในระดับดีมาก ได"แก) องคประกอบที่ 3 และ 4 องคประกอบที่อยู)ในระดับดี ได"แก)
องคประกอบที่ 1 และ 2 และองคประกอบที่อยู)นระดับพอใช" ได"แก)องคประกอบที่ 5 เมื่อวิเคราะหคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะวิชา พบว)าด"านปXจจัยนําเข"า อยู)ในระดับดี ด"านกระบวนการ อยู)ในระดับดีมาก และด"านผลผลิต อยู)ใน
ระดับดี
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ดังนั้นคณะจะต"องเร)งพัฒนาคุณภาพในอันดับแรก คือ องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ และรองลงมาคือ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองคประกอบที่ 2 การวิจัย โดยเฉพาะตัวบ)งชี้ที่มีคะแนนน"อยกว)าหรือเท)ากับ 3.51
ได"แก) ตัวบ)งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และตัวบ)งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาตัวบ)งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุ)มสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
ทิศทางการพัฒนา
คณะวิชาควรเร)งพัฒนาในด"านต)างๆ โดยจัดทําเป>นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้
1. แผนระยะสั้นในการพัฒนาตัวบ)งชี้ที่ยังมีผลการประเมินต่ํา ได"แก) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และ
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และการบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุ)มสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
2. แผนระยะกลาง ได"แก) การสนับสนุนให"มีคณาจารยจากมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตําแหน)งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น และอาจารยทุกคนมีงานวิจัย โดยได"รับทุนวิจัยตามเกณฑ สูงขึ้น ทั้งภาพรวมในระดับคณะวิชา และเมื่อจําแนก
เป>นรายภาควิชา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรุ)นใหม)เพื่อเตรียมเป>นผู"บริหารของคณะวิชา
3. แผนระยะยาว ได"แก) การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให"เป>นหลักสูตร bilingual หรือ หลักสูตรนานาชาติ
เพื่อรองรับการเข"าสู)ความเป>นประชาคมอาเซียน โดยมีเป_าหมายเป>นคณะวิชาด"านเภสัชศาสตรระดับนําของอาเซียน
นอกจากนี้ คณะวิชายังมีแผนจะพัฒนาในด"านต)อไปนี้
1. การพัฒนาคณะวิชาให"เป>นองคกรแห)งความสุข ตามแผนกลยุทธของคณะวิชา ป 2556-2560
2. การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 สาขาเภสัชศาสตร (6 ป)
3. การปรับปรุงและยุบรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมไทยประยุกต
5. การพัฒนาหลักสูตร Pharm D – MS, Pharm D – PhD และ Pharm D - Residency
6. การพัฒนาอาคารการเรียนการสอนโดยเตรียมแบบก)อสร"างอาคารการเรียนการสอน 8 ชั้น
7. การพัฒนาการใช"งานอาคารผลิตสารต"านเชื้อ H5N1 ที่จังหวัดเพชรบุรี
8. การพัฒนาศูนยความเป>นเลิศนาโนเมดิซีน

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)

6
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ปการศึกษา 2557

บทที่ 1
ส:วนนํา
1. ความเป;นมา (ชื่อหน:วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป;นมา)
1.1 ชื่อหน:วยงาน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.2 ที่ตั้ง
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

1.3 ประวัติความเป;นมา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม เริ่มจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.
2526 และเปYดรับนักศึกษาตั้งแต)ปการศึกษา 2529 นับเป>นคณะเภสัชศาสตรที่ก)อตั้งเป>นลําดับที่ 6 ของประเทศไทย มี
โครงสร"างของคณะวิชาประกอบด"วยภาควิชา 8 ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร โดยเมื่อเริ่มก)อตั้ง
คณะวิชา มีภาควิชาต)างๆ ดังนี้คือ ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร ภาควิชาเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน ภาควิชาเภสัช
เคมี ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภายหลังได"มีการจัดตั้ง
ภาควิชาที่เป>นหน)วยงานในกํากับของรัฐอีก 1 ภาควิชา คือ ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 8 ภาควิชา
ในปXจจุบันคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปYดสอนหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ได"แก) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 6 ป) รวม 1 หลักสูตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ได"แก) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน
5 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร รวม 6 หลักสูตร และระดับดุษฎีบัณฑิต ได"แก)
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร รวม 4
หลักสูตร รวมหลักสูตรที่คณะเภสัชศาสตรเปYดสอนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และภารกิจของคณะวิชา
2.1 ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาของการศึกษาเภสัชศาสตร คือ การให"การศึกษาวิชาชีพทางเภสัชศาสตร ซึ่งเป>นวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องด"วย
ศิลปวิทยาการและวิทยาศาสตรของการเสาะแสวงหา การประดิษฐสารจากแหล)งกําเนิดตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห
ขึ้นเป>นยาสําเร็จรูปในรูปแบบต)าง ๆ เพื่อให"มีความเหมาะสมและสะดวกในการแจกจ)าย และใช"เพื่อบําบัด บรรเทา ป_องกัน
พิเคราะหโรค และสร"างเสริมสุขภาพ วิชาชีพนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการของการกําหนดจดจําเอกลักษณ และการตรวจ
พิสูจน การเลือกสรรฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา การเก็บถนอมรักษายามิให"เสื่อมคุณภาพ การปรุง การผสม การวิเคราะห
เพื่อผลิตให"ได"ตามมาตรฐานกําหนดของยาและเวชภัณฑ การวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับและเทคโนโลยีการผลิตยา อีกทั้งยัง
ครอบคลุมถึงการแจกจ)าย การติดตามผลการประเมินการทบทวน และการเลือกใช"อย)างถูกต"องปลอดภัยโดยเหมาะสม ไม)
ว)าจะเป>นการจ)ายตามใบสั่งยาของผู"ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู"ประกอบโรคศิลปะอื่นใด รวมทั้งสัตวแพทย หรือจะ
เป>นการจ)ายให"โดยตรง ขาย หรือให"บริการด"านความรู"แก)ผู"บริโภคภายใต"กรอบบัญญัติแห)งกฎหมายและนิติธรรม อีกทั้ง
ต"องตามจรรยาบรรณแห)งวิชาชีพ
2.2 ปรัชญา

คุณธรรมประสานศาสตรและศิลปสรางสรรคสังคม

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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2.3 นโยบายการบริหารคณะเภสัชศาสตร
บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนคณะวิชาให"เป>นองคกรสร"างปXญญาทางเภสัชศาสตรระดับนําของประเทศ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.4 ปณิธาน

มุงพัฒนาวิชาชีพและวิชาการดานเภสัชศาสตร
มุงประศาสนความรูและเสริมสรางคุณธรรมสูบัณฑิต
มุงผลิตเภสัชกรเพื่อสังคมและมวลมนุษยชาติ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดมุ)งหมายหลัก คือ การแสวงหาทิศทางที่เหมาะสมในการทํานุบํารุง
การศึกษา วิจัย และพัฒนาความรู"ด"านเภสัชศาสตรและสาขาที่เกี่ยวข"อง ประกอบกับการนําเอาเทคโนโลยีใหม)ที่เหมาะสม
มาใช" เพื่อการถ)ายทอดความรู"อย)างมีประสิทธิภาพ เพื่อให"บัณฑิตทางเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยเป>นผู"เพรียบพร"อมด"วย
สติปXญญา คุณธรรม ความรอบรู" ความเชี่ยวชาญ เจตสํานึก ความรับผิดชอบ และจริยธรรมอันดีงาม ทั้งต)อมหาวิทยาลัย
วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ เพื่อความเจริญของบุคคล สังคมและประเทศชาติ โดยใช"สรรพวิทยาการที่มีเพื่ออํานวย
ประโยชนต)อมนุษยชาติ
คุณสมบัติเสริมเพิ่มที่บัณฑิตทางเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรพึงมี และไม)ด"อยกว)าบัณฑิตของสถาบัน
ศึกษาทางเภสัชศาสตรอื่นใด ได"แก) ความรู"จักและเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักใฝ^รู"เป>นนิจ คิดริเริ่มสร"างสรรค จรรโลง
ศิลปวัฒนธรรม ไตร)ตรองเหตุผลและเหตุการณโดยถี่ถ"วน และมีจรรยาบรรณแห)งวิชาชีพ
2.5 วิสัยทัศน (ตามยุทธศาสตรและแผนแม:บทระยะยาว พ.ศ. 2550-2579/2599)
คณะวิชาได"ดําเนินการปรับวิสัยทัศนของคณะวิชา ด"วยการเน"นการมีส)วนร)วมของประชาคม ตั้งแต)การระดม
ความคิดเห็นเรื่องปรัชญา และวิสัยทัศนของคณะ จากที่ประชุมของแต)ละภาควิชา และนําเข"าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิชาเพื่อการกลั่นกรอง และให"บุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็นในการปรับวิสัยทัศนอีกครั้งหนึ่งในสัมมนา
บุคลากร และได"มีมติสรุปเป>นวิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตร ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งทื่ 19/2555 ใน
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

องคกรระดับนําสรางสรรคป+ญญาสูสังคม
มุ)งพัฒนาคณะเภสัชศาสตร
1. ให"เป>นคณะวิชาที่มีความเป>นเลิศทางด"านวิทยาศาสตรสุขภาพ ทั้งทางด"านวิชาการ และวิชาชีพ ที่มีขอบข)าย
การพัฒนาเชิงรุกขององคความรู" และการเสริมสร"างทักษะทางด"านเภสัชศาสตร โดยมีการผสมผสานเชิงบูรณาการของ
วิทยาการและเทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะที่สอดคล"องและเกี่ยวข"อง
2. มุ)งเสริมสร"างผลผลิตที่มีคุณภาพทั้งทางด"านวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนศักยภาพเชิงแข)งขันได"ในระดับ
สากล ภายใต"การขยายเครือข)ายภาคีและพันธมิตรความร)วมมือทางวิชาการ การวิจัย การให"บริการวิชาการแก)ชุมชน และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ โดยอาศัยรูปแบบการบริหารคุณภาพเชิงสากล
3. มุ)งพัฒนาระบบการบริการการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรอย)างต)อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อยังประโยชนต)อความ
เจริญก"าวหน"า และการเปลี่ยนแปลงทางด"านวิชาการ วิชาชีพ ระบบสุขภาพ สังคม ความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ
2.6 พันธกิจ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรที่มีความเป>นเลิศทาง
วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองต)อความต"องการของสังคม และเป>นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนางานวิจัย
ให"บริการวิชาการสู)ชุมชนและสังคม สร"างเครือข)ายความร)วมมือกับองคกรทั้งในและต)างประเทศ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มุ)งสู)ความเป>นองคกรแห)งปXญญาทางเภสัชศาสตรระดับนําของประเทศ ภายใต"การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล และเป>นองคกรแห)งความสุข

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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2.7 วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคของการศึกษาเน"นตามเนื้อหาวิทยาการของภารกิจ และพันธกิจหลักทั้งหมดของเภสัชกร ตลอดจน
ความสัมพันธของภารกิจหลักของเภสัชกรที่มีต)อระบบบริการสาธารณสุข และแนวนโยบายแห)งชาติทางด"านยา รวมทั้ง
เป>นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณต)าง ๆ ให"มากขึ้น
ด"วยเหตุนี้ วัตถุประสงค และจุดมุ)งหมายของการศึกษาเภสัชศาสตรในมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเสนอเป>นลําดับ
หัวข"อได"ดังนี้
1. มีความรู"ความสามารถในการเสาะแสวงหา ปรุง ผสม และประดิษฐวัตถุใด ๆ ขึ้นเป>นยาที่มีลักษณะดี
เหมาะสม
2. มีความรู"ความสามารถในการควบคุมมาตรฐานของยา ให"มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยถูกต"องตามหลักวิชาการ
3. มีความรู"ความสามารถในการจําแนกประเภทหมวดหมู)ของยา เพื่อประโยชนในการใช" การเก็บรักษา การ
ผลิต และการจําแนกตามฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา
4. มีความรู"ความสามารถในการให"บริการและคําแนะนําเกี่ยวกับยาใด ๆ อย)างถูกต"อง ตามหลักวิชาการ
ประหยัด ปลอดภัย เป>นที่ยอมรับแก)ผู"รับบริการ อันได"แก) ผู"ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู"ประกอบโรคศิลป|อื่น ๆ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป
5. มีความรู" ความสามารถ และสติปXญญา ไตร)ตรอง วินิจฉัยผลของยาที่มีต)อร)างกาย ทั้งในด"านที่เป>นคุณ และ
เป>นโทษ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช"ยาในลักษณะต)าง ๆ
6. มีความรู"ในอาการของโรคบางอย)างที่ปรากฏมากในประเทศ และมีความสามารถที่จะดําเนินการตาม
ขั้นตอน เพื่อช)วยเหลือเยียวยา หรือคัดเลือกผู"ป^วยส)งต)อโรงพยาบาลได"
7. มีความรู"ความสามารถในการเลือกสรรยาเพื่อใช"ให"เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและอาการของโรคได"
8. มีความรู"ความสามารถในการให"การศึกษา ฝdกอบรม เผยแพร)กระจายข)าวสารความรู"เรื่องยา การส)งเสริมสุข
การป_องกันโรค และการช)วยเหลือตนเองแก)ประชาชนและเจ"าหน"าที่อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและการ
คุ"มครองประโยชนผู"บริโภค
9. มีความรู"และเข"าใจ ปXญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรที่ต"องมีส)วน
ร)วมในการแก"ปXญหานั้น ๆ และร)วมไปกับบุคลากรสาขาอื่นที่เกี่ยวข"อง
10. มี ค วามรอบรู" ใ นศิ ล ปวิ ท ยาการต) า ง ๆ สมกั บ เป> น เภสั ช กรที่ ดี ที่ เ พี ย บพร" อ มด" ว ยคุ ณ ธรรม ยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณแห)งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธอันดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต)อหน)วยงาน สังคม และประเทศชาติ สามารถ
ประยุ ก ตความรู" ทั้ งในวิ ช าชีพ และนอกวิ ชาชี พ เพื่ อ บริ การประชาชนด"า นสุ ข ภาพอนามั ย อย) า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
11. มีความเข"าใจว)า “วิชาชีพเภสัชกรรม” เป>นวิชาชีพที่ต"องเรียนรู"ใฝ^ศึกษาต)อเนื่องไปตลอดชีวิต เช)นเดียวกับ
วิชาชีพอื่นๆ และมีความสามารถพอที่จะศึกษาค"นคว"าด"วยตนเองต)อไปได"
12. มีความสามารถวิเคราะหและปรับปรุงตนเองให"เหมาะสมกับสถานการณเมื่อร)วมทํางานกับผู"อื่นทั้งในฐานะ
ผู"นําและผูร" )วมงาน
13. มีความสามารถในการจัดการ บริหาร วางแผน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต)าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข"องกับงาน
เภสัชกรรมโดยตรง และงานอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน
14. มีความสามารถด"านการวิจยั และพัฒนาเบื้องต"นด"านเทคโนโลยีเภสัชกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองได"มากที่สุด
โดยได"เภสัชภัณฑที่มีคณ
ุ ค)า คุณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานสากล
ทั้งนี้โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใช"ให"เหมาะสม สนองต)อสภาวการณ การดําเนินไปตาม
ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแต)ละช)วงสมัย และต)อความต"องการของวิชาชีพ ประชาชน
สังคม และประเทศชาติ
2.8 ภารกิจของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชี่ยวชาญในการเป>นผู"ถ)ายทอดความรู" ความชํานาญ ในศาสตร
ที่เกี่ยวข"องกับการศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ให"แก)นักศึกษาที่ผ)านการคัดเลือกให"เข"ามาศึกษาในคณะวิชา โดยมีรายละเอียด
ของการให"ความรู"ความชํานาญในด"านต)าง ๆ ดังนี้
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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1. การให"ความรู"พื้นฐาน และการประยุกตองคความรู"ทางด"านเภสัชศาสตรชีวภาพ ซึ่งเป>นองคความรู"พื้นฐาน
ของการศึกษาส)วนและอวัยวะต)าง ๆ ของร)างกายมนุษย ได"แก) ชีวเคมี สรีรวิทยา กายวิภาค และวิทยาศาสตรสุขภาพที่
เกี่ยวข"อง รวมทั้งปฏิสัมพันธทั้งภายใน และภายนอกร)างกาย กับสิ่งต)างๆในระบบสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ตลอดจนการประยุกต
เทคโนโลยีของศาสตรในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"องเข"ามาช)วยในการสร"างศิลปวิทยาการในการสาธารณสุขของมนุษย
2. การให"องคความรู"ทางด"านเภสัชกรรมชุมชน โดยอาศัยความรู"ทางด"านสังคมศาสตร ประชากรศาสตร และ
อื่น ๆ ในการให"ความรู" การบริการ การบริหาร การวิจัยในส)วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพ การให"ข"อมูลข)าวสารกับสังคม ตลอดจน
การคุ"มครองผู"บริโภคในด"านต)าง ๆ ที่เกี่ยวข"องกับวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. การให"องคความรู"ในด"านเคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห เคมีสังเคราะห และการปรับปรุงโครงสร"างของสารที่ใช"เป>น
ยา ครอบคลุมผลิตภัณฑธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ การประกันคุณภาพเภสัช
ภัณฑ การตรวจวัดระดับยาในเลือด และเทคโนโลยีชีวภาพทางด"านเภสัชเคมี
4. การให"องคความรู"ในการบริการ และบริบาลผู"ป^วยทุกประเภท โดยอาศัยความรู"พื้นฐานของสมุฏฐานของโรค
และสภาวะของผู"ป^วย ในการตัดสินใจการให"บริการ และการบริบาลผู"ป^วย ตลอดจนการให" และติดตามข"อมูลที่มีส)วน
สําคัญต)อการตัดสินใจในการบริการ และบริบาลที่เกี่ยวข"อง
5. การให"องคความรู"ทางด"านเภสัชวิทยา และพิษวิทยา ซึ่งเป>นความรู"ในลักษณะประยุกตของความรู"ทางด"าน
วิทยาศาสตรสุขภาพพื้นฐาน ในการศึกษาปฏิสัมพันธระหว)างมนุษยและสารที่ใช"เป>นยา กลวิธานในการออกฤทธิ์ของยา
และสารต)าง ๆ เมื่อเข"าสู)ร)างกายมนุษย ตลอดจนถึงพิษวิทยาของสิ่งต)างๆ เหล)านี้ ทั้งในแง)ของปฏิสัมพันธกับมนุษย สัตว
และสิ่งแวดล"อม
6. การให"องคความรู"ทางด"านยา อาหาร และเครื่องสําอางที่ได"จากธรรมชาติ ทั้งในด"านแหล)งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ
การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนถึงการศึกษาภูมิปXญญาไทย และการประยุกตวิทยาการต)าง ๆ กับ
องคความรู"ทางการแพทยพื้นบ"าน
7. การให"ความรู"และความชํานาญในการปรุง ผสม พัฒนา และประดิษฐวัตถุใด ๆ ขึ้นเป>นยา หรือสูตรตํารับ ที่
มีลักษณะดี เหมาะสม สะดวกต)อการใช" ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานของการผลิตยา ทั้งก)อนผลิต ระหว)างการผลิต และ
หลังการผลิต ให"มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
คณะเภสัชศาสตร มีหน"าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยยึดหลักภารกิจ
หลักตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 4 ประการหลัก ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดด"านบน
2. การบริการทางวิชาการแก)สังคม ในเรื่องของการบริการทั้งในด"านวิชาการ และการให"ข"อมูลข)าวสารทางการ
สาธารณสุข
3. การวิจัย เพื่อการสร"างองคความรูใ" หม) และการสร"างศิลปวิทยาการประยุกตในด"านต)าง ๆ
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส)วนที่เกี่ยวข"องกับวิชาชีพ และสังคมโดยทั่วไป
2.9 แผนปฏิบัติราชการประจําปJ
แผนปฏิบัติราชการที่อยู)ในช)วงการประเมิน คือ แผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในช)วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก ได"แก) การผลิตบัณฑิต
การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ดูรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได"ทางเว็บไซตคณะวิชา www.pharm.su.ac.th)

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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3. โครงสรางบุคลากรและโครงสรางการบริหารจัดการองคกร
1. ข"าราชการและพนักงานสายอาจารย
รวมทั้งสิ้น
2. ข"าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
รวมทั้งสิ้น
3. พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
รวมทั้งสิ้น
4. พนักงานเฉพาะกิจ
รวมทั้งสิ้น
5. ส)วนที่เป>นลูกจ"าง (ทั้งลูกจ"างประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย)
5.1 จ"างจากงบประมาณแผ)นดิน (ลูกจ"างประจํา)
รวมทั้งสิ้น
5.2 จ"างจากงบประมาณรายรับ (ลูกจ"างชั่วคราว)
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งหมด

105
22
24
16

ตําแหน)ง / อัตรา
ตําแหน)ง / อัตรา
ตําแหน)ง / อัตรา
ตําแหน)ง / อัตรา

16 ตําแหน)ง / อัตรา
13.5 ตําแหน)ง / อัตรา
196.5 ตําแหน)ง / อัตรา

โครงสรางการบริหารจัดการองคกร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(พฤศจิกายน 2555 ถึง ปMจจุบัน)
คณะเภสัชศาสตร
คณบดี

คณะกรรมการทีป่ รึกษา
คณะเภสัชศาสตร

- คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
- คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดี
- ฝ^ายบริหาร
- ฝ^ายวิชาการ
- ฝ^ายวิชาชีพ
- ฝ^ายวิจัยและระบบสารสนเทศ
- ฝ^ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
- ฝ^ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเก)า
สัมพันธ
- ฝ^ายบริการวิชาการและ
การศึกษาต)อเนื่อง

ภาควิชา
หัวหน"าภาควิชา

สํานักงานคณะ
เลขานุการคณะ

- ชีวเภสัชศาสตร
- เภสัชกรรม
- เภสัชกรรมชุมชน
- เภสัชเคมี
- เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
- เภสัชเวท
- เทคโนโลยีเภสัชกรรม
- สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ**
(** หน)วยงานในกํากับของรัฐ
ได"รับอนุมตั ิให"จัดตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2550)

- งานการบริหารจัดการทั่วไป
- งานการบริหารการเงินและพัสดุ
- งานการวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานกิจการนักศึกษาและศิษยเก)า
สัมพันธ
- งานการบริการและสนับสนุน
เทคนิคทางการศึกษาสารสนเทศ
- งานการบริการและสนับสนุน
เทคนิคทางการศึกษาวิทยาศาสตร
- งานการจัดการการศึกษา

หน:วยงาน
หัวหน"าหน)วยงาน
- สถานปฏิบัตกิ ารเภสัชกรรม
ชุมชน “เภสัชศาลา” *
- หน)วยเครือข)ายเภสัช
สนเทศ “ประชานาถ” *
- หน)วยภูมิปXญญาทางเภสัช
ศาสตร*
- หน)วยโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ*
- สถาบันหมวกนิรภัย*
(* หน)วยงานในกํากับ)

4. รายนามผูบริหาร ปJการศึกษา 2557
1. ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช
2. ภก.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน
3. ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ง"าวหิรัญพัฒน
4. ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
5. ภก.ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย

คณบดี
รองคณบดีฝ^ายบริหาร
รองคณบดีฝ^ายวิชาการ
รองคณบดีฝ^ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝ^ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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6. ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ล"อจิตรอํานวย
7. ภก.อ.ภานุพัฒน พุ)มพฤกษ
8. ภก.อ.ดร.วารณี บุญช)วยเหลือ
9. ภญ.อ.ดร.ทิพาพร พงษเมษา
10. ภก.ผศ.ดร.สุนีย เตชะอาภรณกุล
11. ภญ.ผศ.ดร.กรัณฑรัตน ทิวถนอม
12. ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา ค"าผล
13. ภญ.ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิง มาลัย สถิรพันธุ
14. ภญ.อ.ดร.นุชจิรา พงศนิมิตรประเสริฐ
15. ภญ.รศ.ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง
16. ภญ.รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน
17. ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ)งประกายพรรณ
18. ภญ.ผศ.ดร.จุรีย เจริญธีรบูรณ
19. ภญ.อ.น้ําฝน ศรีบัณฑิต
20. ภญ.อ.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ
21. ดร.ทวีวรรณ อินดา

ปการศึกษา 2557

รองคณบดีฝ^ายวิชาชีพ
รองคณบดีฝ^ายพัฒนานักศึกษานักศึกษาและศิษยเก)าสัมพันธ
ผู"ช)วยคณบดีฝ^ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา)
ผู"ช)วยคณบดีฝ^ายวิชาการ (พัฒนาการเรียนการสอน)
หัวหน"าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
หัวหน"าภาควิชาเภสัชกรรม
หัวหน"าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
หัวหน"าภาควิชาเภสัชเคมี
หัวหน"าภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
หัวหน"าภาควิชาเภสัชเวท
หัวหน"าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
หัวหน"าภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ผู"จัดการหน)วยภูมิปXญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปล)งวิทยา”
ผู"จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”
ผู"จัดการหน)วยเครือข)ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร

5. รายนามคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ปJการศึกษา 2557
1. ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช
2. ภก.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน
3. ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ง"าวหิรัญพัฒน
4. ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
5. ภก.ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย
6. ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ล"อจิตรอํานวย
7. ภก.อ.ภานุพัฒน พุ)มพฤกษ
8. ภก.อ.ดร.วารณี บุญช)วยเหลือ
9. ภญ.อ.ดร.ทิพาพร พงษเมษา
10. ภก.ผศ.ดร.สุนีย เตชะอาภรณกุล
11. ภญ.ผศ.ดร.กรัณฑรัตน ทิวถนอม
12. ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา ค"าผล
13. ภญ.ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิง มาลัย สถิรพันธุ
14. ภญ.อ.ดร.นุชจิรา พงศนิมิตรประเสริฐ
15. ภญ.รศ.ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง
16. ภญ.รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน
17. ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ)งประกายพรรณ
18. ภญ.ผศ.ดร.ปารณีย มีแต"ม
19. ภญ.ผศ.ดร.นัทที พรประภา
20. ภญ.ผศ.ดร.ผกามาศ ไมตรีมติ ร
21. ภญ.อ.อรัญญา นันทนากรณ
22. ภญ.ผศ.ดร.ปXทมวรรณ เผือกผ)อง
23. ภญ.อ.ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา
24. ภญ.รศ.ดร.สุวรรณี พนมสุข
25. ภญ.ผศ.ดร.จุรีย เจริญธีรบูรณ
26. ภญ.อ.น้ําฝน ศรีบัณฑิต

คณบดี
รองคณบดีฝ^ายบริหาร
รองคณบดีฝ^ายวิชาการ
รองคณบดีฝ^ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝ^ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ^ายวิชาชีพ
รองคณบดีฝ^ายพัฒนานักศึกษานักศึกษาและศิษยเก)าสัมพันธ
ผู"ช)วยคณบดีฝ^ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา)
ผู"ช)วยคณบดีฝ^ายวิชาการ (พัฒนาการเรียนการสอน)
หัวหน"าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
หัวหน"าภาควิชาเภสัชกรรม
หัวหน"าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
หัวหน"าภาควิชาเภสัชเคมี
หัวหน"าภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
หัวหน"าภาควิชาเภสัชเวท
หัวหน"าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
หัวหน"าภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ผู"แทนคณาจารยประจํา (ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร)
ผู"แทนคณาจารยประจํา (ภาควิชาเภสัชกรรม)
ผู"แทนคณาจารยประจํา (ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน)
ผู"แทนคณาจารยประจํา (ภาควิชาเภสัชเคมี)
ผู"แทนคณาจารยประจํา (ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
ผู"แทนคณาจารยประจํา (ภาควิชาเภสัชเวท)
ผู"แทนคณาจารยประจํา (ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
ผู"จัดการหน)วยภูมิปXญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปล)งวิทยา”
ผู"จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ปการศึกษา 2557

27. ภญ.อ.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ
28. ดร.ทวีวรรณ อินดา

ผู"จัดการหน)วยเครือข)ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร

6. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดี เกง เพื่อสังคม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร เพื่อออกไปเป>นเภสัช
กรที่สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได"อย)างมีประสิทธิภาพ มีบทบาท และมีส)วนร)วมในระบบบริการด"านสาธารณสุขและการ
สร"างเสริมสุขภาพ ตามแนวนโยบายแห)งชาติทางด"านยาและสาธารณสุขที่สอดคล"องกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ
ของประเทศและสากล ซึ่งตลอดมาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะกําหนดให"จัดการเรียนการสอนมุ)งหมายให"
นักศึกษามีคุณลักษณะตามกําหนดในภารกิจของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (พ.ศ. 2553) ตามข"อบังคับของสภาเภสัชกรรม
คณะวิชาได"กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค “ดี เก)ง เพื่อสังคม” และกําหนดพฤติกรรมด"านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ต"องการส)งเสริมไว"เป>นลายลักษณอักษรในแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2556-2560 ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานผลการเรียนรู"ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาได"
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ระดับอุดมศึกษา 6 ดาน

ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และใส)ใจสุขภาพ

(1) คุณธรรม จริยธรรม

เกง
มีความรู"ด"านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางปXญญา
สามารถคิดวิเคราะห สร"างสรรค สื่อสาร และใช"
เทคโนโลยีอย)างเหมาะสม

(2) ความรู"
(3) ทักษะทางปXญญา
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ

เพื่อสังคม
มีมนุษยสัมพันธ วินัย ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ

(4) ทักษะความสัมพันธระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ

โดยระบุเป>นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีกลไกในการจัดการด"านกิจกรรมในหลักสูตร
และเสริมหลักสูตร พร"อมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเพื่อให"นักศึกษาเป>นไปตามคุณลักษณะที่กําหนด

7. อัตลักษณ เอกลักษณ และค:านิยมองคกร
7.1 เอกลักษณของคณะเภสัชศาสตร (Uniqueness)
“คณะเภสัชศาสตรเป>นคณะวิชาชั้นนําแห)งการสร"างสรรค”
7.2 อัตลักษณของนักศึกษาเภสัชศาสตร (Identity)
“ชาวเภสัชฯศิลปากรเป>นผู"มีความคิดสร"างสรรค”
7.3 ค:านิยมองคกร (Core Values)
P = Pride
H = Humanity
A = Art Appreciation & Creativity
R = Reliance

ภูมิใจสถาบัน
ยึดมั่นมนุษยธรรม
นําศิลปะสร"างสรรค
เชื่อมั่นพึ่งพา

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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M = Moral Courage
S = Social Responsibility
U = Unity

ปการศึกษา 2557

หาญกล"าจริยธรรม
นําพาสังคม
กลมเกลียวผูกพัน

8. จุดเด:น
1. หลักสูตรของคณะเภสัชศาสตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรผ)านเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกหลักสูตร
2. อาจารยประจํามีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน)งวิชาการสูง
3. อาจารยประจําสามารถผลิตผลงานวิชาการทั้งในด"านปริมาณและคุณภาพสูง
4. นักศึกษาเภสัชศาสตรหลักสูตร 6 ป ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 สามารถสอบผ)านการขึ้นทะเบียน
เป>นผู"ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได"ร"อยละ 100 โดยเข"าสอบ 157 คน สามารถสอบผ)านทุกคน
5. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2556 จํานวน 80 คน ได"งานทําเกี่ยวข"องกับวิชาชีพ
จํานวน 75 คน ประกอบอาชีพอิสระ 3 คน ศึกษาต)อ 2 คน หากไม)นับรวมผู"ศึกษาต)อ คิดเป>นร"อยละของบัณฑิตที่ได"งาน
ทําเท)ากับ ร"อยละ 100

9. การเรียนการสอน
9.1 หลักสูตร
ในปการศึกษา 2557 คณะวิชา มีจํานวนหลักสูตรที่เปYดสอน 11 หลักสูตร จําแนกเป>นหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ซึ่งมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปYดสอนและ
เป>นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) จํานวน 11 หลักสูตร ในจํานวนนี้เป>นหลักสูตรที่ยังไม)ครบรอบ
ประเมินหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน"นการวิจัย คือ ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก ที่เปYดสอนจํานวน 10 หลักสูตร คิดเป>นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน"นการวิจัยร"อยละ 100 ของจํานวน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยหลักสูตรทั้งหมดมีดังนี้
9.1.1 ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555)
9.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 หลักสูตร คือ
ปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร ได"แก)
(1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
(2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุม" ครองผูบ" ริโภคด"านสาธารณสุข
(3) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
(4) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(5) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร ได"แก)
(1) หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557
สถานะของหลักสูตร
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร

วันที่รับรอง
วันที่
โดยสภา
รับทราบ
มหาวิทยาลัย จาก สกอ.

ปJที่
เริ่มใช

ปeด

เป;นตาม
เกณฑ
มาตรฐาน
2548

เปeดสอนใน
ปJการศึกษา
2557

ดําเนินการ
ตามกรอบ
TQF

ยังไม:
ครบรอบ
ประเมิน

ครบรอบ
ประเมินแลว

ปริญญาตรี
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต
14 มี.ค. 55 17 มี.ค.58
2556
ปริญญาโท
1. ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก
13 มี.ค. 56
2556
2. ภ.ม. เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
13 มี.ค. 56 4 ก.พ.57
2556
3. ภ.ม. การคุ"มครองผู"บริโภคด"านสาธารณสุข
13 มี.ค. 56 23 มิ.ย.57
2556
4. ภ.ม. วิทยาการทางเภสัชศาสตร
10 เม.ย. 56
2556
5. ภ.ม. สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
13 มี.ค. 56 4 ก.พ.57
2556
6. วท.ม. วิทยาการทางเภสัชศาสตร
13 มี.ค. 56 4 ก.พ.57
2556
ปริญญาเอก
1. ภ.ด. เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
13 มี.ค. 56 11 มี.ค.57
2556
2. ปร.ด. วิทยาการทางเภสัชศาสตร
10 เม.ย. 56
2556
3. ปร.ด. เทคโนโลยีเภสัชกรรม
10 เม.ย. 56
2556
4. ปร.ด. วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
10 เม.ย. 56
2556
หมายเหตุ ทุกหลักสูตรเมื่อผ)านการพิจารณารับรองโดยสภามหาวิทยาลัยแล"ว คณะวิชาได"ส)งหนังสือราชการแจ"งให" สกอ. รับทราบแล"ว แต)บางหลักสูตรยังไม)ได"รบั การตอบรับทราบจาก สกอ.

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)

ไม:ผ:าน
เกณฑ
มาตรฐาน
2548 และ
TQF
-
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9.2 นักศึกษา
ปการศึกษา 2557 คณะวิชาฯ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,173 คน จําแนกเป>นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน
1,071 คน คิดเป>นร"อยละ 91.30 นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 66 คน คิดเป>นร"อยละ 5.63 จําแนกเป>นนักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก1 จํานวน 6 คน แผน ก2 จํานวน 60 คน และนักศึกษาลงเรียนแผน ข จํานวน 0
คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 36 คน คิดเป>นร"อยละ 3.07
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน)
หลักสูตร
ชั้นปJที่ 1 ชั้นปJที่ 2 ชั้นปJที่ 3 ชั้นปJที่ 4 ชั้นปJที่ 5 ชั้นปJที่ 6
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปJ)
ปกติ
พิเศษ
11
รวมปกติและพิเศษ
11
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปJ)
ปกติ
93
81
80
88
101
92
พิเศษ
99
85
91
86
82
82
รวมปกติและพิเศษ 192
166
171
174
183
174
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร
รวมปกติ
93
81
80
88
101
92
รวมพิเศษ
99
85
91
86
82
82
รวมปกติและพิเศษ 192
166
171
174
183
174
ที่มา : ข"อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ตกคาง

รวม
(คน)

11
11

11
11

-

535
525
1,060

11
11

535
536
1,071

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท (คน)
ชนิดโครงการ/หลักสูตร
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ตกค"าง
โครงการปกติ
ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก
ภ.ม. เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ภ.ม. วิทยาการทางเภสัชศาสตร
ภ.ม. สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
วท.ม. วิทยาการทางเภสัชศาสตร
โครงการพิเศษ
ภ.ม. การคุ"มครองผู"บริโภคด"านสาธารณสุข

รวม (คน)
ชาย

หญิง

-

1
4
2
7
2

6
8
3
4
8

5

-

4

17

20
5
25

-

16
4
20

29
17
46

แผน ก

แผน ข

แผน ก

แผน ข

แผน ก

แผน ข

1
4
3
5
2

-

1
1
2
3
3

-

5
7
3
5

5

-

11

-

ปกติ 15
10
พิเศษ 5
11
21
รวมปกติและพิเศษ 20
รวมจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป 66 คน เป>นชาย 20 คน เป>นหญิง 46 คน
ที่มา : ข"อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโทจากระบบ EIS ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ

รวม (คน)

แผน 1.2 และ 2.2

แผน 1.1 และ 2.1

แผน 1.2 และ 2.2

ตกค"าง
ป ≤52

แผน 1.1 และ 2.1

แผน 1.2 และ 2.2

แผน 1.1 และ 2.1

แผน 1.2 และ 2.2

แผน 1.1 และ 2.1

แผน 1.2 และ 2.2

แผน 1.1 และ 2.1

แผน 1.2 และ 2.2

ชนิดโครงการ/หลักสูตร

แผน 1.1 และ 2.1

ชั้นปที่ 1
ป 57

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน)
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ป 56
ป 55
ป 54
ป 53

ชาย หญิง

2
1
3

3
3

1
1
2

3
3

2 3
4 7
4 12
1 3
11 25

โครงการปกติ
4
4
1
1
2
1
3
1
1
1
2
3
1
รวม 14 1
1
1
2
4
2
รวมจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป 36 คน เป>นชาย 11 คน เป>นหญิง 25 คน
ที่มา : ข"อมูลนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากระบบ EIS ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ภ.ด. เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ปร.ด. วิทยาการทางเภสัชศาสตร
ปร.ด. เทคโนโลยีเภสัชกรรม
ปร.ด. วิศวเภสัชกรรม

ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557
คณะวิชา

อนุปริญญา

ปริญญา
บัณฑิต

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎี
บัณฑิต

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)

รวมทั้งสิ้น
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คณะวิชา

อนุปริญญา

ปการศึกษา 2557

ปริญญา
บัณฑิต

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎี
บัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร

169
14
7
ที่มา : สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ข"อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

รวมทั้งสิ้น
190

9.3 อาจารยและบุคลากร
คณะวิชามีจํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด 196.5 คน จําแนกตามประเภทได"ดังนี้
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) มีจํานวนอาจารยทั้งหมด 105 คน คิดเป>นร"อยละ 53.44 มีอาจารยที่ลาศึกษาต)อ
ทั้งหมด 7.5 คน จําแนกเป>นลาศึกษาต)อในประเทศ 7.5 คน คิดเป>นร"อยละ 7.14 และต)างประเทศ 0 คิดเป>นร"อยละ 0
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งหมด 91.5 คนคิดเป>นร"อยละ 46.56 รายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
บุคลากร
คน
ร"อยละ
คน
ร"อยละ
ข"าราชการ
72
36.64
22
11.20
พนักงานมหาวิทยาลัย
31
15.78
40
20.35
ลูกจ"างประจํา
0
8.14
0
16
ลูกจ"างชั่วคราว
1.02
6.87
2
13.5
พนักงานราชการ
0
0
0
0
รวม
53.44
46.56
105
91.5

รวมบุคลากร
คน
ร"อยละ
94
47.84
71
36.13
8.14
16
7.89
15.5
0
0
100
196.5

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ตารางที่ 7 จํานวนอาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 ถึง 31
กรกฎาคม 2558) ที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต)อ จําแนกตามภาควิชา ตําแหน)งทางวิชาการ และวุฒิ
การศึกษา
ภาควิชา

อาจารย
ตรี

ชีวเภสัชศาสตร
2
ปฏิบัติงานจริง 1
เภสัชกรรม
3
ปฏิบัติงานจริง
เภสัชกรรมชุมชน
ปฏิบัติงานจริง
เภสัชเคมี
3
ปฏิบัติงานจริง 2
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ปฏิบัติงานจริง
เภสัชเวท
ปฏิบัติงานจริง
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
ปฏิบัติงานจริง
สารสนเทศศาสตร
ปฏิบัติงานจริง
ส)วนกลาง
1
ปฏิบัติงานจริง
รวมอาจารยประจํา
9
8.57
รอยละ
รวมอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง
3
รอยละ 3.08

โท

ผูช:วยศาสตราจารย
เอก

ตรี

โท

เอก

3
3

รองศาสตราจารย
ตรี

โท

เอก

ศาสตราจารย
ตรี

โท

เอก

จํานวนคณาจารย
ทั้งหมดและ
จํานวนคณาจารยที่
ปฏิบตั ิงานจริง (คน)

5

1
1
23

7

6
6
3
3
4
4
6
6
4
4
2
2
3
3
3
3
1
1
32

3

25

1

16
15
15
12
12
12
16
15
11
10
9
9
17
17
6
5.5
3
2
105

4.76

21.90

6.67

30.48

2.86

23.81

0.95

100

4.5

23

6

32

3

25

1

97.5

4.61

23.59

6.15

32.82

3.08

25.64

1.03

100

1
1
1
1
1
1

3
3
6
6
4
4
4
4
3
3
2
2

2
2
1
1
1

2
1.5

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

5
5
2
2
2
2
11
11
1
1

1
1
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ตารางที่ 8 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในแต)ละหลักสูตรจําแนกตามตําแหน)งทางวิชาการและวุฒกิ ารศึกษา
จํานวน (คน)
ระดับปริญญา/
อาจารย
ผู"ช)วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
หลักสูตร
และสาขา
ตรี

โท

ปริญญาตรี
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท
1. ภ.ม. เภสัชกรรม
คลินิก
2. ภ.ม. เภสัชศาสตร
สังคมและการบริหาร
3. ภ.ม. การคุ"มครอง
ผู"บริโภคด"านสาธารณสุข
4. ภ.ม. วิทยาการทาง
เภสัชศาสตร
5. ภ.ม. สารสนเทศ
ศาสตรทางสุขภาพ
6. วท.ม. วิทยาการทาง
เภสัชศาสตร
ปริญญาเอก
1. ภ.ด.เภสัชศาสตร
สังคมและการบริหาร
2. ปร.ด. วิทยาการทาง
เภสัชศาสตร
3. ปร.ด. เทคโนโลยี
เภสัชกรรม
4. ปร.ด. วิศวเภสัชกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวมทุกหลักสูตร
อาจารยที่ไม)สังกัด
หลักสูตร
รวมทั้งหมด

เอก

ตรี

โท

2

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ลา
ศึก
ษา
ต)อ

รวม

4

1

5

1

2

5

4

1

5

3

2

1

3

1

5

1

5

1

2

5

4

1

5

1

4

5

5

5

3
2

1

1
8

5

22

3

4.5

15

6

14

3

4.5

23

6

36

3

3

1

5

21

1

55
7.5

3

21

1

7.5 105

10. งานวิจัยและงานสรางสรรค
ในปการศึกษา 2557 คณาจารยมีผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพจํานวนมากทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
(มีผลงานวิจัยที่ได"รับการตีพิมพเผยแพร) จํานวนทั้งสิ้น 82 เรื่อง ระดับนานาชาติ จํานวน 69 เรื่อง และระดับชาติ จํานวน
13 เรื่อง พบว)าในปการศึกษา 2557 มีผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพตามเป_าหมายตัวชี้วัดที่คณะวิชาตั้งไว"
ในปงบประมาณ 2558 คณะวิชาได"รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน 57 โครงการ จําแนกเป>นทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล)งทุนภายในสถาบันทั้งหมด 36 โครงการ งบประมาณ 4,865,998.29 บาท และทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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แหล) งทุน ภายนอกสถาบัน จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 6,442,306.55 บาท รวมทุนสนับสนุนการวิ จัยทั้ งสิ้ น
11,308,304.84 บาท จากจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 97.5 คน คิดเฉลี่ยต)ออาจารยและนักวิจัย
เป>นเงิน 115,982.61 บาทต)อคน ซึ่งทุนสนับสนุนการวิจัยส)วนใหญ)ได"รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ)นดินและแหล)ง
ทุนจากภายนอก

11. ดานการทําความตกลงร:วมมือทางวิชาการกับสถาบันต:างประเทศ
ตารางที่ 9 ความร)วมมือทางวิชาการระหว)างคณะวิชา/หน)วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องคกรต)างประเทศ
วัน/เดือน/ปJ
ชื่อสถาบัน
ประเทศ
กิจกรรม
24 Dec 2012 – Graduate School of
Japan Agreement for Double Doctor Degree Program
24 Dec 2017 Pharmaceutical
Between Faculty of Pharmacy Silpakorn
Sciences of Chiba
University and Graduate School of
Pharmaceutical Sciences of Chiba on 24 Dec
2012 – 24 Dec 2017
Exchange Student :
- Ms. Jintana Tragulpakseerojn, Program Ph.D.
(Biopharmaceutical Sciences) on 15 August
2013 – 13 September 2013
28 Sep 2010 – University of Paris-Sud France Academic Teaching and Research
28 Sep 2015 11
Collaboration
- Memorandum of Understanding on
Academic Teaching and Research
CollaborationBetween Faculty of Pharmacy ,
University of Paris-Sud 11 , France and Faculty
of Pharmacy Silpakorn University on 28 Sep
2010 – 28 Sep 2015
18 Nov 2013 – Beuth University of
Germany Agreement on co-operation Between Beuth
17 Nov 2018 Applied Sciences
University of Applied Sciences Berlin Germany
and Faculty of Pharmacy Silpakorn University
on 18 Nov 2013 – 17 Nov 2018
- Ms. Leilhar, Exchange M.S. student from
University of Applied Sciences Berlin,
Germany on August 2013 - April 2014
13 Nov 2009 – ASL College of Natural
South Agreement for Academic Cooperation
12 Nov 2014 Sciences, Hanyang
Korea Between and Faculty of Pharmacy Silpakorn
University
University on 13 Nov 2009 – 12 Nov 2014
28 Sep 2009 – Gifu Pharmaceutical
Japan Academic Teaching and Research
27 Sep 2014 University
Collaboration
- Memorandum of Understanding on
Academic Teaching and Research
Collaboration Between Gifu Pharmaceutical
University, Japan and Faculty of Pharmacy
Silpakorn University on 28 Sep 2009 – 27 Sep
2014
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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วัน/เดือน/ปJ
ชื่อสถาบัน
24 Nov 2010 – Institute of Natural
23 Nov 2015 Medicine, University of
Toyama

ประเทศ
Japan

3 Dec 2557

Japan

Jan 2015 Mar 2018

Research Graduate
School of
Pharmaceutical
Sciences And Institute
for Integrated CellMaterial Sciences
(iCeMS), Kyoto
University
University of Pharmacy,
Yangon

29 Aug 2014 28 Aug 2019

Universiti Teknologi
MARA

30 July 2014 - The University of
29 July 2019 Hawai’I the Daniel K.
Inouye College of
Pharmacy
30 Sep 2014 - University of Pharmacy,
29 Sep 2019 Mandalay
2 Feb 2015 1 Feb 2020

Gifu Pharmaceutical
University

กิจกรรม
Agreement for Academic Cooperation
Between Institute of Natural Medicine,
University of Toyama, Japan and Faculty of
Pharmacy Silpakorn University on 24 Nov
2010 – 23 Nov 2015
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Recent advance in drug
delivery

Myanmar Letter of Agreement between Faculty of
Pharmacy, Silpakorn University and University
of Pharmacy, Yangon
โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเข"าศึกษาต)อ
หลักสูตร Ph.D. Pharmaceutical Science
- Miss Ei Ei Thin
- Miss Wut Hmon New
- Miss Yamin Ko Ko
หลักสูตร Ph.D. Pharmaceutical Engineering
- Miss Su Su Latt
- Miss Mya Thet Htar Swe
Malaysia Memorandum of Understanding between
Faculty of Pharmacy, Silpakorn University and
Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi
MARA on 29 August 2014-28 August 2019
USA
Memorandum of Understanding between
Faculty of Pharmacy, Silpakorn University and
The University of Hawai’I the Daniel K. Inouye
College of Pharmacy on 30 July 2014- 29 July
2019
Myanmar Letter of Agreement between Faculty of
Pharmacy, Silpakorn University of Pharmacy,
Mandalay, Myanmar on 30 September 201429 September 2019
Japan Extension of Memorandum of Understanding
between Gifu Pharmaceutical University, Japan
on 2 February 2015- 1 February 2020
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12. การบริการทางวิชาการแก:สังคม
คณะวิชามีนโยบายงบประมาณ แผนกลยุทธ และแผนปฏิบตั ิราชการของการบริการทางวิชาการแก)สังคม มีการ
แต)งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแต)ละโครงการ มีการกําหนดภาระหน"าที่ มีหน)วยงานรองรับภาระงานต)างๆ โดยมีงาน
บริการวิชาการ เป>นผู"รับผิดชอบในการดําเนินงานในโครงการต)างๆ
ในปการศึกษา 2557 คณะวิชาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558 ยุทธศาสตรที่ 3 ด"านการบริการวิชาการ
สู)สังคม มีการนําเสนอเข"าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ 2558 และได"รับความเห็นชอบรับรองแผนดังกล)าว มีกลยุทธในการดําเนินงาน คือ การส)งเสริมสนับสนุน
งานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต"องการของสังคม โดยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และ/หรืองานวิจัย รวมทั้งการศึกษาต)อเนื่อง และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 มีการรับรองรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการของ
คณะประจําป 2558 รอบ 6 เดือน ส)วนแผนการบริการวิชาการที่สอดคล"องกับความต"องการของสังคม ได"รับการพิจารณา
รับรองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2558 โดยมีการกําหนดตัวบ)งชี้วัดความสําเร็จในระดับโครงการ ให"มีผลดําเนินการในภาพรวมมากกว)าร"อยละ
80 มีตัวบ)งชี้วัดความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ จํานวน 12 ตัวชี้วัด และบรรลุเป_าหมาย จํานวน 11 ตัวชี้วัด (ร"อยละ
91.67) โดยหากมีการบรรลุเป_าหมาย 10 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด จะถือว)าแผนบรรลุวัตถุประสงค โดยตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนมีดังนี้
ตารางที่ 10 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการ ปการศึกษา 2557
ตัวชี้วัดที่
1
2

3

4
5

ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด

ค:าเปjาหมาย

ร"อยละการให"บริการวิชาการที่ใช"บูรณาการกับการ แผนยุทธศาสตร
ร"อยละ
เรี ย นการสอนหรื อ การวิ จั ย ต) อ โครงการบริ ก าร
มหาวิทยาลัย
80
วิชาการ
ร" อ ยละโครงการบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ แผนปฏิบัตริ าชการ ร"อยละ 100
ตอบสนองความต"องการพัฒนา/แก"ไขปXญหาและ
มหาวิทยาลัย
เสริมสร"างความเข"มแข็ง หรือมีการเผยแพร)ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งหรื อ ส) ง เสริ ม เศรษฐกิ จ เชิ ง
สร"างสรรค (Creative Economy) แก)สังคม ชุมชน
ประเทศชาติ/นานาชาติ
ประโยชนที่ ไ ด" รั บ จากการดํ า เนิ น โครงการของ แผนปฏิบัตริ าชการ ระดับ 1
ผู"เข"าร)วมโครงการ
มหาวิทยาลัย
ร ะ ดั บ ที่ 1 ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู" ไ ป
ประยุกตใช"ได"ในชีวิตประจําวันได"
ระดั บ ที่ 2 สามารถนํ า ความรู" ที่ ไ ด" ไ ป
พัฒนาศักยภาพของท"องถิ่นชุมชน ไปสู)การแข)งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถนําความรู"ที่ได"ไปต)อ
ยอดเชิงพาณิชยได"
จํ า นวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ค ณะวิ ช า
คณะวิชา
1 โครงการ
ดํา เนิน งานเพื่ อ สร" า งความเข" ม แข็ งให" ชุ ม ชนและ
สังคม
ร"อยละของผู"เข"ารับบริการนําความรู"ไปใช"ประโยชน สํานักงบประมาณ
ร"อยละ
82.50
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)

ผลการ
ดําเนินงาน
ร"อยละ
56.25
ร"อยละ 100

ระดับ 2

14 โครงการ
ร"อยละ
87.69
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ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด

ค:าเปjาหมาย

6

ร" อ ยละของความพึ ง พอใจของผู" รั บ บริ ก าร/
หน)วยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ต)อประโยชนจากการบริการ
จํานวนผู"เข"าร)วมโครงการบริการวิชาการ/จํานวน
ผู"รับบริการ
ร" อ ยละของความพึ ง พอใจของผู" รั บ บริ ก ารใน
กระบวนการให"บริการ
ร" อ ยละของงานบริ ก ารวิ ช าการแล" ว เสร็ จ ตาม
ระยะเวลา
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย
จํานวนบทความทางวิชาการเพื่อการศึกษาต)อเนื่อง

สํานักงบประมาณ

ร"อยละ
85

ผลการ
ดําเนินงาน
ร"อยละ
88.63

สํานักงบประมาณ

800 คน

6,686 คน

สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ

ร"อยละ
82
ร"อยละ 92

ร"อยละ
87.66
ร"อยละ 100

คณะวิชา

2 โครงการ

14 โครงการ

คณะวิชา

1 โครงการ

4 โครงการ

คณะวิชา

10 บทความ 14 บทความ

7
8
9
10
11
12

คณะวิ ช าดํ า เนิ น การโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก) สั ง คมแก) สั ง คมและชุ ม ชน โดยจั ด การอบรม ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเผยแพร)ความรู"รวม 32 โครงการ/
กิจกรรม มีผู"เข"ารับบริการ 6,686 คน คิดเป>นงบประมาณทั้งสิ้น 3,639,780 บาท ผลการดําเนินงานในแต)ละโครงการ/
กิจกรรม จะประเมินความสําเร็จจากการบรรลุเป_าหมายตามตัวชี้วัดที่ระบุไว"ในโครงการด"วย ด"านจํานวนอาจารยที่มีส)วน
ร)วมให"บริการวิชาการแก)สังคม การบริการวิชาการแก)สังคมจะคิดรวมคณาจารยที่ให"บริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน “เภสัชศาลา” เนื่องจากเป>นนโยบายของคณะวิชาที่คณาจารยที่เป>นเภสัชกรทุกคนต"องให"บริการด"านยา ณ สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ยกเว"น คณบดีคณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 คน อาจารยที่รับตําแหน)งระดับ
ผู"บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน อาจารยที่เป>นลูกจ"างชั่วคราว จํานวน 1 คน อาจารยผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน
และอาจารยที่ลาศึกษาต)อ จํานวน 7.5 คน รวมจํานวน 17.5 คน จะได"รับการยกเว"น ไม)ต"องมีส)วนร)วมให"บริการทาง
วิช าการแก) สัง คม ณ สถานปฏิ บัติ การเภสัช กรรมชุม ชน “เภสัช ศาลา” จากอาจารยประจํา ทั้ง หมด 105 คน ดัง นั้ น
คณาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและมีส)วนร)วมในการให"บริการทางวิชาการแก)สังคม มีจํานวนทั้งสิ้น 87.5 คน จาก
คณาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 97.5 คน คิดเป>นร"อยละของคณาจารยที่ปฏิบัติงานจริงและมีส)วนร)วมในการให"บริการทาง
วิชาการแก)สังคมต)ออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด เท)ากับ 89.74% นอกจากนี้คณาจารยในคณะวิชายังได"รับเชิญ
เป>นที่ปรึกษา อาจารยพิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการสอบวิทยานิพนธ และ/หรือวิทยากร ให"กับหน)วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
ตารางที่ 11 ผลการนําความรู"และประสบการณจากการบริการวิชาการมาใช"ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ในปการศึกษา 2557
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

จํานวนโครงการ

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวิจัย
5. จํานวนโครงการส)งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต"องการของสังคม
รวมทั้งการศึกษาต)อเนื่อง

32
14
4

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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13. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปการศึกษา 2557 คณะวิชาจัดให"มีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความ
สอดคล"อง และบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การวิจัย โดยให"นักศึกษาได"มีโอกาสศึกษาองค
ความรู"ด"านสมุนไพร ฝdกกระบวนการคิดและการบริหารจัดการ และถ)ายทอดจิตสํานึกรักภูมิปXญญาไทย รวมทั้งส)งเสริมให"
บุคลากรและนักศึกษาร)วมกันทํากิจกรรมด"านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับศาสนา และสมุนไพร เป>นต"น
คณะวิชาดําเนินการโครงการด"านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
550,786 บาท จําแนกเป>นโครงการที่ใช"เงินงบประมาณแผ)นดิน จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 467,280 บาท โครงการ
ที่ใช"เงินรายได" จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 73,506 บาท และโครงการที่ได"จัดสรรจากแหล)งอื่น จํานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 14,000 บาท และมีผู"เข"าร)วมโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2,093 คน
ตารางที่ 12 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2557
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด ค:าเปjาหมาย

1

ผลการ
ดําเนินงาน
9 กิจกรรม

จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดสําหรับ
คณะวิชา
1 กิจกรรม
บุคลากรและนักศึกษา
2
จํ า นวนผู" เ ข" า ร) ว มโครงการตามแผนการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป
คณะวิชา
100 คน
2,093 คน
วัฒนธรรม
3
จํานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อส)งเสริม อนุรักษ และเผยแพร)ภูมิ
คณะวิชา
1 กิจกรรม 13 กิจกรรม
ปXญญาไท
4
จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
คณะวิชา
1 กิจกรรม 6 กิจกรรม
กับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการบริการ
วิชาการ
หมายเหตุ การบรรลุเป_าหมาย 4 ตัวบ)งชี้จากตัวบ)งชี้ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ถือว)าสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามแผน (มากกว)า
ร"อยละ 80)

14. การบริหารจัดการ
14.1 งบประมาณ
ตารางที่ 13 งบประมาณรายจ)ายที่ได"รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล)งงบประมาณ ตามปงบประมาณ 2555-2558
ประเภทของแหล:งงบประมาณ
ปJ
รวม
งบประมาณรายจ:ายจาก งบประมาณรายจ:ายจาก
งบประมาณแผ:นดิน
เงินรายได
โครงการพิเศษ
2558
67,028,900.00
28,742,500.00
43,883,020.00
139,654,420.00
2557
66,678,480.00
27,472,712.74
47,594,390.29
141,745,583.03
2556
64,644,046.00
25,634,615.50
58,713,669.00
148,992,330.50
2555
95,354,140.00
26,774,000.00
57,552,900.00
179,681,040.00
ตารางที่ 14 สรุปรายรับ-รายจ)ายงบประมาณรายจ)ายจากเงินรายได"ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามหมวด
รายจ)าย
ร"อยละการ
รายการ
รายรับ (บาท) รายจ)าย (บาท) คงเหลือ (บาท) เบิกจ)ายจาก
ยอดรายรับ
1. หมวดเงินเดือนและค)าจ"างประจํา
21,050,730.00 16,546,466.73 4,504,263.27
78.60
2. หมวดค)าจ"างชั่วคราว
2,062,470.00 1,761,850.45
300,619.55
85.42
3. หมวดค)าตอบแทน ใช"สอยและวัสดุ
25,382,320.00 16,490,014.85 8,892,305.15
64.97
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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รายการ
4. หมวดค)าสาธารณูปโภค
5. หมวดค)าครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งก)อสร"าง
6. หมวดรายจ)ายอื่นๆ
สําหรับจัดโครงการ
รวม

ปการศึกษา 2557

รายจ)าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

7,130,000.00
3,200,000.00

6,304,356.34
2,243,290.71

825,643.66
956,709.29

ร"อยละการ
เบิกจ)ายจาก
ยอดรายรับ
88.42
70.10

13,000,000.00

8,799,539.96

5,000,460.04

63.76

72,625,520.00

52,145,519.04

20,480,000.96

71.80

รายรับ (บาท)

ตารางที่ 15 รายรับ-รายจ)าย งบประมาณรายจ)ายจากเงินงบรายได" ประจําปการศึกษา 2558 จําแนกตามงาน
รายจ:าย (บาท)
รวมรายจ:าย
รายรับ
รายการ
ทั้งหมด
งบดําเนิน
สาธารณูป
(บาท)
เงินเดือน
ครุภัณฑ
(บาท)
การ
โภค

รอยละ
การ
เบิกจ:าย
จากยอด
รายรับ
35,223,162.67
70.69
85,000.00
44.74

49,825,520.00 12,428,791.48 16,490,014.85 6,304,356.34
บริหารทั่วไป
190,000.00
85,000.00
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
16,406,000.00
5,879,525.70
6,168,851.56
- 2,243,290.71 14,291,667.97
จัดการศึกษา
1,900,000.00
487,960.00
487,960.00
จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
350,000.00
154,500.00
154,500.00
ทุนการศึกษา
- จัดสรรทุนการศึกษา
- ทุนศึกษาต)อของ
อาจารย
- ทุนศึกษาต)อของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
2,100,000.00
1,336,298.40
1,336,298.40
กิจกรรมนักศึกษา
พัฒนาบุคลากร
1,300,000.00
338,795.00
338,795.00
- พัฒนาบุคลากรของ
อาจารย
320,000.00
160,000.00
160,000.00
- พัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิจัยพัฒนาและ
ถ)ายทอดเทคโนโลยี
- พัฒนางานวิจัย
120,000.00
13,700.00
13,700.00
บริการวิชาการแก)
ชุมชน
114,000.00
54,435.00
54,435.00
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
72,625,520.00 18,308,317.18 25,289,554.81 6,304,356.34 2,243,290.71 52,145,519.04
รวม

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)

87.11
25.68
44.14

63.63
26.06
50.00

-

11.42
47.75
71.80
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14.2 การพัฒนาบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ให"ความสําคัญต)อการพัฒนาบุคลากรโดยการส)งบุคลากรเข"ารับการ
ฝdกอบรม เข"าร)วมประชุมและสัมมนา ส)งเสริมให"บุคลากรศึกษาต)อ สนับสนุนให"ทุนทําวิจัย รวมถึงให"ความสําคัญในการ
สร"างระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว"ให"บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยแต)งตั้งคณะกรรมการบุคลากร เพื่อส)งเสริมและจัดให"มีการพัฒนาบุคลากรอย)างต)อเนื่อง เป>นระบบที่ตรวจสอบได" จัด
ให"มีการประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย)างเป>นระบบและตรวจสอบได" รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อก)อให"เกิดการถ)ายทอด
องคความรู" ร ะหว) า งบุ ค ลากรด" ว ยกั น และหรื อ ระหว) า งหน) ว ยงานตามแนวทางการจั ด การความรู" (Knowledge
Management) นอกจากนี้ คณะวิชาได"จัดสวัสดิการเสริมสร"างสุขภาพและปXจจัยแวดล"อมเพื่อให"มีความสุขในการทํางาน
ด"วยการจัดซื้ออุปกรณออกกําลังกายสําหรับบุคลากรและนักศึกษาไว"ให"ออกกําลังกาย จัดให"มีห"องอาหาร/เตรียมอาหาร
พร"อมสิ่งอํานวยความสะดวกแก)บุคลากร เช)น ตู"เย็น ไมโครเวฟ กระติกน้ําร"อน เป>นต"น อีกทั้งยังมีการจัดทําการประกัน
อุบัติเหตุให"กับบุคลากรทุกคนเพื่อช)วยในการแบ)งเบาภาระค)าใช"จ)ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต)าง ๆ
คณะวิชามีบุคลากรที่อยู)ระหว)างการศึกษาต)อภายในประเทศ 6.5 คน โดยจําแนกเป>นระดับปริญญาโท 2 คน
ระดับ ปริญ ญาเอก 1.5 คน ระดับ วุฒิบัต รแสดงความรู"ความชํานาญในการประกอบวิช าชีพ เภสัช กรรม 3 คน และ
บุคลากรที่อยู)ระหว)างการศึกษาต)อต)างประเทศในระดับปริญญาเอก 1 คน นอกจากนี้ คณะวิชามีการส)งเสริมให"บุคลากร
ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต)างประเทศอีกจํานวนมาก ดังตารางแสดงในภาคผนวก
ตารางที่ 16 บุคลากรที่อยู)ระหว)างการศึกษาต)อในประเทศและต)างประเทศ
วันเดือนปJ
ที่
ชื่อ-สกุล
ระดับ
ประเทศ
ที่ลา
1
2
3
4
5
6
7
8

ภก.อ.ปวริศ วงศประยูร
ภก.อ.ปYยรัตน พิมพสี
ภญ.อ.จุฑาทิพย สุพรรณกลาง
ภก.อ.วีรยุทธ แซ)ลิ้ม
ภก.อ.คนอง รัตนคร
ภก.อ.สามารถ จํารัส
ภก.อ.วรวุฒิ อ)อนเอี่ยม
ภก.ผศ.ดร.สรายุทธ
จันทรมหเสถียร

โท-เอก
วุฒิบัตร
วุฒิบัตร
วุฒิบัตร
โท
โท
เอก
เอก

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา

19 เม.ย. 53
4 ก.ค. 55
3 มิ.ย. 56
3 มิ.ย. 56
3 มิ.ย. 56
12 ม.ค. 58
1 ส.ค. 57
14 ส.ค. 50

จํานวน
(คน)

แหล:งทุน
ส)วนตัว
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
ส)วนตัว
ทุนส)วนตัวและทุน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

รวมจํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต:อ

1
1
1
1
1
1
0.5
1
7.5

ตารางที่ 17 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต)างประเทศ
(ดูภาคผนวก)
ตารางที่ 18 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน)วยงาน
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1.

ผู"บริหารเชิงรุก

2.
3

ทํางานอย)างไรให"มี
ความสุข
Google Drive

4

ทํางานอย)างไรให"ผ)อน

ผู"รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ (บาท)

22 สิงหาคม 2557

จํานวนผู"เข"าร)วม
โครงการ (คน)
31 คน

สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร
สํานักงานเลขานุการ

5 กันยายน 2557

36 คน

4,500 บาท

12 กันยายน 2557

56 คน

3,200 บาท

15 กันยายน 2557

47 คน

2,975 บาท

2,300 บาท

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ลําดับ
5
6
7
8

ชื่อโครงการ
คลายภายใต"ความกดดัน
โครงการการอบการใช" SU
Online services
โครงการอบรม
กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน"นผู"เรียนเป>นสําคัญ
โครงการอบรม
ภาษาต)างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
โครงการอบรมอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการ (ทุก
หลักสูตร)
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ผู"รับผิดชอบ

ระยะเวลา

จํานวนผู"เข"าร)วม
โครงการ (คน)

งบประมาณ (บาท)

คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

พ.ย.2557

10 คน

10,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร

19 มิถุนายน 2558

20 คน

15,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร

พ.ค.-ก.ค. 2558

15 คน

20,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร

ก.ค. 2558

20 คน

5,000 บาท

14.3 อาคารสถานที่
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอาคารที่สร"างเสร็จแล"ว 7 อาคาร พื้นที่อาคารรวม 21,460 ตาราง
เมตร และมีอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต"านเชื้อ H5N1 และการผลิตยาจากสมุนไพร อยู)ระหว)างการก)อสร"าง โดย
เริ่มก)อสร"างในป พ.ศ. 2551 เมื่อก)อสร"างเสร็จจะมีพื้นที่อาคาร 11,460 ตารางเมตร ตามรายละเอียดดังตารางต)อไปนี้
ตารางที่ 19 พื้นที่อาคารที่ใช"ในการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามอาคาร
พื้นที่ทั้งหมด
อาคาร
(ตารางเมตร)
(1) อาคารคณะเภสัชศาสตร
7,600
(2) อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
1,200
(3) อาคารปฏิบตั ิการเภสัชพฤกษศาสตร
400
(4) อาคารปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน (เภสัชศาลา)
600
(5) อาคารปฏิบตั ิการควบคุมประเมินคุณภาพทางเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
8,400
(6) อาคารสถาบันหมวกนิรภัย
476
(7) อาคารนําร)องศูนยภูมิปญ
X ญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและสุขภาพ
2,784
(8) อาคารปฏิบตั ิการวิจยั และผลิตสารต"านเชื้อ H5N1 และการผลิตยาจากสมุนไพร (จ.เพชรบุรี)
11,460
รวมพื้นที่ใชสอยของคณะเภสัชศาสตร
32,920
ตารางที่ 20 การแบ)งพื้นที่ใช"งานอาคารต)าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(1) อาคารคณะเภสัชศาสตร
พื้นที่ใชงาน
จํานวนหอง
ห"องผู"บริหาร
10
ห"องพักอาจารย
24
ห"องสํานักงาน
5
ห"องเอกสารอ"างอิง
1
ห"องประชุม
6
ห"องเรียน/ห"องบรรยาย
1
ห"องคอมพิวเตอร
2
ห"องปฏิบัติการ
9
ห"องวิจัยประยุกต
5

พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
545.36
1,144
154.51
288
186.45
240
300
1,500
420
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พื้นที่ใชงาน

ปการศึกษา 2557

ห"องเย็น
ห"องอื่น ๆ

จํานวนหอง
1
-

พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
60
390

(2) อาคารสถานปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
พื้นที่ใชงาน
ห"องเรียน/ห"องบรรยาย
ห"องปฏิบัติการ
ห"องอื่น ๆ

จํานวนหอง
2
6
-

พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
106
315
115

(3) อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร
พื้นที่ใชงาน
ห"องเพาะชํา
ห"องบรรยาย
ห"องปฏิบัติการ
ห"องอื่น ๆ

จํานวนหอง
3
1
1
-

พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
282
12
12
16

(4) อาคารสถานปฏิบัตกิ ารเภสัชกรรมชุมชน (เภสัชศาลา)
พื้นที่ใชงาน
ห"องขายยา/โครงการคลินิคชุมชนอบอุ)นศิลปากร
ห"องเรียน/ห"องบรรยาย
ห"องอื่น ๆ

จํานวนหอง
2
3
-

พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
206
225
16

(5) อาคารสถานปฏิบัตกิ ารควบคุมประเมินคุณภาพทางเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตร
พื้นที่ใชงาน
จํานวนหอง
ห"องสํานักงาน
1
ห"องประชุม
2
ห"องเรียน/ห"องบรรยาย
10
ห"องปฏิบัติการ
28
ห"องปฏิบัติการเลี้ยงสัตวทดลอง
6
ห"องอื่น ๆ
-

พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
92
160
1,926
2,204
872
1,350
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(6) อาคารสถาบันหมวกนิรภัย
พื้นที่ใชงาน
ห"องผู"บริหาร
ห"องสํานักงาน
ห"องประชุม
ห"องรับรอง
ห"องทดสอบหมวกนิรภัย
ห"องเก็บหมวกนิรภัย

ปการศึกษา 2557

จํานวนหอง
1
3
2
2
1
1

พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
24
54
48
32
47
26

(7) อาคารนําร)องศูนยภูมิปXญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและสุขภาพ
พื้นที่ใชงาน
จํานวนหอง
ห"องสํานักงาน
1
ห"องผลิตยาเม็ด
1
ห"องผลิตน้ํายา/ครีม
1
ห"องวิจัย
1
ห"องเก็บสมุนไพร
1
ลานตากสมุนไพร
-

พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
88
248
267
310
143
191

(8) อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต"านเชื้อ H5N1 และการผลิตยาจากสมุนไพร (จ.เพชรบุรี)
พื้นที่ใชงาน
จํานวนหอง
พื้นที่ใชสอย (ต.ร.ม.)
พื้นที่ทั้งหมด (อยู)ระหว)างก)อสร"าง)
11,460

15. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิชามีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเป>นลายลักษณอักษรมาตั้งแต)ปการศึกษา 2543 โดยปXจจุบันได"
มีการปรับปรุงนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล"องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พร"อมกับได"มีการนําเสนอ
นโยบายใหม)ด"านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาในการประชุม โดยผ)านมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการนี้ประกอบด"วย คณะกรรมการประจําคณะวิชา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิชา และ
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยมีคณบดีเป>นประธานคณะกรรมการ และรองคณบดีฝ^ายวางแผนและประกันคุณภาพ
เป>นรองประธานคณะกรรมการ ตามคําสั่งคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 124/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2558
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา มีหน"าที่ในการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การให"นโยบาย เสนอแนะแนวปฏิบัติ และพัฒนากิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตรให"เหมาะสม
สอดคล"องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป>นไปตามเงื่อนไข และเกณฑกําหนดของมหาวิทยาลัย และ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานการศึกษาฯ (สมศ.)
กําหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ได"มอบให"รองคณบดีแต)ละฝ^ายทําหน"าที่กํากับ
และดูแลรับผิดชอบในแต)ละตัวบ)งชี้ของทุกองคประกอบที่เกี่ยวข"อง และมีเจ"าหน"าที่ในแต)ละงานทําหน"าที่รับผิดชอบ
ประสานความร)วมมือในการรวบรวมข"อมูลในแต)ละเกณฑที่เกี่ยวข"องกับงานของตน ซึ่งมีระบบ กลไกและภารกิจต)าง ๆ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร
2. พัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร ทั้งระดับหลักสูตร
และระดับคณะวิชา
3. พิจารณาตัวบ)งชี้ และเกณฑต)าง ๆ ของแต)ละองคประกอบ เพื่อนํามาเป>นเครื่องมือกําหนดคุณภาพการ
ดําเนินงานของคณะวิชา และมีการกําหนดผู"รับผิดชอบในการดําเนินงานในแต)ละองคประกอบ
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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พิจารณาปรับปรุงตัวบ)งชี้และเกณฑต)างๆของคณะวิชา เพื่อเป>นตัวบ)งชี้เอกลักษณของคณะวิชา
พิจารณาปรับปรุงคู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร
จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการในการประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาข"อมูลการรายงานตนเองจากผู"รับผิดชอบในองคประกอบคุณภาพต)าง ๆ เพื่อจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะวิชา
พิจารณารายงานประจําปที่เป>นรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑองคประกอบคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑมาตรฐานต)าง ๆ ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนด
พิจารณาข"อมูล/ฐานข"อมูล หลักฐานเพื่อประกอบการจัดทํารายงานประจําปที่เป>นรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให"สามารถตรวจสอบได"
เสนอแนะรูปแบบและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาเภสัชศาสตร
นําข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาวางแผนพิจารณาปรับปรุง
การดําเนินงานของคณะวิชา
พิจารณาให"ข"อเสนอแนะจากการติดตามผลการดําเนินงานตามข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินทั้ง
จากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร ให"ก"าวสู)มาตรฐานของการเทียบระดับเชิง
แข)งขัน (competitive benchmarking) ได"

ผู"รับผิดชอบตัวบ)งชี้ต)าง ๆ ในแต)ละองคประกอบคุณภาพ มีหน"าที่รายงานผลการปฏิบัติราชการในทุก ๆ ป
การศึกษา ซึ่งเป>นไปตามกลไกและเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด นอกจากนี้ คณะวิชา
ได"มีการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู"ด"านประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อย)าง
ต)อเนื่อง เพื่อสร"างความเข"าใจร)วมกันระหว)างบุคลากรสายสนับสนุนในการประสานความร)วมมือในการเก็บรวบรวมข"อมูล
ต)าง ๆ เพื่อให"มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

16. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะวิชาได"นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข"อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู"ทรงคุณวุฒิ ไปวางแผนพัฒนาทําให"เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย)างต)อเนื่อง พร"อม
ทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงานตามข"อเสนอแนะในทุกองคประกอบ โดยมีการมอบหมายให"รองคณบดีที่เกี่ยวข"อง
ปรับปรุงการดําเนินงานตามข"อเสนอแนะเพื่อให"เกิดผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ตารางที่ 21 การนําผลการประเมินตนเองและข"อเสนอแนะของคณะผู"ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน
ผลการดําเนินการ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1. ควรปรับแผนประจําปของคณะให"ทันต)อการ
ได"ปรับแผนปฏิบัติราชการป 2557 และ 2558 ให"
เปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย (ถ"ามี)
สอดคล"องกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแล"ว
โดยเฉพาะประเด็นเร)งด)วน
2. ควรริเริม่ ทําการ benchmark คณะ เทียบกันคณะ
คณะวิชาได"ประสานงานกับศูนยประสานงานการศึกษา
เภสัชศาสตรอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต)างประเทศ เพื่อ
เภสัชศาสตรแห)งประเทศไทย (ศศภท.) ให"เป>นผู"รวบรวม
พิจารณา Positioning และเพิ่มขีดการแข)งขัน รวมทั้ง
ข"อมูลสําหรับการ bemchmark จากคณะเภสัชศาสตร
กําหนดแนวทางพัฒนาหน)วยงานอนาคต
ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และคณะเภสัชศาสตร
มศก. ได"ส)งข"อมูลให" ศศภท. รวบรวมเพื่อทําการ
benchmark กับคณะเภสัชศาสตรอื่น ๆ แล"ว
3. ติดตามแผนให"มรี "อยละของการบรรลุเป_าหมายสูงกว)า ในปงบประมาณ 2557 มีติดตามการดําเนินงานตามแผน
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน
ร"อยละ 90

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1. ส)งเสริมให"นักศึกษาจัดกิจกรรมทบทวนความรู"ก)อนการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ อย)างต)อเนื่อง
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป>นรายบุคคล และ
กํากับติดตามการขอตําแหน)งทางวิชาการอย)างใกล"ชิด
3. พิจารณารับอาจารยเพิ่มให"อัตราส)วนอาจารยต)อ
นักศึกษาเท)ากับ 1 : 8 ตามเกณฑ สกอ.
4. ควรติดตามสถานภาพจํานวนนักศึกษาในแต)ละ
หลักสูตร หากพบว)าไม)มีนักศึกษาในหลักสูตรเกิน 2 ป
ต)อเนื่อง ต"องพิจารณาปYดหลักสูตร
5. ผู"ประสานงานรายวิชา/หัวหน"าภาควิชา/ฝ^ายวิชาการ
ควรเตรียมเอกสาร มคอ. 3 - 7 เพื่อพร"อมรับการประเมิน
หลักสูตรในปการศึกษาหน"า ทั้งนี้ควรเก็บเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ควรดําเนินการอย)างต)อเนื่อง และอาจมีการทบทวน
กระบวนการและรูปแบบ ปรับปรุงกฎเกณฑต)าง ๆ ให"ทัน
ต)อยุคสมัย เช)น มีการเพิม่ เติมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร"อมเข"าสู) AEC

ควรมีการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมในช)องทาง
สื่อสารต)างๆ ให"ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให"นักศึกษาเห็น
ความสําคัญและให"ความสนใจในการเข"าร)วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษามากขึ้น
ปรับสภาพแวดล"อมและสิ่งอํานวยความสะดวกให"กับ
นักศึกษาจัดกิจกรรมกลุม) ใหญ)ได"

ปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินการ
แต)ยังมีร"อยละการบรรลุเป_าหมายเท)ากับ 87.80 ซึ่ง
สูงขึ้นแต)ยังไม)สูงกว)าร"อยละ 90 ส)วนปงบประมาณ
2558 อยู)ระหว)างการติดตามผลการดําเนินงาน
เนื่องจากยังไม)สิ้นสุดปงบประมาณ
ทบทวนความรู"อย)างต)อเนื่อง
ฝ^ายพัฒนาบุคลากรแจ"งคณาจารยเรื่องการพัฒนาเป>น
รายบุคคล
มีการรับอาจารยเพิ่มบางส)วนเพื่อปรับปรุงอัตราส)วน
ดังกล)าว เช)น อ.ดร.อังกูร, อ.ดร.ปุรินทร
กําลังดําเนินการติดตามในระยะเวลา 2 ป และ รายงาน
คณบดีต)อไป
ประสานงานผู"รับผิดชอบ

คณะฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการต)าง ๆ ให"กับ
นักศึกษาอย)างต)อเนื่องรวมถึงมีการทบทวนการจัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการ
ให"ตรงกับความสนและสอดคล"องกับความต"องการของ
นักศึกษามากที่สุด รวมถึงการเตรียมความพร"อมในการ
เข"าสู) AEC เช)น จัดส)งนักศึกษาเข"าร)วมโครงการค)ายภาษา
และวัฒนธรรม "Get to know Uncle Sam" เพื่อ
กลับมาเป>นแกนนําในการจัดกิจกรรมด"านภาษาให"กับ
นักศึกษาที่สนใจ (โครงการส)งเสริมการใช"ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (English Please) การ
จัดส)งนักศึกษาเข"าร)วมการประกวด "หมอยา Talent :
Patient Counsseling EventW PCE ภาษาอังกฤษ ครั้ง
ที่ 5 ประจําป 2558 และการแข)งขัน AEC Quiz
Competition Pharmacy Gateway to ACE ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference
on Pharmacy Education เป>นต"น
คณะฯ มีการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม
ในช)องทางการสื่อสารต)าง ๆ เช)น เว็บไซต ทํา fanpage
ใน facebook ให"กด like รวมทั้งปYดประกาศ
ประชาสัมพันธข"อมูลให"ตรงกันกลุม) เป_าหมาย ตามชั้นป
มากขึ้น
คณะฯ ปรับสภาพแวดล"อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ให"กับนักศึกษา เช)น เพิ่มแสงสว)างภายในและภายนอก

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ส)งเสริมการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เช)น การวิจัยในลักษณะ
routine-to-research (R2R) ที่เก็บข"อมูลจากแหล)งฝdก/
โรงพยาบาล และนําผลมาใช"พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ให"บริการ
2. ส)งเสริมให"คณาจารยในทุกภาควิชาเขียนบทความในรูป
review article ลงในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ เช)น
วารสารไทยไภษัชยนิพนธซึ่งอยู)ในฐาน TCI แล"ว
3. คณะจัดทําชุดโครงการครบวงจรที่หลายภาควิชามีส)วน
ร)วม เพื่อกระจายทุนวิจัยในภาควิชาต)างๆ มากขึ้น และ
ผลงานวิจัยเกิดผลกระทบในระดับที่สูงขึ้น
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก:สังคม
1. ควรมีการสนับสนุนทุนพิเศษหรือให"สิทธิ์พิจารณา
งบประมาณสําหรับโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือวิจัย
2. ควรวิเคราะหสถานะการเงินของแหล)งบริการวิชาการ
ทุกหน)วย เพื่อเตรียมการออกนอกระบบ และคณะมีหน)วย
หารายได"อย)างยั่งยืน

3. ควรมีหลักฐานที่แสดงให"ถึงการพัฒนาความรู"ที่ได"จาก
การให"บริการทางวิชาการ

ปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินการ
อาคาร ประสานงานกับหน)วยงานภายนอกเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมต)าง ๆ เช)น ลานใต"ตึก
กระทะ ลานสระแก"ว โรงยิมเนเซียม
ส)งเสริมให"มีการนําผลงานวิจัยไปใช"ประโยชนและ
กําหนดให"เป>น KPI ในการพัฒนาผลงานของทุกภาควิชา
ส)งเสริมให"คณาจารยเขียนบทความวิชาการเพิ่มขึ้นโดยมี
รางวัลสนับสนุนในการจัดทําผลงาน
การขอโครงการในลักษณะชุดโครงการภายใต"เงิน
งบประมาณแผ)นดินไม)ได"รับการสนับสนุน ทั้งนี้
สถาบันวิจัยฯ สนับสนุนการบูรณาการหัวข"อวิจัยระหว)าง
คณะวิชาเพื่อขอรับทุนจากหน)วยงานภายนอก
คณะมีการสนับสนุนเงินงบประมาณสําหรับโครงการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือวิจัย ตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ
คณะวิชามีหน)วยเชิงวิสาหกิจวิชาชีพ 3 หน)วยงาน คือ
สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา" หน)วยภูมิ
ปXญญาทางเภสัชศาสตร "ประโชติ เปล)งวิทยา" และหน)วย
เครือข)ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" ที่เป>นหน)วยเน"นหา
รายได" และได"มีการวิเคราะหสถานะการเงินของหน)วย
เพื่อเตรียมความพร"อมออกนอกระบบ ย"อนหลัง 4 ป และ
การประมาณสถานะการเงินในอนาคตล)วงหน"า 2 ป ดัง
เอกสารแนบ
โครงการที่มีหลักฐานแสดงถึงการพัฒนาความรู"ที่ได"จาก
การบริการวิชาการ เช)น 1. โครงการรณรงคตรวจสอบ
จุลินทรียปนเป“”อนเพื่อความปลอดภัยแก)ผู"บริโภคและการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน (ปที่ 5) มีการนําความรู"
จากการตรวจวิเคราะหนําไปบูรณาการด"านการเรียนการ
สอนในรายวิชา และประเมินความรู"ของนักศึกษาที่ได"รบั
เพิ่มเติม และ 2. โครงการความปลอดภัยด"านอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร มีการพัฒนาความรู"ไปสู)การเขียนบทความวิจัยเรื่อง
การสํารวจความปลอดภัยด"านจุลนิ ทรียของน้ําแข็งบริโภค
ที่จําหน)ายในโรงอาหารและตลาดนัด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดย ปYยะนุช จงสมัคร
และคณะ ได"นําลงตีพิมพในวารสารไทยไภษัชยนิพนธ
TBPS 9 (1); 2014: 14-23

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน
1. การเผยแพร)กิจกรรมส)วนใหญ)จะดําเนินการผ)าน
เว็บไซต ซึ่งหากเพิ่มช)องทางการเผยแพร)ให"มากขึ้น จะ
ส)งผลให"การเผยแพร)ความรูส" ู)สาธารณชนได"มากขึ้น
2. ควรมีการชี้แจงให"ภาควิชาได"ทราบถึงขั้นตอนการ
ประเมินผลการบูรณาการ โดยการประเมินผลการบูรณา
การควรมีผลประเมินจากนักศึกษาและอาจารยที่ชี้ให"เห็น
ว)าหลังจากเข"าร)วมโครงการได"รับความรู"มากขึ้นอย)างไร
สําหรับนักศึกษา และอาจารยได"เห็นนักศึกษามีความรู"เพิ่ม
มากขึ้นหรือไม)
3. ควรมีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร)วมกันระหว)างภาควิชา เพื่อลดภาระงานและค)าใช"จ)าย
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
1. ผู"บริหารนําข"อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุง
แนวทางการทํางาน
2. แนวคิด องคกรแห)งความสุข ได"รับการยอมรับจาก
บุคลากรส)วนใหญ) ควรดําเนินการและประเมินผลอย)าง
ต)อเนื่อง
3. ควรปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให"มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น

ปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการเผยแพร)ทางเว็บไซต โดยก)อนมีกิจกรรมและ
หลังมีกิจกรรมเพื่อเผยแพร)สสู) าธารณชน ที่สนใจเข"าร)วม
กิจกรรมต)าง ๆ ของคณะวิชาแล"ว
มีการดําเนินการแล"ว ดังรายละเอียดการจัดกิจกรรมของ
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร และภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน

มีการบันทึกเชิญอาจารยประจําภาควิชา 3 ภาควิชา เช)น
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร ภาควิชาเภสัชเวท และภาควิชา
เภสัชกรรม ร)วมเป>นที่ปรึกษาโครงการเที่ยงวันทัน "ธรรม"
กับหมอยา รุ)นที่ 2 และมีคําสั่งแต)งตั้งที่เป>นทางการ
นําข"อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมาปรับปรุง
อย)างต)อเนื่อง พร"อมกับมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามข"อเสนอแนะ รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน ทุก
ภาคการศึกษา
กําลังดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลแนวคิดและความ
พึงพอใจในการเป>นองคกรแห)งความสุข
1. งานบริหารและสนับสนุนฯ สารสนเทศได"ดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ wifi จํานวน 7 ชุด ใน
ส)วนของคณะวิชา ได"แก) จุดที่ 1 โซนม"านั่งหิน บริเวณ
ร"านกาแฟหน"าคณะ, จุดที่ 2 สโมสรนักศึกษา, จุดที่ 3
หน"าห"องชลอ, จุดที่ 4 หน"าห"องไตรสิกขา, จุดที่ 5 บริเวณ
ชั้น 3, จุดที่ 6 ชั้น 4, จุดที่ 7 ชั้น 5 (อาคารควบคุม
ประเมินคุณภาพ ตึก 6 ชั้น) และทางร"าน the loft ได"
ติดตั้ง wifi ของ TOT ภายในร"านอีก 1 จุด
2. ดําเนินการเสนอของบประมาณในการปรับปรุงระบบ
สัญญาณ wifi ในแผนปฏิบตั ิราชการปงบประมาณ 2558
แล"ว
เพิ่มงบประมาณเป>น 3,000 บาท/คน/ป

4. ควรพิจารณาเพิ่มงบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ความเหมาะสม
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ควรวิเคราะหสถานะทางการเงิน ทั้งระยะสั้นและระยะ
อยู)ระหว)างการวิเคราะหสถานะการทางการเงิน เพื่อวาง
ยาว เพื่อวางแผนด"านการเงินได"อย)างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผนการจัดสรรงบประมาณในปต)อไป เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายรับและรายจ)าย
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ควรส)งเสริมและให"กําลังใจบุคลากรทุกภาคส)วน ให"มสี )วน ในส)วนของการส)งเสริมได"จดั แบ)งภาระงานประกัน
ร)วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
คุณภาพให"บุคลากรทุกภาคส)วนมีส)วนร)วมในกิจกรรม
พัฒนาคณะในภาพรวม ทั้งระบบของ สกอ. สมศ. และ
ประกันคุณภาพ และมีการจัดอบรมชี้แจงถึงความสําคัญ
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน
สภาเภสัชกรรม

ปการศึกษา 2557

ผลการดําเนินการ
ของการประกันคุณภาพเกณฑใหม)และรวมทั้งให"กําลังใจ
อยู)เป>นระยะ

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร)
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บทที่ 2
สวนสาระ
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 5 องคประกอบและ 13 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช2
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป8นสถาบันที่เน2นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร พบวาได2ดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ด2าน ได2แก การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ ได2อยางครบถ2วน
โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องคประกอบ ได2คาคะแนน เทากับ 4.35 ซึ่งอยูในระดับดี มีรายละเอียดผลการประเมินแต
ละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลประเมิน ตามเกณฑ สกอ.
คาคะแนน
ระดับ
4.38
ดี
4.41
ดี
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
3.50
พอใช2
4.35
ดี
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได2 =
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได2รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไมต2องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตต2องรายงานผลการรับรองตามระบบ
นั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ให2ครบถ2วน
ตารางที่ 1.1-1 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
หลักสูตร
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต
2. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
3. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
4. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ2มครองผู2บริโภคด2านสาธารณสุข
5. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
6. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
8. เภสัชศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
9. ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
10. ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
11. ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนที่ได5
ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- คะแนน
2.42 คะแนน
2 คะแนน
2.40 คะแนน

ผลประเมิน
2.73
2.02
2.88
2.12
2.66
2.51
2.21
2.42
1.32
3.01
2.75
26.63
11
2.42

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
2.42 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
2.40 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตร จํานวนทั้งหมด 11 หลักสูตร จําแนกเป8นหลักสูตรปริญญา
ตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการ
ผานเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผลรวมคะแนนผลการประการ
ประเมินหลักสูตรเทากับ 26.63 และมีคาเฉลีย่ ของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เทากับ 2.42
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.1.1-1
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ภส.1.1-2
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ภส.1.1-3
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ภส.1.1-4
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ2มครองผู2บริโภคด2าน
สาธารณสุข
ภส.1.1-5
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ภส.1.1-6
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ภส.1.1-7
รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ภส.1.1-8
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
ภส.1.1-9
รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร
ภส.1.1-10
รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภส.1.1-11
รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ ปNจจัยนําเข2า
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคาร2อยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเป8นคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คาร2อยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5 = ร2อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคาร2อยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
X 100
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด
2. แปลงคาร2อยละที่คํานวณได2ในข2อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร2อยละของอาจารยประจําคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได2 =
ร2อยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได2รับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให2มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปIการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจ
ใช2คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกได2สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ต2องได2รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ให2นับตามปIการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมให2คํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ตารางที่ 1.2-1 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา

หนวยวัด

อาจารยวุฒิปริญญาตรี
อาจารยวุฒิปริญญาโท
อาจารยวุฒิปริญญาเอก
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
ร2อยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร2อยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท
ร2อยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

ร2อยละ ร2อยละ 78.10
ร2อยละ 70
ร2อยละ 75

คน
คน
คน
คน
ร2อยละ
ร2อยละ
ร2อยละ

ผลการดําเนินงานใน
ป@การศึกษา
2555
2556
2557
14
10
9
14.5
16
14
71.5
77.5
82
100
103.5
105
14.00
9.66
8.57
14.50
15.46
13.33
71.50
74.88
78.10

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
4.82 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
4.68 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชามีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอจํานวน 105 คน
โดยมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 82 คน ปริญญาโท 14 คน และปริญญาตรี 9 คน ดังนั้น ร2อยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป8นร2อยละ 77.14 เมื่อแปลงคาร2อยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป8น
คะแนน ได2เทากับ 4.82 คะแนน (เอกสารหมายเลข ภส.1.2-1)
ตารางที่ 1.2-2 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารย (คน)
ลาศึกษาตอ
ภาควิชา
ปฏิบัติงาน
จริง
ป.โท
ป.เอก ป.โท-เอก
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
ภาควิชาเภสัชกรรม
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
ภาควิชาเภสัชเคมี
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา
ภาควิชาเภสัชเวท
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร
ทางสุขภาพ
สวนกลาง
รวมทั้งหมด

รวมจํานวน
อาจารย
ลาปฏิบัติ
ราชการ ปฏิบัติงานจริงและ
ตางประเทศ ลาศึกษาตอ (คน)
16
15
12
16
11

15
12
12
15
10

1
-

1

1
3
-

9
17
5.5

-

0.5

-

-

9
17
6

2
97.5

1
2

1.5

4

0

3
105

-
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ตารางที่ 1.2-3 จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
จํานวนอาจารย (คน)
ภาควิชา
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาโท
ป@ 55 ป@ 56 ป@ 57 ป@ 55 ป@ 56 ป@ 57
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
3
2
2
3
3
3
ภาควิชาเภสัชกรรม
6
4
3
1
1
1
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
1
0
0
4.5
5
4
ภาควิชาเภสัชเคมี
3
3
3
2
2
2
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
0
0
0
1
1
0
ภาควิชาเภสัชเวท
0
0
0
2
2
2
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
0
0
0
0
0
0
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทาง
1
0
0
1
2
2
สุขภาพ
สวนกลาง
0
1
1
0
0
0
รวมทั้งหมด 14
10
9
14.5 16
14

วุฒิปริญญาเอก
ป@ 55 ป@ 56 ป@ 57
11
11
11
8
10
11
6
7
8
11
11
11
8.5
10
11
7
7
7
17
17
17
3
3
4
0
71.5

1.5
77.5

2
82

ตารางที่ 1.2-4 จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปI (2557 - 2561)
จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก (คน)
ภาควิชา
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
ภาควิชาเภสัชกรรม
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
ภาควิชาเภสัชเคมี
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ภาควิชาเภสัชเวท
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
สวนกลาง
รวมทั้งหมด

ป@
57

ในประเทศ
ป@
ป@
ป@
58 59 60
1
2
1

ป@
61

ป@
57

ตางประเทศ
ป@
ป@
ป@
58 59 60

ป@
61

1

2

2

1
1

1

ตารางที่ 1.2-5 จํานวนอาจารยที่จะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนผู5เกษียณอายุราชการป@งบประมาณ 2557 ถึง 2561
วันทํางานวันสุดท5าย 30 กันยายน (คน)
คณะเภสัชศาสตร
ป@ 2557
ป@ 2558
ป@ 2559
ป@ 2560
ป@ 2561
ตําแหนงทางวิชาการ ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
อาจารย
ผู2ชวยศาสตราจารย
1 1
1
รองศาสตราจารย
1
1 1
ศาสตราจารย
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จํานวนผู5เกษียณอายุราชการป@งบประมาณ 2557 ถึง 2561
วันทํางานวันสุดท5าย 30 กันยายน (คน)
คณะเภสัชศาสตร
ป@ 2557
ป@ 2558
ป@ 2559
ป@ 2560
ป@ 2561
ตําแหนงทางวิชาการ ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
รวมทั้งหมด
1 1
1
1
1 1
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.1.2-1
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร ปIการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ ปNจจัยนําเข2า
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคาร2อยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเป8นคะแนนระหวาง 0–5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คาร2อยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผู2ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5 = ร2อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคาร2อยละของอาจารยประจําคณะทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําคณะทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
X 100
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด
2. แปลงคาร2อยละที่คํานวณได2ในข2อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร2อยละของอาจารยประจําคณะทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
คะแนนที่ได2 =
ร2อยละของอาจารยประจําคณะทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5

x5

ตารางที่ 1.3-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ

หนวยวัด

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผู2ชวยศาสตราจารย
อาจารยที่ไมมีตาํ แหนงทางวิชาการ
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนงวิชาการ (รศ. และ ศ.)
ร2อยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (รศ. และ ศ.)
จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)
ร2อยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)
คะแนน ร2อยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)

คน
คน
คน
คน
คน
คน
ร2อยละ
คน
คน
คะแนน

ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

ร2อยละ ร2อยละ 64.76
ร2อยละ 65
ร2อยละ 65

ผลการดําเนินงานใน
ป@การศึกษา
2555 2556 2557
0
1
1
30
28
28
32.5
37.5
39
37.5
37
37
100
103.5
105
30
29
29
30
28.02 27.62
62.5
66.5
68
62.50 64.25 64.76
3.91
4.02
4.05

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
4.05 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ไมบรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
4.06 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปI ก ารศึ ก ษา 2557 คณะวิ ชามี จํ า นวนอาจารยประจํ า ทั้ ง หมด 105 คน จํ า แนกเป8 น ผู2 ดํ า รงตํ า แหนง
ศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 28 คน ผู2ชวยศาสตราจารย 39 คน และอาจารย 37 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย และศาสตราจารย จํานวน 29 คน คิดเป8นร2อยละ 27.62 จากจํานวน
อาจารยประจํ า ทั้ ง หมด และมี จํ า นวนอาจารยประจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหนงทางวิ ช าการระดั บ ผู2 ช วยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งหมด 68 คน คิดเป8นร2อยละ 64.76 จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ซึ่งคํานวณ
คะแนนคาร2อยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงระดับรองศาสตราจารย และศาสตราจารยได2เทากับ 4.05 คะแนน คณะ
วิชามีจํานวนอาจารยที่ได2รับอนุมัติตําแหนงวิชาการจํานวน 5 คน และที่อยูระหวางการรออนุมัติตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 2 คน (ตารางที่ 3.1-3)
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ตารางที่ 3.1-2 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารยผู2ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
จําแนกตามภาควิชา
จํานวนอาจารย
จํานวนอาจารยประจํา (คน)
ตามตําแหนงทางวิชาการ (คน)
คิด
เปFน คะแน
ไมมี
ผู5มีตําแหนงทางวิชาการ
ภาควิชา
ปฏิบั ลา
ลา
ร5อย
น
ตํา
ติงาน ศึกษ ปฏิบั รวม
แหน ผศ. รศ. ศ. รวม ละ
จริง าตอ ติงาน
ง
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร 15
1
0
16
5
9
2
0
11 68.7 4.30
5
ภาควิชาเภสัชกรรม
12
3
0
15
10
3
2
0
5 33.3 2.08
3
ภาควิชาเภสัชกรรม
12
0
0
12
5
6
1
0
7 58.3 3.65
ชุมชน
3
ภาควิชาเภสัชเคมี
15
1
0
16
4
6
6
0
12
75
4.69
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ 10
1
0
11
4
5
2
0
7 63.6 3.98
พิษวิทยา
4
ภาควิชาเภสัชเวท
9
0
0
9
3
3
3
0
6 66.6 4.17
7
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช 17
0
0
17
2
3
11
1
15 88.2 5.51
กรรม
4
ภาควิชาสารสนเทศ
5.5 0.5
0
6
2
3
1
0
4 66.6 4.17
ศาสตรทางสุขภาพ
7
สวนกลาง
2
1
0
3
2
1
0
0
1 33.3 2.08
3
0
64.7 4.05
รวมทั้งหมด
97.5 7.5
105 37
39
28
1
68
6
92.8
35.2 37.1 26.6 0.9 64.7
ร5อยละ
7.14 0
100
6
4
4
7
5
6
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ตารางที่ 3.1-3 ข2อมูลจํานวนอาจารยที่ยื่นเอกสารเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการและจํานวนทีไ่ ด2อนุมัติ ปIการศึกษา 2557
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผู5ชวยศาสตราจารย
รอ
รอ
รอ
จํานวน
จํานว
จํานว จํานว
ภาควิชา
จํานว
การ จํานว
การ
การ
ที่ได2
นที่ได2
นที่ นที่ได2
นที่ยื่น
พิจาร นที่ยื่น
พิจาร
พิจาร
อนุมัติ
อนุมัติ
ยื่น อนุมัติ
ณา
ณา
ณา
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
ภาควิชาเภสัชกรรม
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
ภาควิชาเภสัชเคมี
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา
ภาควิชาเภสัชเวท
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
1
1
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทาง
สุขภาพ
รวมทั้งหมด 1
1
ตารางที่ 3.1-4 จํานวนอาจารยที่มีอายุงานไมถึงเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ จําแนกรายภาควิชา ปIการศึกษา 2557
จํานวนอาจารยที่มีอายุงานไมถึงเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ (คน)
ภาควิชา
ผู5ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
1
1
ภาควิชาเภสัชกรรม
3
1
4
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
1
2
3
ภาควิชาเภสัชเคมี
1
1
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา
ภาควิชาเภสัชเวท
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทาง
2
2
สุขภาพ
รวมทั้งหมด
6
5
11
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.1.2-1
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร ปIการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ ปNจจัยนําเข2า
เกณฑการประเมิน
คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนํามา
เทียบกับคาความตางทั้งด2านสูงกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดเป8นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช2การเทียบบัญญัติไตรยางศ
ดังนี้
คาความแตกตางทั้งด2านสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินร2อยละ 10 กําหนดเป8นคะแนน 5
คาความแตกตางทั้งด2านสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตร2อยละ 20 กําหนดเป8นคะแนน 0
คาความแตกตางทั้งด2านสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตร2อยละ 10.01 และไมเกินร2อยละ 20 ให2นํามา
เทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเป8นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปIการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล2วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
SCH
=
∑nici
เมื่อ ni =
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci
=
จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i
2. คํานวณคา FTES โดยใช2สตู รคํานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปI
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปI (FTES) =

จํานวนหนวยกิตตอปIการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ ๆ

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ให2มีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาให2เป8นระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวม
คํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา
นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําสาขาเภสัชศาสตร
กลุมสาขา
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา
วิทยาศาสตรสุขภาพ (เภสัชศาสตร)
8:1
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเป8นคาร2อยละ ตามสูตร
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เป8นจริง –
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน

X 100
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2. นําคาร2อยละจากข2อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้
2.1 คาร2อยละน2อยกวาหรือเทากับร2อยละ 10 คิดเป8น 5 คะแนน
2.2 คาร2อยละน2อยกวาหรือเทากับร2อยละ 20 คิดเป8น 0 คะแนน
2.3 คาร2อยละมากกวาร2อยละ 10 แตน2อยกวาร2อยละ 20 ให2นํามาคิดคะแนนดังนี้
(20 - คาร2อยละที่คาํ นวณได2จาก 1)
คะแนนที่ได2 =
10
ตารางที่ 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
นักศึกษาระดับ
จํานวน
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา
จํานวน อัตราสวน คาความตาง
นักศึกษา
คณะ
ปริญญา ปริญ ปริญ
อาจารย นักศึกษา: จากเกณฑ
เต็มเวลา
ตรี
ประจํา อาจารย มาตรฐาน
ญา
ญา
เทียบเทา
โท
เอก
97.5
8.67
8.38
เภสัชศาสตร 809.95 9.77 25.95 845.67
ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

8.67 : 1
9.50 : 1
9.50 : 1

X5

คะแนน
5.00

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
0.63 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชามีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ระดับปริญญาตรี เทากับ 809.95
คน ระดับปริญญาโท เทากับ 9.77 คน และระดับปริญญาเอก เทากับ 25.95 คน รวม FTES ทั้งหมด 845.67 คน มี
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 97.5 คน คิดเป8นสัดสวน FTES ตออาจารยประจํา เทากับ 8.67:1 ซึ่งตาง
จากเกณฑมาตรฐานเทากับ 8.38 คิดเป8นคะแนน 5 คะแนน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.1.4-1
ตารางคํานวณ FTES ปIการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข2อ
2 ข2อ
3 - 4 ข2อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข2อ

ข5อ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

จัดบริการให2คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช2ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
มีการให2ข2อมูลของหนวยงานที่ให2บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
จัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข2อ 1 - 3 ทุกข2อไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
นําผลการประเมินจากข2อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให2บริการและการให2ข2อมูล เพื่อสง
ให2ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป8นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ให2ข2อมูลและความรู2ที่เป8นประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข2อ
การดําเนินการ
มี
ไมมี

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. จัดบริการให5คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช5ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
คณะวิชามีการจัดบริการให2คําปรึกษาแกนักศึกษาโดยมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการที่ได2รับมอบหมาย ดูแล
นักศึกษาทั้งปNญหาทางการเรียนหรือปNญหาสวนตัว (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-1) พร2อมทั้งมีข2อมูลตารางเวลาการให2
นักศึกษาเข2าพบอาจารย (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-2) รวมถึงการจัดกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ : อาจารยที่ปรึกษา
พบปะนักศึกษา ในทุกๆ ภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-3) และคณะวิชาได2แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-4) และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงการและหรือกิจกรรม
ตางๆ ที่คอยให2คําแนะนํา ชวยเหลือนักศึกษาในการเรียนรู2นอกจากการเรียนด2านวิชาการ (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-5)
และยังมีเจ2าหน2าที่คณะเภสัชศาสตรที่คอยประสานงานอํานวยความสะดวก และประสานงานการให2คําปรึกษาระหวาง
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-6) มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู2อาจารยที่
ปรึกษาในแตละปIการศึกษา เพื่อให2อาจารยที่ปรึกษาใหมได2เพิ่มพูนประสบการณในการแก2ปNญหาให2แกนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ภส.1.5.1-7)
2. มีการให5ข5อมูลของหนวยงานที่ให5บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แกนักศึกษา
คณะวิชา มีการจัดบริการให2ข2อมูลของหนวยงานที่ให2บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา ทางเวปไซตคณะ Facebook และบอรดประชาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.2)
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร5อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
คณะวิชา มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร2อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยมีการจัด
โครงการพบปะหนวยงานเพื่อเป8นการเตรียมความพร2อมด2านการทํางานให2กับบัณฑิต (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-1) และ
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โครงการปNจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมกอนสําเร็จการศึกษา ในการให2ความรู2เรื่องการสมัครงาน การสัมภาษณ และ
การเขียน Resume (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-2)
4. ประเมิ น คุ ณ ภาพของการจั ด กิ จ กรรมและการจั ด บริ ก ารในข5 อ 1-3 ทุ ก ข5 อ ไมต่ํ า กวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
คณะวิชา มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในภาพรวม ในปIการศึกษา 2557
ดังผลการประเมิน ดังตอไปนี้
การจัดบริการให2คําปรึกษาทางวิชาการและการใช2ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ ผลการประเมินอยูในระดับ 3.82
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.4) ผลการประเมินความพึง พอใจโครงการสานสายใยสัม พันธ : อาจารยที่ปรึกษาพบปะ
นักศึกษาปIการศึกษา 2557 ผลการประเมินอยูในระดับ 4.21 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-3) และผลการประเมิน
โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ อยูในระดับ 4.34 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-7)
การให2ข2อมูลของหนวยงานที่ให2บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ 3.65 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.4)
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ
4.01 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.4) ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการปNจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมกอนสําเร็จ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปIที่ 6 ปIการศึกษา 2557 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 ในหัวข2อการให2ความรู2
เรื่ อ งการสมั ค รงาน การสั ม ภาษณ และการเขี ย น Resume ผลการประเมิ น อยู ในระดั บ 4.22 (เอกสารหมายเลข
ภส.1.5.3-2) และผลการประเมินโครงการพบปะหนวยงาน ปIการศึกษา 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ผลการประเมินอยู
ในระดับ 3.82
5. นําผลประเมินจากข5อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให5บริการและการให5ข5อมูลเพื่อสงให5ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเปFนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะวิชา มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให2บริการ ในปIการศึกษา 2556 มาใช2เป8นข2อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต2องการของนักศึกษา ในปIการศึกษา 2557 ดังนี้
การจัดบริการให2คําปรึก ษาทางวิชาการและการใช2ชีวิตแกนักศึกษา มี ผลการประเมินการจัด กิจกรรมทุก ๆ
กิจกรรม ในปIการศึกษา 2557 ไมน2อยกวา 3.82 ทั้งนี้คณะได2นําผลการประเมินพร2อมข2อคิดเห็นเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรมตางๆ ในปIการศึกษา 2556 มาปรับปรุง คือ ควรมีการประชาสัมพันธลวงหน2า การดําเนินงาน มีการบรรจุการจัด
กิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาพบปะนักศึกษา ไว2ในตางรางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในแตละชั้นปI ในทุกๆ ภาคการศึกษา
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-1) รวมถึงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธแจ2งคณาจารยอีกชองทางหนึ่งด2วย (เอกสาร
หมายเลข ภส.1.5.5-2)
การให2ข2อมูลของหนวยงานที่ให2บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ 3.65 ทั้งนี้มีข2อคิดเห็นเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมตางๆ คือ การให2ข2อมูลของคณะ
ยังไมคอย update ไมรู2วามีชองทางไหนบ2าง website คณะยังปรับปรุงไมเสร็จ การดําเนินงาน คือ เพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธให2ครอบคลุมถึงตัวนักศึกษาให2มากที่สุด คือ (1) แจ2งข2อมูลตางๆ ให2กับนักศึกษาในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-1) (2) ประชาสั ม พั น ธข2 อ มู ล ขาวสารตางๆ ผานนายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา ประธานฝl า ย
ประชาสั ม พั น ธสโมสรนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ กระจายข2 อ มู ล ให2 กั บ นั ก ศึ ก ษาแตละชั้ น ปI ท ราบอยางครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง (3)
ประชาสัมพันธข2อมูล ขาวสารผานทาง facebook คณะเภสัชศาสตร, งานกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (4) ติด
ประกาศประชาสั ม พั น ธบริ เ วณหน2 า ห2อ งเรี ย น บอรดประชาสั ม พั น ธตางๆ และ (5) การพั ฒ นา website คณะให2 มี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-3)
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ข2อคิดเห็นเสนอแนะจากการ
จัดกิจกรรมตางๆ คือ
1. ควรจัดโครงการอยางตอเนื่อง การดําเนินงาน มีการบรรจุการจัดกิจกรรมพบปะหนวยงานไว2ในแผนการ
ดําเนินงานของฝlายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เป8นประจําทุกปI (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-7)
2. ควรจัดโครงการกอนการเลือกใช2ทุน การดําเนินงาน มีการนําเสนอข2อมูลให2กับนักศึกษาตั้งแตชั้นปI 4 ใน
โครงการเสริมทักษะการใช2ชีวิต สําหรับนักศึกษาชั้นปI 4 เพื่อนักศึกษาจะได2มีมุมมองในสายงานที่ครอบคลุม
และแตกตางตามควาถนัดของตนเอง (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-4)

48
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ปการศึกษา 2557

3. หนวยงานที่มาเข2ารวมโครงการไมครอบคลุมทุกสายงาน ยังมีหลายสายงานที่ไมได2มารวม เชน บริษัทยา
โรงงานยา การดําเนินงาน ผู2รับผิดชอบได2ประสานงาน เชิญหนวยงานตางๆ เข2ารวมกิจกรรมครอบคลุมทุก
สายงานในทุกๆ ปIการศึกษา รวมถึงประชาสัมพันธข2อมูลตางๆ ที่เป8นประโยชนให2กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-1)
ทั้งนี้การดําเนินงานในการให2บริการในทุกๆ ด2าน จะมีการปรับปรุงพัฒนาการให2บริการแกบุคลากรนักศึกษาและ
ศิษยเกา อยางตอเนื่องและมีการประเมินคุณภาพของการให2บริการ เพื่อการให2บริการที่ครอบคลุมและตอบสนองแก
ผู2รับบริการมากที่สุด
6. ให5ข5อมูลและความรู5ที่เปFนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
คณะวิชามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู2และประสบการณ ในการประกอบอาชีพแกศิษยเกาโดยกําหนด
โครงการบริการวิชาการไว2ในแผนประจําปIโดยระบุศิษยเกาเป8นกลุมเปLาหมาย (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.6-1) และมีการ
ประชุมคณะกรรมการศิษยเกาเพื่อแลกเปลี่ยนข2อมูลขาวสารทางด2านวิชาการด2วย (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.6-2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.1.5.1-1
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภส.1.5.1-2
ข2อมูลตารางเวลาการให2นักศึกษาเข2าพบของอาจารย
ภส.1.5.1-3
โครงการสานสายใยสัมพันธ : อาจารยที่ปรึกษาพบปะนักศึกษา
ภส.1.5.1-4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
ภส.1.5.1-5
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/โครงการ ปIการศึกษา 2557
ภส.1.5.1-6
ภาพเจ2าหน2าที่ให2บริการให2คําปรึกษา และอํานวยความสะดวก
ภส.1.5.1-7
โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภส.1.5.2-1
การให2ข2อมูลขาวสารของหนวยงานที่ให2บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา แกนักศึกษา ได2แก ทางเวปไซตคณะ Facebook และบอรดประชาสัมพันธ
ภส.1.5.3-1
โครงการพบปะหนวยงาน
ภส.1.5.3-2
โครงการปNจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมกอนสําเร็จการศึกษา
ภส.1.5.4-1
สรุปผลการประเมินคุณภาพการให2บริการแกนักศึกษา และความพึงพอใขการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ภส.1.5.5-1
ตารางการชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา ชั้นปI 1-5
ภส.1.5.5-2
เอกสารประชาสัมพันธกิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาพบปะนักศึกษา
ภส.1.5.5-3
ชองทางการประชาสัมพันธ
ภส.1.5.5-4
ความพึงพอใจการเข2ารวมกิจกรรมเสริมทักษะการใช2ชีวิต สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปI 4
ภส.1.5.6-1
โครงการบริการวิชาการ
ภส.1.5.6-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษยเกา
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข2อ
2 ข2อ
3 - 4 ข2อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข2อ

ข5อ

เกณฑมาตรฐาน

1

จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให2นักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให2ดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ให2ครบถ2วน
ประกอบด2วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู2
(3) ทักษะทางปNญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมให2ความรู2และทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข2อ
การดําเนินการ
มี
ไมมี

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให5นักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
คณะวิชามีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปI (เอกสารหมายเลข
ภส.1.6.1-1) ให2มีความสอดคล2องกัน รวมทั้งสอดคล2องกับภารกิจหลักของสถาบัน ตามยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
ของชาติ (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-2) โดยคณะวิชาได2จัดทําประกาศเกณฑการเข2ารวมกิจกรรม สําหรับนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และประกาศรายละเอียดกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก สําหรับนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-3 ถึง ภส.1.6.1-6) ดังรายละเอียดแผนการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปI 2557 (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-7) ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนฯ และการจัดกิจกรรมตางๆ นักศึกษา
จะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร มหา
วิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-8)
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการดําเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู5ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ให5ครบถ5วน
ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชาได2สงเสริมให2มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ครบทั้ง 5 ด2าน ดังนี้
1.1 ด2านคุณธรรม จริยธรรม เชน โครงการไหว2ครู และโครงการพัฒนาจิตให2เกิดปNญญา
1.2 ด2านความรู2 เชน โครงการสัปดาหเภสัชวิชาการ, โครงการคายหมอยา และโครงการเภสัชศิลปากรเสริม
ทักษะเยาวชน
1.3 ด2านทักษะทางปNญญา เชน โครงการเสริมทักษะการเรียนรู2 ทักษะการใช2ชีวิต และทักษะวิชาชีพสําหรับ
นักศึกษาชั้นปIที่ 1-6 ปIการศึกษา 2557
1.4 ด2านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เชน โครงการ Pharmacy Music Challenge
2014 และโครงการภาษามือสื่อสร2างสรรคสุขภาพ
1.5 ด2านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โครงการสัมมนาผู2นํา
นักศึกษา, โครงการสงเสริมการใช2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Please), โครงการสัปดาหเภสัชวิชาการ และ
โครงการประชุมวิชาการ : บัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปIการศึกษา 2557 เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร2างทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษที่ 21
ทั้งนี้การจัดกิจกรรม/โครงการทั้ง 5 ด2าน ดังที่กลาวมาข2างต2น จะครอบคลุมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-1)
3. มีการจัดกิจกรรมให5ความรู5และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
คณะวิ ชามี กิจกรรมให2ค วามรู2และทัก ษะการประกั นคุณภาพการศึ กษาแกนั กศึก ษาตั้ งแตเริ่ม เข2า สูการเป8 น
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.3-1) และมีการสอดแทรก
ความรู2ด2านการประกันคุณภาพแกนักศึกษาในการเข2ารวมกิจกรรมตางๆ เชน โครงการสัมมนาผู2นํานักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ภส.1.6.3-2)
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
คณะวิชามีกระบวนการติดตามผลและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการที่ได2จัดทํา
โดยใช2แบบประเมินที่สามารถระบุเปLาหมายผลผลิตและผลลัพธรวมทั้งผลกระทบ และได2สรุปข2อมูลเอาไว2เพื่อให2นักศึกษา
รุ นตอไปได2 นํ า ไปใช2 เ ป8 น แนวทางในการจั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมที่ จ ะจั ด ขึ้ น ตอไป (เอกสารหมายเลข
ภส.1.6.2-1) รวมถึงการติดตามข2อมูลการจัดกิจกรรมและโครงการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย
เกาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.4-1)
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะวิชามีกระบวนการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังการ
ดําเนินงานในการโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข
ภส.1.6.1-8)
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คณะวิชา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยได2กําหนดไว2
ในคูมือการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.6-1) และการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในปI
การศึกษา 2557 นั้น แตละโครงการที่จะดําเนินการขออนุมัติ จะต2องนําผลการประเมินโครงการในปIที่ผานมาเป8นข2อมูลใน
การจัดโครงการครั้งตอไป
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.1.6.1-1
แผนยุทธศาสตรและแผนแมบทระยะยาว พ.ศ.2550-2579, 2599
ภส.1.6.1-2
แผนยุทธศาสตรแมบทและแผนงานดําเนินงานเชิงกลยุทธ พ.ศ.2548-2557
ภส.1.6.1-3
ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดี เกง เพื่อ สังคม
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หมายเลข
ภส.1.6.1-4
ภส.1.6.1-5
ภส.1.6.1-6
ภส.1.6.1-7
ภส.1.6.1-8
ภส.1.6.2-1
ภส.1.6.3-1
ภส.1.6.3-2
ภส.1.6.4-1
ภส.1.6.6-1

ปการศึกษา 2557

รายการเอกสารหลักฐาน
ประกาศเกณฑการเข2ารวมกิจกรรม สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศรายละเอียดกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศการเทียบคาประสบการณการเข2ารวมกิจกรรม
แผนการจัดสรรงบประมาณประจําปI 2557
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
กิจกรรมทีส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปIการศึกษา 2557
โครงการสัมมนาผู2นํานักศึกษา ปIการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
คูมือนักศึกษาจากงานกิจกรรมนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้

เปIาหมาย

ผลการดําเนินงาน

1.1

2

1.2

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับ

2.42

2.43

ต2องปรับปรุง

ร2อยละ 70

ร2อยละ 77.14

4.82

ดีมาก

1.3

ร2อยละ 65

ร2อยละ 64.76

4.05

ดี

1.4

9.5 : 1

8.67 : 1

5.00

ดีมาก

1.5

6 ข2อ

6 ข2อ

5

ดีมาก

1.6

6 ข2อ

6 ข2อ

5

ดีมาก

4.38

ดี

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 1
จุดเดน
1. หลักสูตรของคณะวิชาผานเกณฑการกํากับมาตรฐาน ตามเกณฑการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. คณะวิชามีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารยให2มีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยมีเปLาหมายและงบประมาณชัดเจนใน
แตละปI โดยได2กําหนดมาตรการให2อาจารยที่มีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกไปศึกษาตอภายใน 3 ปI โดยเป8นเงื่อนไขในการตอ
สัญญาจ2าง รวมทั้งจัดภาระงานให2เหมาะสมเพื่อให2มีเวลาเตรียมการพัฒนาภาษาตางประเทศ และมีเกณฑการรับอาจารย
ใหมเฉพาะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อีกทั้ง สงเสริมการพัฒนาอาจารยหลังจบการศึกษาปริญญาเอกให2ได2รับทุนวิจัยและผลิต
ตํารา โดยใช2ยุทธศาสตรทางการเงิน สร2างทีมงานวิจัยเพื่อมุงความเป8นเลิศเฉพาะด2าน
3. คณะวิชามีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก ทําให2เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และสงเสริมการ
ผลิตบัณฑิตศึกษาให2มีคุณภาพสูง มีแผนปฏิบัติการที่กระตุ2นและสร2างแรงจูงใจให2อาจารยทําวิจัย หรือผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อให2สามารถเข2าสูตําแหนงทางวิชาการตามกําหนดเวลา และได2กําหนดเกณฑเงื่อนไขระยะเวลาปฏิบัติงานกับ
การขอตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายอาจารย
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4. คณะวิชามีการกําหนดนโยบาย มีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมและหรือโครงการด2านการพัฒนานักศึกษาที่
ชัดเจน เพื่อให2นักศึกษาได2มีสวนรวมในกิจกรรมที่หลากหลาย และสามารถดําเนินงานตามแผน พร2อมทั้งกระตุ2นให2
นักศึกษาเข2ารวมกิจกรรมอยางพร2อมเพียงและครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปIซึ่งสามารถสงเสริมให2นักศึกษามีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของบัณฑิตตามมาตรฐาน และมีการพิจารณาทบทวนการดําเนินการจัดกิจกรรมและหรือโครงการการพัฒนา
นักศึกษาเป8นระยะอยางตอเนื่อง
5. คณะวิชามีการดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะวิชาและสโมสร
นักศึกษา รวมทั้งนําผลการประเมินไปใช2ปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมควรต2องปรับปรุง ทั้งนี้อาจต2องปรับปรุงการดําเนินงาน เน2นที่วงจรการ
ประกันคุณภาพ เพื่อให2สอดคล2องการเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตร
2. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในบางหลักสูตรยังไมได2ตามเปLาหมายที่ตั้งไว2 ควรดําเนินการประชาสัมพันธ
หลักสูตรที่มีผู2เรียนน2อย หรือไมมีผู2เรียน และควรปxดหลักสูตรที่ไมมีผู2เรียน
3. คณะวิชากําลังดําเนินการสงเสริมให2อาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาตอในระดับสูงขึ้น แต
หากอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทสูงอายุและมีแนวโน2มที่จะไมศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ก็ควรสงเสริมให2
ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให2คณะวิชามีความเข2มแข็งของการจัดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
4. คณะวิชายังขาดเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานสําหรับการวิจัยในบางสาขา ทําให2อาจารยบางสวนไมสามารถ
เริ่มทํางานวิจัยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการได2
5. คณะวิชาควรวิเคราะหความเสี่ยงด2านบุคลากรลวงหน2า กรณีที่อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเกษียณอายุ
ราชการ และวางแผนเพื่อปLองกันผลกระทบตอสัดสวนจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ อีกทั้งควรกําหนดภาระงาน
ของอาจารยให2เหมาะสม เพื่อให2มีโอกาสผลิตผลงานทางวิชาการ
6. การบริการนักศึกษาบางครั้งทําได2ไมทั่วถึง ควรเพิ่มชองทางในการให2บริการ อีกทั้งการรับรู2ข2อมูลขาวสารของ
นักศึกษาไมทั่วถึง ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธให2เข2าถึงนักศึกษาได2โดยงาย เชน ผานระบบเครือขายสังคมออนไลน
7. กิจกรรมนักศึกษาบางกิจกรรมมีนักศึกษาเข2ารวมน2อย ควรมีการจัดรูปแบบของกิจกรรมให2สอดคล2องกับ
ชวงเวลาที่นักศึกษาสวนใหญสามารถเข2ารวมได2 และควรจัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรม และหรือโครงการเพื่อให2นักศึกษา
ได2รับทราบลวงหน2า พร2อมกับปรับรูปแบบการประชาสัมพันธให2เข2าถึงนักศึกษาได2โดยงาย เชน ผานระบบเครือขายสังคม
ออนไลน
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร5างสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข2อ
2 ข2อ
3 - 4 ข2อ
5 ข2อ
ข5อ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช2ประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร2างสรรค
สนับสนุนพันธกิจด2านการวิจัยหรืองานสร2างสรรคในประเด็นตอไปนี้
- ห2องปฏิบัติการหรือห2องปฏิบัติงานสร2างสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ
หรือศูนยให2คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร2างสรรค
- ห2องสมุดหรือแหลงค2นคว2าข2อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร2างสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร2 า งสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
ห2องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร2างสรรค การจัดให2มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป8นทุนวิจัยหรืองานสร2างสรรค
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสร2างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคดีเดน
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุ2มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคที่นําไปใช2
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข2อ
การดําเนินการ
มี
ไมมี

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช5ประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร5างสรรค
คณะวิชามีฐานข2อมูลโครงการวิจยและผลงานวิจัยของคณาจารย สําหรับใช2ประโยชนในการบริหารงานวิจัย โดย
มีข2อมูลที่ทันสมัยและสอดคล2องกับฐานข2อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.1-1)
2. สนับสนุนพันธกิจด5านการวิจัยหรืองานสร5างสรรคในประเด็นตอไปนี้
- ห5องปฏิบัติการหรือห5องปฏิบัติงานสร5างสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให5คําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร5างสรรค
- ห5องสมุดหรือแหลงค5นคว5าข5อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร5างสรรค
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- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร5างสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห5องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสร5างสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร5างสรรค การจัดให5มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
คณะวิชา มีการสนับสนุนพันธกิจด2านการวิจัยตามอัตลักษณของคณะวิชา ดังนี้
- มีห2องปฏิบัติการวิจัยฯ และการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรสําหรับการวิจัย (เอกสารหมายเลข ภส.
2.1.2-1 และ ภส.2.1.2-4 ถึง ภส.2.1.2-8)
- มีห2องสมุด แหลงค2นคว2าข2อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ และมีฐานข2อมูลสําหรับสืบค2น (เอกสารหมายเลข ภส.
2.1.2-12)
- มีการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบรักษาความปลอดภัยในห2องปฏิบัติการวิจัย (เอกสาร
หมายเลข ภส.2.1.2-2 ถึง ภส.2.1.2-3 และ ภส.2.1.2-9 ถึง ภส.2.1.2-11)
- มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู2ดา2 นการวิจยั โดยเชิญ
วิทยากรผู2ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยด2านตาง ๆ รวมกัน
(เอกสารหมายเลข ภส.2.1.2-13)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปFนทุนวิจัยหรืองานสร5างสรรค
คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป8นทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งด2านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การ
วิจัยพัฒนา การวิจัยสถาบันและการวิจัยการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยประจําคณะเภสัชศาสตร
เป8นผู2ดูแลรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.3-1 ถึง ภส.2.1.3-3)
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสร5างสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะวิ ช ามี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพรผลงานวิ จั ย ประเภทสิ่ ง ตี พิ ม พ การนํ า เสนอ
ผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนคาใช2จายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในตางประเทศ รวมถึงการรวมทุน
ระหวางคณะวิชาและมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป8นการสงเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยของ
คณาจารย อีกทั้งยังเป8นขวัญและกําลังใจในการทํางานวิจัยในสายวิชาชีพเภสัชศาสตรตอไป (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.41 ถึง ภส.2.1.4-5)
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสร5างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร5างสรรคดีเดน
คณะวิชามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิช าการและสายสนับสนุน ใน
รูปแบบการจัดโครงการบริการวิชาการหรือจัดอบรมให2ความรู2เฉพาะเรื่อง มีการสร2างขวัญและกําลังใจให2แกบุคลากรของ
คณะวิชา ภายใต2โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการจัดสัมมนาประจําปI
ทุกปIเพื่อเป8นการเชื่อมความสัมพันธที่ดีระหวางสายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.5-1 ถึง ภส.
2.1.5-4)
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุ5มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร5างสรรคที่นําไปใช5ประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะวิชา มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุ2มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคที่นําไปใช2ประโยชน โดย
ทางมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี ก ารกํ า หนดระบบและกลไก โดยจั ด ตั้ ง ศู น ยบมเพาะธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
(http://www.subi.su.ac.th) ขึ้นเพื่อชวยในการคุ2มครองสิทธิของงานวิจัยที่นําไปใช2ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่
กําหนดเป8นลายลักษณอักษร และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัย และของ
สถาบัน ในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหรือทําธุรกิจที่เป8นผลจากงานวิจัยโดยเป8นหลักเกณฑที่โปรงใส เป8นที่
ยอมรับของทุกฝlาย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.6-1 ถึง ภส.2.1.6-3)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.2.1.1-1 ฐานข2อมูลงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภส.2.1.2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการใช2พื้นที่สําหรับงานวิจัย (ที่ 319/2555)
ภส.2.1.2-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ Lab Safety คณะวิชา (ที่ 182/2556)
ภส.2.1.2-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ Lab Safety สําหรับห2องปฏิบัติการวิจัยต2นแบบ (ที่ 318/2555)
ภส.2.1.2-4 ตัวอยางคูมือการใช2งานเครื่อง AUTOCLAVE รุน LS-2D
ภส.2.1.2-5 ตัวอยางคูมือการใช2งานเครื่องชั่ง รุน CP 3202 S
ภส.2.1.2-6 ตัวอยางคูมือการใช2งานเครื่อง HPLC (AUTO) รุน 1100
ภส.2.1.2-7 ฐานข2อมูลเครื่องมือที่ใช2สําหรับงานวิจัยของคณะวิชา
ภส.2.1.2-8 แผนผังห2องปฏิบัติการสําหรับการวิจัยอาคารควบคุมปฏิบตั ิการ (ตึก 6 ชั้น)
ภส.2.1.2-9 ข2อกําหนดเรื่องความปลอดภัยในการทํางานในห2องปฏิบัติการ
ภส.2.1.2-10 นโยบายความปลอดภัยในห2องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร
ภส.2.1.2-11 คูมือการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห2องปฏิบัติการ
ภส.2.1.2-12 ภาพถายห2องเอกสารอ2างอิง ประโชติ เปลงวิทยา
ภส.2.1.2-13 ตัวอยางกิจกรรมทางวิชาการที่สงเสริมการวิจัยของคณะวิชา
ภส.2.1.3-1 ผลการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิชาให2แกหนวยวิจัยและวิเทศสัมพันธ ปIงบประมาณ 2557 และ 2558
ภส.2.1.3-2 ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเภสัชศาสตร
ภส.2.1.3-3 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ปIงบประมาณ 2557
ภส.2.1.4-1 ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยประเภทสิง่ ตีพิมพ
ภส.2.1.4-2 ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยประเภทการนําเสนอผลงาน
ภส.2.1.4-3 ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนคาใช2จายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ
ภส.2.1.4-4 ประกาศผลการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั
ภส.2.1.4-5 ประกาศผลการสนับสนุนคาใช2จายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ
ภส.2.1.5-1 ภาพการยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยและนักวิจัยผานทาง Social media
ภส.2.1.5-2 โครงการเชิดชูบุคลากรดีเดนคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภส.2.1.5-3 ภาพโครงการการบริหารระบบยา ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กทม.
ภส.2.1.5-4 ภาพงานสัมมนาประจําปIของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร
ภส.2.1.6-1 เว็บไซตหนวยจัดการทรัพยสินทางปNญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ภส.2.1.6-2 คูมือการขอรับความคุ2มครองทรัพยสินทางปNญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ภส.2.1.6-3 ระเบียบด2านทรัพยสินทางปNญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร5างสรรค
ชนิดชองตัวบงชี้ ปNจจัยนําเข2า
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเป8นคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะคณะที่กลุม ค1 และ ง กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (เภสัชศาสตร)
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5
= 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได2ในข2อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได2 =
x5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาํ หนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5
สรุปคะแนนที่ได5ในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ได2ในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ ด2ของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
คณะเภสัชศาสตร ไมแบงกลุมสาขาวิชา
หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยให2นับตามปIการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผู2ลาศึกษาตอ
2. ให2นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปIการศึกษาหรือปIงบประมาณหรือปIปฏิทินนั้นๆ ไมใช
จํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป8นหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ให2แบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ให2แบงเงินตาม
สัดสวนผู2รวมวิจัยของแตละคณะ
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได2ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเป8น
ผู2ดําเนินการ
ตารางที่ 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร2างสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร5างสรรค
รายการ
ป@งบประมาณ ป@งบประมาณ ป@งบประมาณ
2556
2557
2558
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรคจากภายในสถาบัน
(บาท)
1. งบรายได2ของคณะวิชา
308,333.24
287,499.99
206,583.29
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
5,805,594.58
5,205,081 4,659,415.00
3. วิทยาลัยนานาชาติ
44,133.31
80,000
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการบริการวิชาการ)
รวมเงินสนับสนุนภายใน
6,238,061.13 5,991,514.33 4,865,998.29
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รายการ
เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร2 า งสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท)
1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.
2. แหลงทุนตางประเทศ
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ
4. หนวยงานภาคเอกชน
5. แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ) มูลนิธิ
รวมเงินสนับสนุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่ได2รับทุนวิจัย / สร2างสรรค
- จากภายในสถาบัน
- จากภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ)
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ)
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารยประจํา (ลาศึกษาตอ)
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร5างสรรค
ตออาจารยประจําและนักวิจัย

ปการศึกษา 2557

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร5างสรรค
ป@งบประมาณ ป@งบประมาณ ป@งบประมาณ
2556
2557
2558
9,809,417.59
0.00
125,000.00
755,795.00
260,555.54

9,641,038.34
0.00
408,000
1,175,000
910,000

6,008,973.22
0.00
0.00
0.00
433,333.33

10,950,768.30 12,134,038.34 6,442,306.55
17,188,829.43 18,125,552.67 11,308,304.84
52
26
97.5
0
97.5
6
0
103.5

58
23
97.5
0
97.5
7.5
0
105

47
16
97.5
0
97.5
7.5
0
105

0

0

0

176,295.69

185,903.10

115,982.61

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรค ปIงบประมาณ 2558 จําแนกตามภาควิชา
จํานวน
จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน (บาท)
อาจารย และ
จํานวนเงิน
นักวิจัย ที่
ภาควิชา
สนับสนุนภายนอก
งบประมาณ
ปฎิบัติงานจริง
เงินรายได5
สถาบัน (บาท)
แผนดิน
(ป@การศึกษา
2557)
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
15
456,192.50
53,124.99
289,774.91
ภาควิชาเภสัชกรรม
12
4,166.67
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
12
400,000.00
ภาควิชาเภสัชเคมี
15
952,170.84
36,666.66
895,216.67
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
10
496,450.83
50,333.33
ภาควิชาเภสัชเวท
9
191,012.51
6,874.99
34,225.00
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
17
2,203,890.82
14,166.66
4,714,339.97
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
5.5
359,697.50
40,916.66
108,750.00
สวนกลาง (ประจําและปฏิบัติงานจริง)
2
333.33
รวมระดับคณะ
97.5
4,659,415.00
206,583.29
6,442,306.55
ผลประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- บาท/คน
115,982.61 บาท/คน
110,000 บาท/คน
150,000 บาท/คน

เกณฑประเมิน :
เกณฑประเมิน :
ผลการดําเนินงาน :
เกณฑประเมิน :

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน (บาท)

เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร5างสรรคภายใน
คะแนนตาม
และภายนอกสถาบันตอ
เกณฑ สกอ.
จํานวนอาจารยประจํา
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2558

799,092.40
4,166.67
400,000.00
1,884,054.17
546,784.16
232,112.50
6,932,397.45
509,364.16
333.33
11,308,304.84
-คะแนน
3.22 คะแนน
บรรลุเปLาหมาย
4.17 คะแนน

53,272.83
347.22
33,333.33
125,603.61
54,678.42
25,790.28
407,788.09
92,611.67
166.67

1.48
0.01
0.93
3.49
1.52
0.72
5.00
2.57
0.00
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปIงบประมาณ 2558 ได2รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรค รวม 57 ทุน เป8นทุนจากภายใน 36
ทุน เป8นเงิน 4,865,998.29 บาท ซึ่งมีอาจารยรับทุน 47 คนและนักวิจัย 0 คน เป8นทุนจากภายนอก 21 ทุน เป8นเงิน
6,442,306.55 บาท ซึ่งมีอาจารยรับทุน 16 คนและนักวิจัย 0 คน รวมเป8นเงินทุน 11,308,304.84 บาท โดยมีจํานวน
อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 97.5 คน คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยเป8นเงิน 115,982.61 บาทตอคน ทั้งนี้ ยังมีทุน
สนับสนุนการวิจัย ปIงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยูระหวางรอลงนามในสัญญารับทุนอีก เป8นเงิน 1,055,500 บาท
คณะวิชามีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 105 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เป8นนักวิจัย
ทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 0 คน มีอาจารยลาศึกษาตอ 7.5 คนและนักวิจัยลาศึกษาตอ 0 คน คิดเป8น
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 97.5 คน (เอกสารหมายเลข ภส.2.2-1 และ ภส.2.2-2)
รายละเอียดของโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน ในปIงบประมาณ 2557 และ 2558 อยูในภาคผนวก
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.2.2-1
รายชื่อคณาจารยทีไ่ ด2รับทุนภายในและภายนอกสถาบันของคณะเภสัชศาสตร ปIงบประมาณ 2557
ภส.2.2-2
รายชื่อคณาจารยทีไ่ ด2รับทุนภายในและภายนอกสถาบันของคณะเภสัชศาสตร ปIงบประมาณ 2558
ภส.2.2-3
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มศก. ปIงบประมาณ 2557
ภส.2.2-4
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มศก. ปIงบประมาณ 2558
ภส.2.2-5
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร มศก. ปIงบประมาณ 2557
ภส.2.2-6
สัญญารับทุน คปก. ของ ภญ.รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคาร2อยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเป8นคะแนน
ระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (เภสัชศาสตร)
ร2อยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว2เป8นคะแนนเต็ม5 =
ร2อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรคํานวณ
1. คํานวณร2อยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ทั้งหมด
2. แปลงคาร2อยละที่คํานวณได2ในข2อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร2อยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คะแนนที่ได2 = ร2อยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่กําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

x5

ระดับคุณภาพ

- บทความวิจั ยหรือ บทความวิช าการฉบับสมบูรณที่ตีพิม พในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานข2อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาด2วย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการทั่วไป
และแจ2งให2 กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได2รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข2อมูล TCI
กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไ มอยูใน
ฐานข2อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาด2วย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการทั่วไป และแจ2งให2 กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข2อมูล TCI
กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข2 อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาวาด2 ว ย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได2รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช2สังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแล2ว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจ2างให2ดําเนินการ
- ผลงานค2นพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่ค2นพบใหมและได2รับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแล2ว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได2
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ระดับคุณภาพ

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให2นําเสนอในการประชุมวิชาการต2องสงเป8นฉบับสมบูรณ (Full Paper)
และเมื่อได2รับการตอบรับและตีพิมพแล2ว การตีพิมพต2องตีพิมพเป8นฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได2
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร5างสรรคของอาจารยประจําที่ตีพิมพเผยแพร
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร2างสรรคของอาจารยประจํา
น้ําหนัก
1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไม
อยู ในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน นํ า เสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
อนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการทั่วไป และแจ2งให2
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไม
อยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการทั่วไปและแจ2งให2 กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได2รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข2อมูล
TCI กลุมที่ 2
3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข2อมูล TCI กลุมที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยู ในฐานข2 อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบั น นํ า เสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการทั่วไป
และแจ2 งให2 กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แตวั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานข2อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการทั่วไปและแจ2งให2
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข2อมูล
TCI กลุมที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข2อมูลTCI กลุมที่ 1
5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข2อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

จํานวน

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ2างอิง

0.20

1

0.20

ตารางที่ 2.3-1

0.20

0

0.00

ตารางที่ 2.3-1

0.40

17

6.80

ตารางที่ 2.3-2

0.40

0

0.00

ตารางที่ 2.3-2

0.40

0

0.00

ตารางที่ 2.3-2

0.40

0

0.00

ตารางที่ 2.3-2

0.40
0.60

0
6

0.00
3.60

ตารางที่ 2.3-2
ตารางที่ 2.3-3

0.60

2

1.20

ตารางที่ 2.3-3

0.80

0

0.00

ตารางที่ 2.3-4

0.80

0

0.00

ตารางที่ 2.3-4

0.80

1

0.80

ตารางที่ 2.3-4

0.80

1

0.80

ตารางที่ 2.3-4

1.00

51

51.00

ตารางที่ 2.3-5
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น้ําหนัก

จํานวน

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ2างอิง

0

0.00

ตารางที่ 2.3-5

1
0

1.00
0.00

ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5

2

2.00

ตารางที่ 2.3-5

0

0.00

ตารางที่ 2.3-5

0

0.00

ตารางที่ 2.3-5

0

0.00

ตารางที่ 2.3-5

ระเบี ยบคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา วาด2ว ย หลั กเกณฑการ
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 1.00
ปรากฏในฐานข2อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา วาด2ว ย หลั กเกณฑการ
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได2รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช2 สั ง คมที่ ไ ด2 รั บ การประเมิ น ผานการ 1.00
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแล2ว
5.5 ผลงานวิ จั ย ที่ ห นวยงานหรื อ องคกรระดั บ ชาติ ว าจ2 า งให2 1.00
ดําเนินการ
5.6 ผลงานค2นพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่ค2นพบใหมและได2รับการจด 1.00
ทะเบียน
5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได2รับการประเมินผานเกณฑ
1.00
การขอตําแหนงทางวิชาการแล2ว
5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
1.00
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได2นํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
ร2อยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
คะแนน ร2อยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- ข2อ
ร2อยละ 64.19
ร2อยละ 30
ร2อยละ 60

105
82
67.40
64.19
5.00

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปI พ.ศ. 2557 คณะวิชามีผลงานวิชาการของอาจารยประจําที่ตีพิมพเผยแพรจํานวน 82 ชิ้น คิดเป8นผลรวม
ถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา เทากับ 67.40 จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 105 คน คิดเป8นร2อย
ละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา เทากับ 64.19
รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารยทั้งหมด ในปI พ.ศ. 2557 อยูในภาคผนวก
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.2.3-1
ตารางแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย ปIการศึกษา 2557
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ตัวบงชี้

เปIาหมาย

ผลการดําเนินงาน

2.1

6 ข2อ

2.2
2.3

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับ

6 ข2อ

5

ดีมาก

110,000 บาท/คน

115,982.61 บาท/คน

3.22

พอใช2

ร2อยละ 30

ร2อยละ 64.19

5.00

ดีมาก

4.41

ดี

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2
จุดเดน
1. คณะเภสัชศาสตรมีการสงเสริมการวิจัย มีบุคลากรที่ให2ความสนใจด2านการวิจยั จํานวนมาก
2. คณะเภสัชศาสตรมีบุคลากรที่มีความรู2ความสามารถในสายวิชาชีพเภสัชศาสตรอยางแท2จริงและเป8นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. คณะเภสัชศาสตรมีการทําวิจัยแบบสหสาขาโดยบูรณาการงานวิจัยกับกับหนวยงานตาง ๆ เชน บริษัทเอกชน
หนวยงานของรัฐในสาขาวิชาชีพอื่น เป8นต2น เป8นจํานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรคณะเภสัชศาสตรได2รับทุนสนับสนุนลดลงในปIงบประมาณ 2558 ควรต2องเรงสงเสริมให2บุคลากร
ขอรับทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น
2. บุคลากรมีภารกิจด2านการสอนและภารกิจด2านอื่น ๆ ทําให2มีเวลาจํากัดในการทําวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข2อ
2 ข2อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข2อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข2อ

ข5อ

เกณฑมาตรฐาน

1

จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปIที่สอดคล2องกับความต2องการของสังคมและกําหนด
ตั ว บงชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ในระดั บ แผนและโครงการบริ ก ารวิ ช าการแกสั ง คมและเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริ การวิชาการแกสั งคมตามแผน มีก ารจั ดทํา แผนการใช2ป ระโยชนจากการ
บริการวิชาการเพื่อให2เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในข2อ 1 อยางน2อยต2องมีโครงการที่บริการแบบให2เปลา
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในข2อ 1
และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
นําผลการประเมินตามข2อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให2บริการวิชาการสังคม
คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน

2
3
4
5
6

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข2อ
การดําเนินการ
มี
ไมมี
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ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ

ปการศึกษา 2557

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป@ที่สอดคล5องกับความต5องการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะเภสัชศาสตร มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม โดยคณะวิชา
มีภาควิชาทั้ง 8 ภาควิชาดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ และมีหนวยงาน
บริการวิชาการ อยูภายใต2หนวยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” มีหน2าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดโครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน มีการจัดทําแผนกลยุทธการบริการวิชาการเป8นลายลักษณอักษร และมีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ให2บริการทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความต2องการของชุมชนได2ตรงเปLาหมาย มีการดําเนินงานตามขั้นตอนอยางเป8น
ระบบ และมีการบริหารจัดการในแตละโครงการ ตามข2อกําหนดเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ วาด2วยการ
จัดสรรคาบริการทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.1-1 ถึง ภส.3.1.1-2)
มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปIที่สอดคล2องกับความต2องการของสังคม โดยมีการจัดทําแบบสํารวจ
ความต2องการของชุมชนสงไปยังกลุมเปLาหมายตาง ๆ เชน (1) โรงเรียนวัดเสนหา เพื่อกําหนดหัวข2อการให2บริการใน
โครงการให2ความรู2เกี่ยวกับตู2ยานารู2และการดูแลสุขภาพ (2) โรงเรียนบํารุงวิทยา และโรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อกําหนด
แผนการดําเนินงานของโครงการความรู2เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต2น (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.1-4) และ (3)
มูลนิธิธรรมอิสระ เพื่อสํารวจและติดตามการรับบริการในโครงการตรวจสอบจุลินทรียปนเป†‡อนเพื่อความปลอดภัยแก
ผู2บริโภคและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน (ปIที่ 5) ในปIการศึกษา 2556 เพื่อเป8นแนวทางในการจัดทําแผนการ
บริการวิชาการในปIการศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.1-5)
ในภาพรวม คณะวิชา มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะวิชา ปIงบประมาณ 2558 (คาบเกี่ยวปIการศึกษา
2557) ตามยุทธศาสตรที่ 3 ด2านบริการวิชาการสูสังคม โดยมีเปLาประสงค คือ บริการวิชาการสูสังคมทุกระดับแกชุมชน
และสังคมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีความสอดคล2องกับความต2องการของสังคม และได2นําเข2าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งมีมติให2การรับรอง (เอกสารหมายเลข ภส 3.1.1-6 ถึง เอกสารหมายเลขภส 3.1.1-7) และ
ยังได2มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่
6/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.6 และครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ระเบียบ
วาระที่ 1.1 เพื่อให2การรับรองแล2ว (เอกสารหมายเลขภส 3.1.1-7)
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช5ประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อให5เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
การจัดทําแผนโครงการบริการวิชาการ ได2กําหนดความต2องการของชุมชนหรือองคกรเปLาหมายในแตละโครงการ
อยางชัดเจน และได2นําความคิดเห็นของชุมชนและนักศึกษามากําหนดการจัดทําแผนการใช2ประโยชนจากการบริการ
วิชาการ บรรจุลงในแผนบริการวิชาการ ปIการศึกษา 2557 เพื่อให2เกิดประสิทธิผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม
การจัดทําแผนการใช2ประโยชน อาจพิจารณาได2จาก(1) ผลประเมินแบบสอบถามและการบันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.1-3) (2) การสํารวจและติดตามจากการให2บริการวิชาการ เชน ที่มูลนิธิธรรมอิสระ ซึ่ง
เป8นชุมชนเปLาหมาย ในโครงการตรวจสอบจุลินทรียปนเป†‡อน เพื่อความปลอดภัยแกผู2บริโภคและการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน (ปIที่5) (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.1-5 และ ภส.3.1.2-1) (3) ผลการติดตามพฤติกรรมการใช2ยา ใน
โครงการตรวจหายาสเตียรอยดในตํารับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑเสริมอาหารด2วยวิธีทีแอลซี (เอกสารหมายเลข ภส.
3.1.2-2) โดยแผนการใช2ประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อให2เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม แสดงใน
ตารางที่ 3.1-1
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ตารางที่ 3.1-1 แผนการใช2ประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อให2เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ระยะเวลา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน

แหลงงบประมาณ (บาท)

แผนการใช5ประโยชน

เงิน
เงิน เงินคก.
แผน
ผล
แผนดิน รายได5 พิเศษ
1. สงเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต5องการของสังคมรวมทั้งการศึกษาตอเนื่อง
1.1 โครงการการ
ต.ค. 57 35,000
ร2อยละ 70 ของผู2สง ร2อยละ 71 ของผู2สง
ตรวจหายาส
ส.ค. 58
ต ร ว จ เ ลิ ก ใ ช2 ตั ว อยางแจ2 ง เลิ ก ใช2
เตียรอยดในตํารับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ/ยาที่ มี ผ ลิ ต ภั ฑ ณ ย า ที่ มี
ยาแผนโบราณและ
ส ว น ผ ส ม ส า ร ส สวนผสม สเตียรอยด
ผลิตภัณฑเสริม
เตียรอยด
หลังจากทราบผลการ
อาหารด2วยวิธีที
ใช2ตรวจ
แอลซี
ร2อยละ 60 ของผู2สง ร2อยละ 100 ของผู2สง
ตรวจมี การเผยแพร ตรวจมีการแนะนําให2
ข2อมูลผลกระทบจาก ข2 อ มู ล จ า ก ก า ร
ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น รั บ ป ระ ท า นย า ที่ มี
ผลิตภัณฑหรือยาที่มี สวนผสมสเตี ย รอยด
สวนผสมสเตียรอยด เนื่องจากทางคณะจะ
แกครอบครั ว หรื อ สงข2 อมู ลผลข2า งเคีย ง
ชุมชน
จากการใช2ยาแนบไป
กับผลตรวจ
1.2 โครงการบริการ
ม.ค - ก.ค. 18,000
ผู2นํา อสม. อยาง ผู2นํา อบต. โพรง
วิชาการแก
58
น2อย1 หมูบ2านนํา มะเดื่อขอเอกสารการ
อาสาสมัคร
ค ว า ม รู2 จ า ก ก า ร อบรมนํ า ไปเผยแพร
สาธารณสุขประจํา
อบรมไปถายทอด ชุมชนตอ
หมูบ2าน (อสม.)
ความรู2 ใ ห2 กั บ ชุ ม ชน
เรื่อง โรคที่พบบอย
ของตน
และการสร2างเสริม
ร2อยละ 70 ของอ อสม.ที่เข2 ารวมอบรม
สุขภาพในชุมชน
ส ม . ที่ ส า ม า ร ถใ ห2 81 คน ให2 ค วามคิ ด
คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า คิ ด เห็ น ร2 อ ยละ 93
เผยแพรความรู2 แ ก สามารถให2คํา ปรึกษา
ผู2ปlวยในแตละชุมชน แ น ะ นํ า เ ผ ย แ พ ร
ความรู2แกผู2ปlวยในแต
ละชุมชน
1.3 โครงการคัดกรองผู2 ต.ค. 57 20,000
ร2อยละ 80 ของผู2เข2า อ ยู ร ะ ห ว า ง
ที่มีความเสี่ยงตอ ส.ค. 58
โครงการมี ก ารดู แ ล ดําเนินการ
โรคเรื้อรัง
สุขภาพตนเองอยาง
ตอเนื่อง
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ระยะเวลา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
1.4

30 ปI เภสัชฯ
ศิลปากร 2558 :
พัฒนาวิชาการ
ประสานศาสตรสู
ชุมชนแบงเป8น 2
กิจกรรมยอยคือ

ต.ค. 57 ส.ค. 58

1.4.1 กิจกรรมปลูก 10 มิ.ย. 58
ปlาอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมฯ

1.4.2 กิจกรรม
เภสัชวิชาการ

1.5

24 - 26
ส.ค.58

โครงการการศึกษา ต.ค. 57 ตอเนื่องทางเภสัช ส.ค. 58
ศาสตรและการ
เรียนรูต2 ลอชีวิต
สถาบันหลัก: คณะ
เภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปการศึกษา 2557

แหลงงบประมาณ (บาท)
เงิน
แผนดิน

เงิน
รายได5
-

แผนการใช5ประโยชน

เงินคก.
แผน
พิเศษ
ร2อยละ 70 ของ
ชุมชน/องคกรใน
พื้นที่ตระหนักถึง
ประโยชนที่ได2รับ
จากการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ในครั้งนี้
50,000
ไมน2 อ ยกวาร2 อ ยละ
70 ที่นักศึกษาหรือ
ชุ ม ช น ใ ห2 ค ว า ม
คิ ด เห็ น วาการปลู ก
ปl า ในพื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ชวยให2ระบบนิเวศใน
พื้นที่ดีขึ้น
ชุม ชนในพื้ น ที่นํ า ไป
สานตอหรื อ พั ฒ นา
ตอในรู ป กิ จ กรรม
อยางน2 อ ย
1
กิจกรรม
150,00
ร2อยละ 80 ของ
0
นักศึกษาสามารถนํา
ความรู2 จ ากการจั ด
กิจกรรมนําไปตอยอ
ดรพัฒนาการเรียนรู2
ในชีวิตประจําวันได2
ผู2 เ ข2 า รวมโครงการ
นําความรู2ที่ไ ด2รับไป
ประโยชนตอตนเอง
อยางน2อย 1 ด2าน
120,00
จํ า นวนบทความใน
0
ว า ร ส า ร ไ ภ ษั ช ย
นิพนธอยางน2อย 2
เ รื่ อ งที่ ผู2 ส น ใ จ ทํ า
แ บ บ ท ด ส อ บ เ ก็ บ
หนวยกิ ต การศึ ก ษา
ตอเนื่ อ งทางเภสั ช
ศาสตร

ผล

ร2 อ ยละ 93.60 ของ
ผู2เข2ารวมโครงการให2
ความคิ ด เห็ น วาการ
ป ลู ก ปl า ใ น พื้ น ที่
เพิ่ ม ขึ้ น ชวยให2 ร ะบบ
นิเวศในพื้นที่ดีขึ้น
อยูระหวางดําเนินการ

อ ยู ร ะ ห ว า ง
ดําเนินการ

ยังไมมีผู2สมัครทดสอบ
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ระยะเวลา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
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แหลงงบประมาณ (บาท)

เงิน
เงิน เงินคก.
แผนดิน รายได5 พิเศษ
2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย
2.1 ความปลอดภัยด2าน 1 พ.ย. 57 100,000
อาหารภายใน
–ส.ค. 58
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร ปIที่ 3

2.2

โครงการพัฒนา
ต.ค. 57 งานบริบาลทาง
ส.ค. 58
เภสัชกรรมเฉพาะ
โรคในงานเภสัช
กรรมปฐมภูม-ิ
เภสัชกรรม
ครอบครัว:โรค
หลอดเลือดสมอง
และโรคไต– บูรณา
การภารกิจการ
เรียนการสอนการ
บริการทางวิชาการ
สูสังคม และการ
วิจัย

7,840

-

-

แผนการใช5ประโยชน
แผน

ผล

ผู2 ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ร2านอาหารให2ค วาม
ร ว ม มื อ ใ น ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งความ
ปลอดภัยด2านอาหาร
ร2อยละ 80
ร2อยละ 70 ของบุ
คลา
กรใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวั ง สนาม
จั น ทรตระหนั ก ใน
เรื่องความปลอดภัย
ของอาหาร
ร2อยละ 80 ของนัก
ศึ ก ษ า มี
ประสบการณจาก
การตรวจสอบ
วัต ถุ ดิ บเรื่ อ งอาหาร
ปลอดภัยมากขึ้น
นักศึกษานําความรู2ที่
ได2 รั บ จากการเข2 า
รวมโครงการไป
พัฒนาการเรียนรู2ใน
รายวิชาอื่นๆร2อยละ
70
ร2อยละ 70 ของนัก
ศึกษาสาขาเน2นการ
บริ บ าลทางเภสั ช
ก ร ร ม ไ ด2 พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝˆ ก
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
เภสั ช กรรมให2 กั บ
ผู2 ปl ว ยเฉพาะผู2 ปl ว ย
โรคหลอดเลือสมอง
และโรคไต

ผู2 ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห2
ความรวมมื อ ในการ
ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งความ
ป ล อ ด ภั ย ด2 า น
อาหาร ร2อยละ 94.20
(คะแนนเฉลี่ย4.71)
อยูระหวางดําเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ
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ระยะเวลา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
2.3

2.4

2.5

2.6
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แหลงงบประมาณ (บาท)

แผนการใช5ประโยชน

เงิน
แผนดิน
7,840

เงิน
รายได5
-

เงินคก.
แผน
ผล
พิเศษ
ร2อยละ 70 ของนัก อยูระหวางดําเนินการ
ศึกษาสาขาเน2นการ
บริ บ าลทางเภสั ช
ก ร ร ม ไ ด2 พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝˆ ก
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
เภสั ช กรรมให2 กั บ
ผู2 ปl ว ยเฉพาะผู2 ปl ว ย
โรค เบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง

ก.ค. 57 ต.ค. 58

18,400

-

-

นั ก ศึ ก ษ า เ ภ สั ช อยูระหวางดําเนินการ
ศ า ส ต ร มี
ประสบการณด2 า น
จิตอาสาให2กับสังคม
ร2อยละ 80

ร2อยละ 80 ของ
นั ก ศึ ก ษ า มี
ประสบการณและ
พั ฒ น าทั กษะ กา ร
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
เภสั ช กรรมในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประชาชนได2
ร2อยละ 80 ของ
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด2 รั บ
ประสบการณจาก
การทํางานในชุมชน

โครงการพัฒนา
งานบริบาลทาง
เภสัชกรรมเฉพาะ
โรคในงานเภสัช
กรรมปฐมภูม-ิ
เภสัชกรรม
ครอบครัว:
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง–
บูรณาการภารกิจ
การเรียนการสอน
การบริการทาง
วิชาการสูสังคม
และการวิจัย
โครงการ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรรับผิดชอบ
ตอสังคม
(Silpakorn
University Social
Responsibility )
กิจกรรมพัฒนาจิต
อาสานักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปIที่
2 และ 3 ชวยงาน
เภสัชกรรมงานด2าน
สุขภาพ และงานสา
ธารณกุศล
โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอน
เพื่อการสร2างเสริม
สุขภาพของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม

ต.ค. 57 ส.ค. 58

ต.ค. 57 ก.ค. 58

44,800

-

-

โครงการเรียนรู2วิถี
ชีวิตด2านสุขภาพ :
ชุมชนชาวนาไทย

ต.ค. 57 ก.พ. 58

44,000

-

-

ร2 อ ยละ 83.20ของ
นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ห2 ค วาม
คิดเห็นในการสามารถ
สามารถพัฒนาตนเอง
ในการเป8 น เภสั ช กร
วิชาชีพ
ร2 อ ยละ 84.40 ของ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข2 า
ใจความเชื่อมโยงของ
สุ ข ภาพกั บ ลั ก ษณะ
ทางสังคมวัฒนธรรม
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ระยะเวลา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
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แหลงงบประมาณ (บาท)
เงิน
แผนดิน

เงิน
รายได5

เงินคก.
พิเศษ

2.7

โครงการให2ความรู2
เกี่ยวกับตู2ยานารู2
และการดูแล
สุขภาพประจําปI
2558 ปIที่ 2

ธ.ค. 57 ก.ค. 58

7,100

-

-

2.8

โครงการรณรงค
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของ
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
และการสงเสริม
เพื่อพัฒนาแหลง
ผลิตสูมาตรฐาน
การผลิตระดับ
สากล (ปIที่ 2)

ต.ค.57ส.ค.58

497,020

-

-

2.9

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดการทางเภสัช
กรรม เรื่อง การ
จัดการงานบริการ
ด2านเภสัชกรรม
(Pharmacy
Service
Management)

22-26 ธ.ค.
57

-

-

แผนการใช5ประโยชน
แผน

ผล

ร2อยละ 80 ของ
อ า จ า ร ย ไ ด2 รั บ
ประสบการณจาก
การทํางานในชุมชน
นักเรียนนําความรู2ที่
ได2 ไ ปประยุ ก ตใช2 ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ของ
ตนเองและบุ ค คล
ใกล2ชิดร2อยละ 70
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข2 า รวม
โครงการนํ า ความรู2
เกี่ยวกับเรื่องยาและ
การดู แ ลสุ ข ภาพไป
ถ า ย ท อ ด ใ ห2 กั บ
ชุมชนได2ไ มน2อยกวา
ร2อยละ 70

ร2 อ ย ล ะ 9 0 ข อ ง
อ า จ า ร ย ไ ด2 รั บ
ประโยชนจากการเข2า
รวมโครงการ
นั ก เรี ย นสามารถนํ า
ความรู2 ที่ ไ ด2 รั บ ไปใช2
ประโยชนใน
ชีวิตประจําวันร2อยละ
96.60
นักศึกษาสามารถนํา
ค ว า ม รู2 ที่ ไ ด2 รั บ ม า
ถ า ย ท อ ด ใ ห2 กั บ
นั ก เรี ย นในโครงการ
เ รื่ อ ง ใ ห2 ค ว า ม รู2
เกี่ยวกับตู2ยานารู2และ
ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ประจําปI พ.ศ. 2558
(ค รั้ งที่ 2) ร2 อ ย ล ะ
76.60
ชุ ม ช น วั ด อ2 อ น2 อ ย
สามารถนําความรู2ไ ป
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการผลิตให2ดี
ขึ้น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ ค รื่ อ งสํ า อ า ง ข อ ง
ชุ ม ชน 54 ตั ว อยาง
พบไมผาน 8 ตัวอยาง
มี ก ารให2 คํ า แนะนํ า
และแก2 ไ ข คิ ด เป8 น
ตั ว อยางที่ ป ลอดภั ย
จากสารปนเป†‡อนร2อย
ละ 85.18
นั ก ศึ ก ษ า ที่
ล ง ท ะ เ บี ย น เ ก็ บ
ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น
รายวิ ชา(ภาคปฏิ บัติ )
ไ ด2 นํ า ค ว า ม รู2 ใ ห ม
นํา ไปใช2 ป ระโยชนใน
การปฏิบัติงานร2อยละ
87.20

ชุ ม ชนนํ า ความรู2 ไ ป
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตให2
ดีขึ้น อยางน2อ ย 1
ชุมชน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่ อ งสํ า อางของ
ชุมชนปลอดภัยจาก
สารปนเป†‡อนร2อยละ
80

เก็บคา นั ก ศึ ก ษ า ที่
ลงทะ ล ง ท ะ เ บี ย น เ ก็ บ
เบียน ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น
รายวิชาได2นําความรู2
ใ ห ม นํ า ไ ป ใ ช2
ปร ะ โ ย ชน ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านร2 อ ยละ
80
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ระยะเวลา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
2.10

โครงการประชุม
2 - 6 มี.ค.
เชิงปฏิบัติการการ 58
จัดการทางเภสัช
กรรม เรื่อง การ
จัดการระบบยา
(Pharmaceutical
System
Management)
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แหลงงบประมาณ (บาท)
เงิน
แผนดิน
-

เงิน
รายได5
-

แผนการใช5ประโยชน

เงินคก.
แผน
พิเศษ
เก็บคา นั ก ศึ ก ษ า ที่
ลงทะ ล ง ท ะ เ บี ย น เ ก็ บ
เบียน ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น
รายวิชาได2นําความรู2
ใหมที่มีประโยชนตอ
การปฏิ บั ติ ง านร2 อ ย
ละ 80

ผล
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เก็ บ คะแนนประเมิ น
รายวิ ช าได2นํ า ความรู2
ใหมที่ มี ป ระโยชนตอ
การปฏิบัติงานร2อยละ
80

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในข5อ 1 อยางน5อยต5องมีโครงการที่บริการแบบให5เปลา
โครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบให2เปลา ทางคณะวิชาได2รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากเงินแผนดิน
ตอเนื่องทุกปI ซึ่งในปIการศึกษา 2557 มี 1 โครงการ คือ โครงการการดูแลสุขภาพ สร2างเสริมสุขภาพ และคุ2มครอง
ผู2บริโภค ได2รับจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท ประกอบด2วยโครงการยอย 12 โครงการ (เอกสารหมายเลขภส.
3.1.3-1 ถึง เอกสารหมายเลขภส.3.1.3-4) ดังตารางที่ 3.1-1 ในโครงการลําดับที่ 1.1 ถึง 1.4และโครงการลําดับที่ 2.1 ถึง
2.8
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในข5อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
คณะวิชามีการประเมินผลความสําเร็จของตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการของคณะ จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 3.3
เป8นการรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ปI พ.ศ. 2557, ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2558 วาระที่
4.1 เป8นการรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการปI พ.ศ.2558 ในรอบ 6 เดือน และครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม เป8นการรายงานการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนบริการวิชาการแกสังคม (เอกสารหมายเลข ภส.
3.1.4-1) โดยบรรลุเปLาหมาย 11 ตัวบงชี้จาก 12 ตัวบงชี้ คิดเป8นร2อยละ 91.67 ถือวาแผนบริการวิชาการของคณะวิชา
สําเร็จลุลวงตามที่กําหนดไว2 (มากกวาหรือเทากับร2อยละ 80) ดังตารางที่ 3.1-2 นอกจากนี้โครงการบริการวิชาการแก
สังคมทุกโครงการ ทั้งแบบให2เปลาและแบบจัดเก็บคาลงทะเบียน มีการประเมินผลจากการจัดโครงการทุกโครงการ โดย
รวบรวมข2อมูลจากการแบบประเมินในแตละโครงการที่ดําเนินการจัดโครงการแล2วเสร็จ ทําการวิเคราะหข2อมูล สรุปผล
รายงานตามตัวชี้วัดและแผนบูรณาการกับการเรียนการสอนที่แตละโครงการกําหนดไว2ในข2อ 1 (เอกสารหมายเลข ภส.
3.1.4-2 ถึง เอกสารหมายเลข ภส.3.1.4-5)
ตารางที่ 3.1-2 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
1
2

ร2อยละการให2บริการวิชาการที่ใช2บูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรือการวิจัยตอโครงการ
บริการวิชาการ
ร2อยละโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต2องการพัฒนา/แก2ไขปNญหา
และเสริมสร2างความเข2มแข็ง หรือมีการเผยแพร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือสงเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร2างสรรค (Creative Economy) แกสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ

คาเปIาหมาย

แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ร2อยละ 80

ผลการ
ดําเนินงาน
ร2อยละ 56.25

แผนปฏิบัติ
ราชการ
มหาวิทยาลัย

ร2อยละ 100

ร2อยละ 100
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ตัวชี้วัดที่
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตัวชี้วัด
ประโยชนที่ได2รับจากการดําเนินโครงการของ
ผู2เข2ารวมโครงการ
ระดับที่ 1 สามารถนําความรูไ2 ปประยุกตใช2ได2ใน
ชีวิตประจําวันได2
ระดับที่ 2 สามารถนําความรู2ที่ได2ไปพัฒนา
ศักยภาพของท2องถิ่นชุมชน ไปสูการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถนําความรู2ที่ได2ไปตอยอดเชิง
พาณิชยได2
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่คณะวิชา
ดําเนินงานเพื่อสร2างความเข2มแข็งให2ชุมชนและ
สังคม
ร2อยละของผูเ2 ข2ารับบริการนําความรู2ไปใช2
ประโยชน
ร2อยละของความพึงพอใจของผู2รับบริการ/
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ
จํานวนผู2เข2ารวมโครงการบริการวิชาการ/
จํานวนผู2รับบริการ
ร2อยละของความพึงพอใจของผู2รับบริการใน
กระบวนการให2บริการ
ร2อยละของงานบริการวิชาการแล2วเสร็จตาม
ระยะเวลา
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย
จํานวนบทความทางวิชาการเพื่อการศึกษา
ตอเนื่อง
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ประเภทตัวชี้วัด

คาเปIาหมาย

แผนปฏิบัติ
ราชการ
มหาวิทยาลัย

ระดับ 1

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 2

คณะวิชา

1 โครงการ

14 โครงการ

สํานักงบประมาณ ร2อยละ 82.50 ร2อยละ 87.69
สํานักงบประมาณ

ร2อยละ 85

ร2อยละ 88.63

สํานักงบประมาณ

800 คน

6,686 คน

สํานักงบประมาณ

ร2อยละ 82

ร2อยละ 87.66

สํานักงบประมาณ

ร2อยละ 92

ร2อยละ 100

คณะวิชา

2 โครงการ

14 โครงการ

คณะวิชา

1 โครงการ

4 โครงการ

คณะวิชา

10 บทความ

14 บทความ

5. นําผลการประเมินตามข5อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให5บริการวิชาการสังคม
คณะวิชา ได2นําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให2บริการทางวิชากร มีการสอดแทรก
เนื้อหาทางวิชาการให2มากขึ้น เชน (1) โครงการความปลอดภัยด2านอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ในปIการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรมยอยนําไปปรับปรุงให2เกิดความปลอดภัยด2านอาหารเพิ่มขึ้น
ในปI ก ารศึ ก ษา 2557 โดย กิ จ กรรมที่ 1 จั ด อบรมให2 ค วามรู2 แ กผู2 ป ระกอบการ ให2 ผู2 ป ระกอบการร2 า นค2 า ทุ ก คน ทํ า
แบบทดสอบ เพื่อวัดและประเมินผลความรู2ที่ได2 ผลการทดสอบทุกคนผานเกณฑ กิจกรรมที่ 2. สํารวจและตรวจสอบความ
ปลอดภัยของอาหารจากการตรวจเยี่ยมร2านอาหารและเครื่องดื่มในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับสารโพลาร
ในน้ํามันทอดซ้ํากอนทอดและหลังทอดอาหารเสร็จ สารฟอกขาว ได2มีการแนะนําให2ผู2ประกอบการร2านอาหารเปลี่ยนแหลง
ซื้อใหม กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธให2ความรู2แกผู2บริโภคเรื่องความปลอดภัยด2านอาหาร จากเดิมมีการผลิตเป8นสื่อ ทํา
ปLายประชาสัมพันธ ได2มีการพัฒนาการดําเนินงานโดยมีการประสานงานให2นักศึกษามามีสวนรวมในกิจกรรมเผยแพร
ความรู2 กิจกรรมที่ 4 สร2างเครือขายระหวางเกษตรกรผู2ผลิตเกษตรอินทรียหรือพืชผักปลอดสารพิษ กับผู2ประกอบการ
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ร2านอาหาร จากเดิมมีการไปเยี่ยมและสํารวจเกษตรผู2ผลิตแตละแหง มีการพัฒนาสํารวจแหลงจําหนายผักปลอดสารพิษให2
มากขึ้นในจังหวัดนครปฐม ที่ราคาไมแพง สะดวกตอการขนสงและแนะนําให2ร2านค2าของผู2ประกอบการสั่งซื้อมาผลิตและ
จําหนายเป8นอาหารจําหนาย (เอกสารหมายเลขภส. 3.1.5-1) (2) โครงการรณรงคตรวจสอบจุลินทรียปนเป†‡อนเพื่อความ
ปลอดภัยแกผู2บริโภคและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน(ปIที่ 5) มาปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและ
การให2บริการวิชาการ โดยเปลี่ยนเป8นชื่อ โครงการรณรงคตรวจสอบความปลอดภัยของเครือ่ งสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพ
และการสงเสริมเพื่อพัฒนาแหลงผลิตสูมาตรฐานการผลิตระดับสากล โดยการปรับรูปกิจกรรมแบงเป8น 3 กิจกรรมยอย
ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพด2านความปลอดภัยของผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพ” มี
การตรวจผลิตภัณฑด2านจุลชีววิทยา ตรวจหาเชื้อจุลินทรียปนเป†‡อนและเพิ่มการตรวจโลหะหนักเพิ่มขึ้น กิจกรรมที่ 2 มีการ
จัดอบรมให2ความรู2กับผู2ประกอบการ และกลุมเปLาหมายเดิมจากกิจกรรมที่ 1 เรื่อง “การอบรมหลักเกณฑวิธีการที่ดี
(Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตเครื่องสําอาง” โดยการพัฒนาให2ผู2ประกอบการที่ทําการผลิต
เครื่องสําอางมีความรู2เพิ่มเติมสําหรับการเตรียมขอรับรองมาตรฐาน GMP ในห2องปฏิบัติการ หรือนําความรู2ไปปรับปรุงเพื่อ
เตรียมขอการรับรองมาตรฐาน กิจกรรมที่ 3 เรื่อง“การพัฒนาศูนยการเรียนรู2โรงงานต2นแบบผลิตเครื่องสําอางตาม
หลักเกณฑการผลิตที่ดี (GMP)” และเรื่อง “การพัฒนาระบบคุณภาพของการผลิตเครื่องสําอางตามแนวทางวิธีการที่ดีใน
การผลิตเครื่องสําอาง (GMP)” ซึ่งเป8นการพัฒนาภายในห2องปฏิบัติการ ให2เป8นศูนยเรียนรู2โรงงานต2นแบบเพื่อรองเป8น
ห2องปฏิบัติการมาตรฐานในอนาคต ของหนวยภูมิปNญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.5-2) (3). โครงการสืบสานยาไทย วิถีไทย ที่จัดในปIการศึกษา 2556
จัดขึ้นระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 มีการตอยอดการพัฒนาความรู2จากการให2บริการทําเป8นหนังสือ “สืบสาน
รักษา: ยาไทย วิถีไ ทย และนําข2อมูลทางวิชาการตีพิมพทําเป8นหนังสือ สําหรับแจกให2กับผู2เข2ารวมโครงการดังกลาว
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล2ว (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.5-3)
6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน
คณะเภสัชศาสตร มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน คือ จัดโครงการสัปดาหเภสัช
วิชาการ โดยรวมจัดโครงการในชวงที่สถาบันกําหนดไว2 ใน“งานทับแก2ววิชาการ ศิลปากรไร2พรมแดน” เป8นกิจกรรมหนึ่งที่
แตละคณะและหนวยงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อาทิ เชน คณะเภสัชศาสตร คณะอักษรศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรฯ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป‹
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักหอสมุดกลาง ที่อยูภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
จัด ขึ้ น ระหวางวั นที่ 25-27 สิ ง หาคม 2557 ตามเจตนารมณของสถาบั น ในวิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานจัดงานทับแก2ววิชาการ คณะได2สงผู2แทนเข2ารวมประชุมในการดําเนินงานดังกลาว นอกจากนี้
ทางมหาวิทยาลัยได2มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาว ในรูปแผนพับ ลงเว็บไซตประชาสัมพันธ และรูปภาพ
การดําเนินงานที่บันทึกไว2 (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.6-1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.3.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 2/2558
ภส.3.1.1-1
แผนปฏิบัตริ าชการคณะเภสัชศาสตร
ภส.3.1.1-2
ระเบียบ ข2อกําหนดของการบริการวิชาการ
ภส.3.1.1-3
โครงการและสรุปผลการประเมิน
ภส.3.1.1-4
แบบสํารวจและติดตามความต2องการของชุมชน
ภส.3.1.1-5
แบบติดตามการดําเนินงานโครงการรณรงคตรวจสอบจุลินทรียฯ
ภส.3.1.1-6
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 6/2558
ภส.3.1.1-7
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 7/2558
ภส.3.1.1-8
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนบริการวิชาการและแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวํฒนธรรม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 11/2558
ภส.3.1.2-1
รูปภาพห2องผลิตของวัดอ2อน2อยและสรุปการประเมินการอบรม
ภส.3.1.2-2
สรุปแบบติดตามโครงการตรวจหายาสเตียรอยดฯ
ภส.3.1.3-1
โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทที่ได2รับการจัดสรรและอนุมัติ
ภส.3.1.3-2
รายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงคตรวจสอบจุลินทรียฯ ปIการศึกษา 2556 และข2อมูลที่
เกี่ยวข2อง
ภส.3.1.3-3
รายงานผลการดําเนินงานโครงการความปลอดภัยด2านอาหารฯ ปIการศึกษา 2556
ภส.3.1.3-4
โครงการความปลอดภัยด2านอาหาร ปIการศึกษา 2557
ภส.3.1.4-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 1/2558 และครั้งที่ 9/2558
ภส.3.1.4-2
โครงการและสรุปผลการประเมิน
ภส.3.1.4-3
โครงการและสรุปผลการประเมิน
ภส.3.1.4-4
โครงการที่มีการนําเข2าที่ประชุมกรรมการประจําคณะ และรายงานการประชุม
ภส.3.1.4-5
โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั
ภส.3.1.5-1
โครงการความปลอดภัยด2านอาหารและสวนที่เกี่ยวข2อง
ภส.3.1.5-2
โครงการรณรงคตรวจสอบจุลินทรียและสวนที่เกี่ยวข2อง
ภส.3.1.5-3
โครงการสืบสานรักษา ยาไทย วิถีไทย และสวนที่เกี่ยวข2อง
ภส.3.1.6-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานทับแก2ววิชาการ แผนพับประชาสัมพันธ และ
รูปภาพการดําเนินงาน
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้

เปIาหมาย

ผลการดําเนินงาน

3.1

6 ข2อ

6 ข2อ

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับ

5

ดีมาก

5

ดีมาก

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 3
จุดเดน
1. คณะวิชามีการติดตามแผนการใช2ประโยชนอยางตอเนื่อง
2. คณะวิชามีการสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการอยางตอเนื่องทุกปI
3. คณะวิชามีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนทั้งแบบให2เปลาและแบบจัดเก็บคาลงทะเบียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรมีการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัยให2มากขึ้น
2. อาจารยในคณะมีภารกิจงานสอนมากทําให2การนําความรู2จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการวิจัยน2อย
3. คณะวิชาควรจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได2ให2กับคณะมากขึ้น
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข2อ
2 ข2อ
3 - 4 ข2อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข2อ

ข5อ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

กําหนดผู2รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทําแผนด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให2สามารถดําเนินการได2ตามแผน
กํากับติดตามให2มีการดําเนินงานตามแผนด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนด2านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
กําหนดหรือสร2างมาตรฐานด2านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป8นที่ยอมรับในระดับชาติ

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- ข2อ
7 ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 - 7 ข2อ
การดําเนินการ
มี
ไมมี

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. กําหนดผู5รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะเภสัชศาสตร ได2กําหนดให2คณบดีเป8นผู2รับผิดชอบหลักในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิชา
ในแผนปฎิ บั ติ ร าชการคณะเภสั ช ศาสตร ปI ก ารศึ ก ษา 2557 ยุ ท ธศาสตรที่ 4 ด2 า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี
เปLาประสงค คือ สนับสนุนการใช2ประโยชนหรือตอยอดภูมิปNญญาไท สุขภาพวิถีไทย และมีกลยุทธ คือ สงเสริม จัด และ
เผยแพรกิจกรรมที่อนุรักษใช2ประโยชน หรือตอยอดภูมิปNญญาไท เพื่อสร2างคุณคาแกชุมชน โดยในปIการศึกษา 2557 จะ
ดําเนินการ 4 กิจกรรม มีการระบุผู2รับผิดชอบในแตละโครงการและกิจกรรมอยางชัดเจน มีงานบริการวิชาการ เป8น
หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการประสานงาน ในสวนโครงการที่ได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ โดยประสานงาน
กับภาควิชาที่ขอรับการสนับสนุน และรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิชา ประจําปIการศึกษา
2557 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอมหาวิทยาลัยศิลปากร สวน
โครงการทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ ไ ด2รั บ การสนั บสนุ น จากเงิ นรายได2 ข องคณะวิ ช า มี ภาควิ ช าหรื อ หนวยงานเป8 น
ผู2รับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน และรายงานผลนอกจากนี้ ในสวนโครงการที่ได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน จะมีการกําหนดผู2รับผิดชอบด2านการเงินและพัสดุในแตละโครงการ (เอกสารหมายเลข ภส.4.1.1-1)
2. จัดทําแผนด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให5สามารถดําเนินการได5ตามแผน
จากแผนด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได2รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีการ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ดังตารางที่ 4.1-1 สวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่
ได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน ในปIการศึกษา 2557 จํานวน 100,000 บาท มีกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการตามที่ตั้งไว2ในแตละโครงการ โดยมีการแบงเป8นโครงการยอย จํานวน 3 โครงการ สวนโครงการที่
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ได2รับจัดสรรจากเงินรายได2ของคณะวิชา มีจํานวน 4 โครงการ ได2แก (1) โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปIใหม
จํานวนเงิน 50,000 บาท (2) โครงการทําบุญเลี้ยงพระอุทิศสวนกุศลแด ภก.รศ.ดร.ประโชติ จํานวนเงิน 11,000 บาท (จัด
ในวันสัมมนาบุคลากรคณะ) (3) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต จํานวนเงิน 3,000 บาท (4)
โครงการมุทิตาจิต คณะเภสัชศาสตร ศิลปากร ปI 2558 จํานวนเงิน 39,000 บาท นอกจากนี้ หนวยเครือขายเภสัชสนเทศ
“ประชานาถ” ซึ่งเป8นหนวยธุรกรรมเชิงวิสาหกิจ ยังได2จัดโครงการเที่ยงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งที่ 2 ประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 14,000 บาท และในปIการศึกษา 2556 มีโครงการที่ได2รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ
แผนดิน ด2านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดในชวงเดือนสิงหาคม 2557 เชน (1) โครงการสืบสานรักษา: ยาไทย วิถีไทย (2)
โครงการเพิ่มเติมและปรับปรุงข2อมูลสมุนไพรในเว็บไซดืคุยเฮิรบ (3) โครงการตรวจหายาสเตียรอยดในตํารับยาแผนโบราณ
และผลิตภัณฑเสริมอาหารด2วยวิธีทีแอลซี (4) โครงการสงเสริมเอกลักษณและภูมิปNญญาไทย “นวดแผนไทย” (เอกสาร
หมายเลข ภส. 4.1.2-1 ถึง ภส. 4.1.2-3)
ตารางที่ 4.1-1 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตุถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
ที่
1
จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดสําหรับ
คณะวิชา
บุคลากรและนักศึกษา
2
จํานวนผู2เข2ารวมโครงการตามแผนการทํานุบํารุง
คณะวิชา
ศิลปวัฒนธรรม
3
จํานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อสงเสริม อนุรักษ และเผยแพรภูมิ
คณะวิชา
ปNญญาไท
4
จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
คณะวิชา
กับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและการบริการ
วิชาการ

คา
เปLาหมาย
1 กิจกรรม

ผล

100 คน

9
กิจกรรม
2,093คน

1
กิจกรรม
1
กิจกรรม

13
กิจกรรม
6
กิจกรรม

3. กํากับติดตามให5มีการดําเนินงานตามแผนด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิชา ได2มอบหมายให2คณบดี รวมกับงานบริการวิชาการ ดําเนินการติดตามการดําเนินงานโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน ปIการศึกษา 2557 เพื่อให2เป8นไปตามแผนการ
ดําเนินงานแตละโครงการที่กําหนดไว2 ตามระบบ PDCA และสามารถรายงานผลการดําเนินงานในรอบไตรมาสของปIนั้นได2
พร2อมกับรายงานตามระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว2 สําหรับโครงการที่ได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน ต2องมีการรายงานผลการดําเนินงานตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด (เอกสารหมายเลขภส. 4.1.3-1 ถึง 4.1.3-2)
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนด5านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
โครงการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทุ ก โครงการมี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงคของแผนการ
ดําเนินงานและตัวชี้วัดที่กําหนดไว2 ในปIการศึกษา 2557 โดยได2นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
11/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยบรรลุ 4 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คิดเป8นบรรลุตามวัตถุประสงคของแผน
ร2อยละ 100 ดังตารางที่ 4.1-1 ตัวอยางโครงการที่บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ เชน (1) โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องใน
วันขึ้นปIใหม มีผู2เข2ารวมโครงการ จํานวน 151 คน (2) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต มีผู2เข2ารวม
โครงการ จํานวน 54 คน (3) โครงการเที่ยงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งที่ 2 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี
ผู2เข2ารวมโครงการ จํานวน 136 คน ความพึงพอใจของผู2เข2ารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
88.90 (4) โครงการสงเสริมเอกลักษณและภูมิปNญญาไทย “นวดแผนไทย” ผู2เข2ารวมโครงการ 198 คน ให2ระดับความพึง
พอใจร2อยละ 92.45 (5) โครงการตรวจหายาสเตียรอยดในตํารับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑเสริมอาหารด2วยวิธีทีแอลซี
จํานวน 62 ตัวอยาง (รับตรวจตัวอยาง) ผู2เข2ารวมให2ระดับความพึงพอใจร2อยละ 92.20 และ (6) โครงการเพาะกล2าไม2และ
ปรับภูมิทัศนของสวนบริเวณหน2าเรือนเพาะชํา ผู2เข2ารวมโครงการจํานวน 190 คน ให2ระดับความพึงพอใจร2อยละ 94.15
และบรรลุวัตถุประสงคของแผนที่ตั้งไว2 สวนโครงการเพิ่มเติมและปรับปรุงข2อมูลสมุนไพรในเว็บไซดคุยเฮิรบ อยูระหวางตืด
ตามผลการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข ภส. 4.1.4-1)
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5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมดังนี้ อาทิ โครงการที่ได2รับ
การสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน อยางตอเนื่อง เชน โครงการตรวจหายาสเตียรอยดในตํารับยาแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารด2วยวิธีทีแอลซี จัดกิจกรรมในนิทรรศการสัปดาหเภสัชวิชาการ ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557
เมื่ อ ปI ก ารศึ ก ษา 2556 มี ก ารประเมิ น นั ก ศึก ษา ในรายวิช า 564 233 ปฏิ บั ติ ก ารการควบคุ ม คุ ณ ภาพยา นั ก ศึ ก ษา
ประเมินผลด2านความสามารถประยุกตใช2ความรู2ที่ได2รับจากชั้นเรียนสูการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ร2อยละ 100 จาก
ข2อมูลดังกลาว สงผลตอการประเมินในชวงจัดนิทรรศการ โดยผู2เข2ารวมโครงการให2ระดับความพึงพอใจที่เข2ารวมกิจกรรม
ร2อยละ 89.40 พร2อมข2อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให2ผู2เข2ารวมชมนิทรรศการนําความรู2ที่เป8นประโยชนไปเผยแพรและให2ความรู2
ตอคนในครอบครัวได2 ในปIการศึกษา 2557 จึงได2มีการปรับปรุง มีการบริการข2อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมพร2อมการรับตรวจ
ตัวอยาง ด2วยการสงแผนพับเกี่ยวกับการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมสารสเตียรอยดและโทษของการใช2สาร
สเตียรอยด พร2อมผลการตรวจตัวอยางยาให2กับผู2สงตัวอยาง และมีการประเมินผู2รับบริการ เพื่อติดตามผลการใช2ยา
หลังจากทราบผลตรวจ เพื่อเป8นแนวทางและปรับปรุงการให2บริการการจัดโครงการในปIตอไป (เอกสารหมายเลข ภส
4.1.5-1)
โครงการสงเสริมเอกลักษณและภูมิปNญญาไทย “นวดแผนไทย” มีการนําผลการประเมินจากการจัดโครงการในปI
การศึกษา 2556 ที่ได2จากการประเมินในสวนผู2เข2ารวมอบรมที่เป8นบุคลากรและประชาชนทั่วไป มาปรับปรุงโครงการในปI
การศึกษา 2557 โดยได2มีการปรับเปลี่ยนให2ผู2เข2ารวมมีสวนรวมในการฝˆกทาทางการนวดทุกขั้นตอนมากขึ้น ในสวนของ
อาจารยที่เ ข2า รวมโครงการ จะนํา ความรู2 จากการให2 บริ ก ารมาปรั บปรุง ด2า นการเรีย นการสอนในรายวิ ชา 561 135
ปฏิบัติการสรีรวิทยามนุษยสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ในปIการศึกษา 2557 นอกจากนี้ นักศึกษาได2นําความรู2ไปใช2ด2าน
การเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบกล2ามเนื้อกระดูกและได2ทราบวาการปวดกล2ามเนื้อเกิดขึ้น
จากสวนไหนและสามารถให2คําแนะนําไปบําบัดผู2อื่นได2 (เอกสารหมายเลข ภส 4.1.5-2)
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
คณะวิชามีการเผยแพรกิจกรรมโครงการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนขึ้นบนเว็บไซดของ
คณะวิชา เชน (1) โครงการเที่ยงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งที่ 2 ปIการศึกษา พ.ศ. 2558 (2) โครงการสงเสริม
เอกลักษณและภูมิปNญญาไทย “นวดแผนไทย” (3) โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปIใหม มีการเผยแพรบนเว็บไซต
ข อ ง ค ณ ะ วิ ช า ส ว น ( 4 ) โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น รั ก ษ า : ย า ไ ท ย วิ ถี ไ ท ย มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร ที่ facebook
(https://www.facebook.com/pages/Faculty-of-Pharmacy/) และ (5) โครงการเพิ่มเติมและปรับปรุงข2อมูลสมุนไพร
ใ น เ ว็ บ ไ ซ ด คุ ย เ ฮิ ร บ มี ก า ร จั ด ทํ า ขึ้ น เ ว็ บ ไ ซ ด ใ ห2 บ ริ ก า ร ใ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข2 อ มู ล ส มุ น ไ พ ร
http://inf.pharm.su.ac.th/%7Ekuiherb/kui-herb-web/index.php (เอกสารหมายเลข ภส.4.1.6-1)
7. กําหนดหรือสร5างมาตรฐานด5านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปFนที่ยอมรับในระดับชาติกําหนดหรือสร5าง
มาตรฐานด5านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปFนที่ยอมรับในระดับชาติ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มีอาจารยประจําภาควิชา ได2แก ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ
เลิศนที ภก.รศ.ดร.สินธพ โฉมยา และ ภญ.อ. ชนิสรา ลือพันธ ได2นําเสนอผลงานวิจัย และเผยแพรผลงานวิจัยด2านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากการศึกษาในการบริการวิชาการด2านสมุนไพร ตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับชาติ คือ V.
Lertnattee, S. Chomya, and C. Leuviphan, “A Multi-lingual and Multi-cultural Tool for Learning Herbal
Medicine,” in Proceedings of ICADL-14, 16st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (K.
Tuamsuk et al., eds.), (Chiengmai, Thailand), pp. 119-130, Springer Verlag, Heidelberg, Swistzerland,
2014. Published in the “Lecture Notes in Computer Science” series, number 8839, pp. 371-378, 2014.
ในงานประชุม ICADL 2014 จัดเมื่อ 5-7 พ.ย. 2014 (เอกสารหมายเลข ภส. 4.1.7)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.4.1.1-1
แผนปฎิบัตริ าชการคณะเภสัชศาสตร ที่กําหนดผู2รับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวข2อง
ภส.4.1.2-1
แผนโครงการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภส.4.1.2-2
เอกสารการจัดสรรงบประมาณจากแหลงตางๆ
ภส.4.1.2-3
โครงการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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หมายเลข
ภส.4.1.1-1
ภส.4.1.2-1
ภส.4.1.2-2
ภส.4.1.3-1
ภส.4.1.3-2
ภส.4.1.4-1
ภส.4.1.5-1 และ
ภส.4.1.5-2
ภส.4.1.6-1
ภส.4.1.7-1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฎิบัตริ าชการคณะเภสัชศาสตร ที่กําหนดผู2รับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวข2อง
แผนโครงการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารการจัดสรรงบประมาณจากแหลงตางๆ
เอกสารการติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการที่รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ MIS
เอกสารการประเมินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารการนําผลการประเมินนําไปปรับปรุง
หลักฐานการนําโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพรตอสาธารณชน
หลักฐานการสร2างมาตรฐานด2านศิลปะและวัฒนธรรม
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้

เปIาหมาย

ผลการดําเนินงาน

4.1

6 ข2อ

7 ข2อ

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับ

5

ดีมาก

5

ดีมาก

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 4
จุดเดน
1. คณะมีการสงเสริมและสนัสนุนงบประมาณด2านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
2. ภาควิชาที่ดําเนินการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในรายวิชา
อื่นๆ
3. มีการขยายกิจกรรมไปกลุมเปLาหมายอื่นๆ เชน บุคคลภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณาจารยของภาควิชามีภาระงานสอนมากสงผลการให2ปฎิบตั ิงานด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได2น2อย
2. คณะวิชาควรมีการกําหนดหรือสร2างมาตรฐานคุณภาพด2านศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข2อ
2 ข2อ
3 - 4 ข2อ
5 - 6 ข2อ
7 ข2อ
ข5อ

เกณฑมาตรฐาน

1

พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสั ยทัศนของคณะและ
สอดคล2องกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล2องกับกลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปIตามกรอบเวลา
เพื่อให2บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปLาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผู2บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการวิเคราะหข2อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด2วยต2นทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร
สัดสวนคาใช2จายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุ2มคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ที่เป8นผลจากการวิเคราะหและระบุปNจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปNจจัยภายนอก หรือปNจจัยที่ไมสามารถควบคุมได2ที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให2ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานด2วยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถ2วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
ค2นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู2ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผู2มีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรู2อื่นๆ ตามประเด็นความรู2 อยางน2อยครอบคลุมพันธกิจด2านการผลิตบัณฑิต
และด2านการวิจัย จัดเก็บอยางเป8นระบบโดยเผยแพรออกมาเป8นลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใช2ในการปฏิบัติงานจริง
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ดําเนินงานด2านการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล2 องกั บพั นธกิจและพัฒนาการของคณะที่ ได2ปรับให2 การดําเนิ นงานด2 านการประกั น
คุณภาพเป8นสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด2วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

2

3
4
5

6
7

การดําเนินการ
มี
ไมมี
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ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ
6 ข2อ

ปการศึกษา 2557

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
4 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. พัฒนาแผนกลยุ ทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทั ศนของคณะและสอดคล5 องกั บ
วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล5องกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําป@ตามกรอบเวลาเพื่อให5บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปIาหมายของแผนกลยุทธและเสนอ
ผู5บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะเภสัชศาสตรได2จัดทําแผนกลยุทธโดยเชื่อมโยงกับกับวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน นโยบาย พร2อมกับการผล
การวิเคราะห SWOT ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-1) ซึ่งมีรอบระยะเวลา
ตั้ ง แตปI พ.ศ. 2556 - 2560 โดยการมี ส วนรวมของภาควิ ช าและฝl า ยตาง ๆ ในการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธและตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จ มีการกําหนดคาเปLาหมายของกลยุทธ/ โครงการ/ กิจกรรม ให2สอดคล2องกับ (1) การเป8นกลุมสถาบัน ค1 ซึ่ง
เป8นสถาบันเฉพาะทางที่เน2นระดับบัณฑิตศึกษา (2) เอกลักษณของคณะวิชา คือ คณะเภสัชศาสตรเป8นคณะวิชาชั้นนําแหง
การสร2างสรรค และ (3) จุดเดนของคณะวิชา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู2ทางวิชาการและวิชาชีพเภสัชศาสตร และให2
สอดคล2องกับจุดเน2นด2านการวิจัย (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-2) นอกจากนี้แผนปฏิบัติราชการของคณะวิชา ปI 2558 ที่
จัดทําขึ้นมีความสอดคล2องกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-3 ถึง ภส.5.1.1-6) มี
ก า ร เ ผ ย แ พ ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร / ก ล ยุ ท ธ ใ ห2 ป ร ะ ช า ค ม ท ร า บ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ค ณ ะ วิ ช า
(http://www.pharm.su.ac.th) รวมถึงยุทธศาสตรแผนแมบทระยะยาวคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2550-2579/2599 (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-7)
คณะวิชามีการชี้แจงทําความเข2าใจกับบุคลากรในหนวยงานถึงกลยุทธ และเปLาหมายของกลยุทธ เชน ใช2การ
ประชุมสัมมนาประจําปIในชวงพบผู2บริหาร/ แลกเปลี่ยนข2อคิดเห็น เพื่อชี้แจงทําความเข2าใจกับบุคลากรทั้งคณะถึงแผนการ
ดําเนินงาน กลยุทธ เปLาหมายของคณะวิชา รวมถึงผลการดําเนินงานที่ผานมา (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-8) นอกจากนี้
มีการกําหนดความรับผิดชอบของหนวยงานยอยระดับภาควิชาและฝlายตาง ๆ มีการกําหนดเปLาหมายในการดําเนินการ
รวมทั้งมีการเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปIในเว็บไซตของคณะวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ ถายทอด แผนกลยุทธของ
คณะวิชาให2บุคลากรของคณะวิชาและสาธารณชนทราบ (http://www.pharm.su.ac.th) และมีวัตถุประสงคเพื่อให2เป8น
ชองทางในการสื่อสารให2หนวยงาน/ บุคลากรของคณะวิชาทราบ และหนวยงานตาง ๆ ของคณะวิชาใช2เป8นกรอบแนวทาง
ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปI และแผนกลยุทธทางการเงิน (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.1.1-9) พร2อมทั้งมีการเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปIงบประมาณ 2558 ของคณะวิชาที่สอดคล2องกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให2ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-10)

2. ดําเนิน การวิ เคราะหข5 อมู ลทางการเงิ นที่ป ระกอบไปด5 วยต5 นทุ นตอหนวยในแตละหลัก สูต ร สัด สวน
คาใช5จายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุ5มคา
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
คณะวิช ามีก ารวิเ คราะหข2 อ มู ลทางการเงิ น ซึ่ง จั ดสรรรายจายงบประมาณของหลั ก สูต รตามระดั บ ปริ ญ ญา
ประกอบด2วยเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท รวมถึงงบสวนกลางที่จัดสรรรายจายมายังคณะวิชา
แบงไปตามสัดสวนเพื่อพัฒนานักศึกษาในสวนของการจัดการเรียนการสอน สวนเพื่อพัฒนาอาจารยและบุคลากร จะอยูใน
สวนของเงินนอกงบประมาณ โดยแยกแตละระดับปริญญาเพื่อคํานวณต2นทุนตอหนวยการผลิต เพื่อวิเคราะหความคุ2มคา
ของการบริ ห ารหลั ก สู ต รในแตละระดั บ ปริ ญ ญา อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารเปรี ย บเที ย บคาธรรมเนี ย มของคณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับคาธรรมเนียมของคณะเภสัชศาสตร ในสถาบันอื่น เพื่อวิเคราะหโอกาสในการแขงขัน (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.1.2-1)
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปFนผลจากการวิเคราะหและระบุป_จจัยเสี่ยงที่เกิดจากป_จจัย
ภายนอก หรือป_จจัยที่ไมสามารถควบคุมได5ที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให5ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
คณะวิชาได2แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู2และความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร และแตงตั้งคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-1) โดยคณะทํางานฯ ได2ดําเนินการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง ที่กอให2เกิดความเสี่ยงตอคณะวิชา และได2มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
ที่ได2จากการวิเคราะห ซึ่งความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบสูงตอคณะวิชา ได2แก (1) ความเสี่ยงด2านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคารสถานที่) (2) ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน/การวิจัย และ (3) ความเสี่ยงด2านการ
ดําเนิ นงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริ หารหลักสู ตรการบริ หารงานวิ จัย ระบบงาน ระบบประกันคุ ณภาพ
(เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-2) พร2อมนี้ได2มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-3) พร2อมกําหนดผู2รับผิดชอบในแตละด2าน และกําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน อยางน2อยปIละ 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-4)
4. บริหารงานด5วยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถ5วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดําเนินงานอยางชัดเจน
คณะวิชาได2ดําเนินงานด2วยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถ2วนทั้ง 10 ประการ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.4-1) คือ
1) หลักประสิทธิผล: โดยปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และกฎ ระเบียบ ข2อบังคับตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
2) หลักประสิทธิภาพ: มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาสถาบัน (กรรมการประจําคณะ) และกําหนด
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให2เกิดประสิทธิภาพแกสวนราชการ
3) หลักการตอบสนอง: มีการทบทวนและปรับปรุงแก2ไ ขคําร2องตาง ๆ ของนักศึกษา เพื่อตอบสนองความ
ต2องการและอํานวยความสะดวกแกผู2รับบริการ
4) หลักภาระรับผิดชอบ: มีการปฏิบัติตามข2อกําหนดของสภาวิชาชีพในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการกํากับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานตามหน2าที่รับผิดชอบของ
บุคลากรในคณะวิชา โดยมีการประเมินการขึ้นเงินเดือนตาม KPI ของแตละบุคคล
5) หลักความโปรงใส: มีการรายงานสถานะการเงินของคณะวิชาทุกเดือนแกสภาสถาบัน และมีคณะกรรมการ
ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวัน ปฏิบัติหน2าที่ในการตรวจนับเงินสดคงเหลือทุกประเภทรายงานตอผู2บังคับบัญชา
6) หลักการมีสวนรวม: คณะวิชาได2จัดให2มีตู2รับฟNงความคิดเห็นของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เพื่อรับ เรื่องราวและแก2ไ ขปN ญหานั้น ๆ รวมทั้งจัด ให2มีระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกสในการติ ดตอสื่อ สารและรับฟN ง
ข2อคิดเห็นของประชาคม มีการเผยแพรกิจกรรมของสถาบันผานทาง website และจอมอนิเตอร
7) หลักกระจายอํานาจ: เพื่อเป8นการกระจายอํานาจหน2าที่และความรับผิดชอบ คณะวิชาได2มีการจัดทําคําสั่ง
มอบหมายหน2าที่ให2แกรองคณบดี หัวหน2างาน เพื่อปฏิบัติหน2าที่แทนในภาระงานตาง ๆ ตามความจําเป8น อีกทั้งเป8นการ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ผู2มีอํานาจสูงสุดในคณะวิชา ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหน2าที่ราชการได2
8) หลักนิติธรรม: คณะวิชาปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซึ่งระบุอํานาจ
หน2าที่ของสถาบันในการบริหารราชการให2เป8นไปตามหลักนิติธรรม
9) หลักความเสมอภาค: คณะวิชาได2ให2โควตาแกกระทรวงมหาดไทยในการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนา
อิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต2 เป8นประจําทุกปIการศึกษา และในปIการศึกษา 2557 คณะวิชาจัดสรรให2จํานวน 1 ทุน
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมิได2แจ2งชื่อนักศึกษาเข2าศึกษาในปIการศึกษา 2557
10) หลักมุงเน2นฉันทามติ: คณะวิชาปฏิบัติตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในกระบวนการสรรหาตาง ๆ โดย
มุงเน2นฉันทามติในการได2มาซึ่งผู2ดํารงตําแหนงบริหารตาง ๆ ภายในคณะวิชา
5. ค5นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู5ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผู5มีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู5
อื่นๆ ตามประเด็นความรู5 อยางน5อยครอบคลุมพันธกิจด5านการผลิตบัณฑิตและด5านการวิจัย จัดเก็บอยางเปFนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปFนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใช5ในการปฏิบัติงานจริง
คณะวิชาได2แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดการความรู2 คณะเภสัชศาสตร ตามคําสั่งที่ 307/2555 ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-1) โดยคณะกรรมการประสานงานฯ ซึ่งประกอบด2วยผู2บริหาร
ระดับสูง ตัวแทนภาควิชาและตัวแทนหนวยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการได2ดําเนินการประชุมเพื่อการกําหนดประเด็น
การจัดการความรู2ครอบคลุมพันธกิจด2านการผลิตบัณฑิต ด2านการวิจัยและด2านการบริหารจัดการ กลุมเปLาหมาย และ
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ผู2รับผิดชอบ โดยกําหนดให2มีความสอดคล2องกับแผน กลยุทธของคณะวิชา และกําหนดบุคลากรกลุมเปLาหมายที่จะพัฒนา
ความรู2และทักษะด2านการผลิตบัณฑิตและด2านการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรู2ที่กําหนด โดยมีประเด็น (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.1.5-2) ดังนี้
ประเด็นการจัดการความรู5
กลุมเปIาหมาย
โครงการอบรมการใช2งานระบบบริการการศึกษาออนไลน
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
และ TQF ออนไลน
โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษา
บุคลากรสายวิชาการ
โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน2นผู2เรียนเป8น
บุคลากรสายวิชาการ
สําคัญ ประจําปI 2558
โครงการอบรมทักษะการใช2ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรูด2 2านการวิจัย
บุคลากรสายวิชาการ
เรื่อง "จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย"
โครงการ In House Training: Google Drive
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
โครงการ In House Training: Google Form
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
โครงการอบรม Microsoft office 365
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
คณะกรรมการฯ ได2กําหนดจัดประเด็นการจัดการความรู2 มีการแบงปNนและแลกเปลี่ยนเรียนรู2จากความรู2 ทักษะ
ที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู2อื่นๆ ที่เป8นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเป8นระบบโดยเผยแพรออกมาใน
รูปแบบของเอกสาร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-3 ถึง ภส.5.1.5-10)
ประเด็นการจัดการความรู5
กลุมเปIาหมาย
การจัดเก็บ/การเผยแพร
โครงการอบรมการใช2งานระบบบริการการศึกษา
บุคลากรสายวิชาการและ การจัดเก็บความรู2ใน
ออนไลน และ TQF ออนไลน
สนับสนุนวิชาการ
รูปแบบของเอกสาร
โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษา
บุคลากรสายวิชาการ
การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร
โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน2นผู2เรียน บุคลากรสายวิชาการ
การจัดเก็บความรู2ใน
เป8นสําคัญ ประจําปI 2558
รูปแบบของเอกสาร
โครงการอบรมทักษะการใช2ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายวิชาการและ การจัดเก็บความรู2ใน
สนับสนุนวิชาการ
รูปแบบของเอกสาร
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรูด2 2านการวิจัย บุคลากรสายวิชาการ
การจัดเก็บความรู2ใน
เรื่อง "จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย"
รูปแบบของเอกสาร
โครงการ In House Training: Google Drive
บุคลากรสายวิชาการและ การจัดเก็บความรู2ใน
สนับสนุนวิชาการ
รูปแบบของเอกสาร
โครงการ In House Training: Google Form
บุคลากรสายวิชาการและ การจัดเก็บความรู2ใน
สนับสนุนวิชาการ
รูปแบบของเอกสาร
โครงการอบรม Microsoft office 365
บุคลากรสายวิชาการและ การจัดเก็บความรู2ใน
สนับสนุนวิชาการ
รูปแบบของเอกสาร
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
คณะวิชากําหนดแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบงเป8น 3 ประเภท
ดังนี้
1. แผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ปI พ.ศ. 2558 (ภส.5.1.6-1) ตาม
ยุทธศาสตรที่ 5: ด2านการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล ในกลยุทธที่ 4 พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
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สนับสนุนวิชาการ โดยมีมาตราการในการดําเนินการ และโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนให2บรรลุมาตรการที่กําหนด
ดังนี้
1.1 การสนับสนุนงบประมาณให2บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
1.1.1 งบประมาณสําหรับการเพิ่มพูนความรู2ทางวิชาการและวิจัยสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
1.1.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสงบุคลากรอบรมภายนอกเพื่อพัฒนาเป8น
รายบุคคล หรือการจัดอบรมบุคลากรภายในหนวยงาน
1.2 การจัดอบรมทักษะที่จําเป8นเพื่อการปฏิบัติงาน
1.2.1 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มพูนความรู2บุคลากร คณะเภสัชศาสตร
1.2.2 โครงการประชุมวิชาการเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร แหงประเทศไทย
1.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (50 ชั่วโมง)
1.2.4 โครงการสร2างความเข2าใจ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑใหม
1.3 จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู2บริหาร
1.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู2บริหารคณะเภสัชศาสตร
1.3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู2ด2านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 จัดการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผู2บริหาร
1.4.1 การประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู2บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ
1.5 จัดโครงการการจัดการความรู2เพื่อพัฒนาสูสถาบันเรียนรู2
1.5.1 การจัดการความรู2ของคณะวิชาเพื่อพัฒนาสูสถาบันเรียนรู2
1.6 ระบบติดตาม รายงานผลการฝˆกอบรมและพัฒนาบุคลากร (หลังเสร็จสิ้นการฝˆกอบรมและพัฒนา) (ภส.
5.1.6-2)
1.6.1 แบบรายงานผลการฝˆกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Report Form
(หลังเสร็จสิ้นการฝˆกอบรมและพัฒนา)
2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
2.1 แผนการกําหนดดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปIงบประมาณ 2558 - 2562 (ภส.5.1.6-3)
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3.1 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปIงบประมาณ พ.ศ.
2558
3.1.1 โครงการเพิ่มพูนความรู2ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร
3.1.2 การจัดการความรู2โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (อบรมภายใน และภายนอก)
7. ดําเนินงานด5านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และสอดคล5องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได5ปรับให5การดําเนินงานด5านการประกันคุณภาพเปFนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด5วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชานั้น ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชาได2กําหนดให2มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล2องและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป8นระบบและกลไกในการบริหารและจัดการ
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดซึ่งเริ่มใช2ในปIการศึกษา 2557 โดยในระดับคณะวิชามี 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
และในระดับหลักสูตรมี 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-1) และมีกิจกรรม/การประชุมอบรม
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สงเสริมให2บุคลากรมีความรู2ความเข2าใจในเกณฑประกันคุณภาพใหม และมีการให2คําปรึกษาด2านประกันคุณภาพภายใน
(IQA clinic) โดยรองอธิการบดีฝlายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได2กรุณามาชวยให2คําปรึกษา พร2อม
ทั้งมีการสงบุคลากรเข2ารับการอบรมเป8นผู2ประเมินทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-2)
คณะวิชามีการดําเนินงานด2านประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องทุกปIการศึกษา มีคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-3) ทําหน2าที่
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ มีการมอบหมายและกําหนดผู2รบั ผิดชอบในองคประกอบตาง ๆ ที่กํากับโดยรองคณบดีฝlาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข2องกับข2อมูลและดําเนินการตามพันธกิจของสวนงานที่เกี่ยวข2องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.1.7-4) พร2อมทั้งผลักดันให2มีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องทุกปIการศึกษา โดยในปIการศึกษา 2557
คณะวิ ชากํ าหนดให2 มี การรายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษา ทั้งในระดั บหลัก สู ตร ทุ กหลั กสู ตร จํ า นวน 11
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-5) และในระดับคณะวิชา (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-6) และได2กําหนดให2มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ ในระดับหลักสูตร ในวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2558
(เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-7 และ ภส.5.1.7-8) และในระดับคณะวิชา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (เอกสารหมายเลข
ภส.5.1.7-9) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
รองคณบดีฝlายตาง ๆ ที่กํากับดูแลภาระกิจที่เกี่ยวข2อง พร2อมรายงานให2คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาตามรอบ 6
เดือน และ 9 เดือน (เอกสารหมายเลข ภส. 5.1.7-10) มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานและผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาให2ข2อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานให2ดีขึ้น (เอกสาร
หมายเลข ภส. 5.1.7-11) และมีการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ CHE QA Online ยังมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
นอกจากนี้ คณะวิชาได2ปรับให2การดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพเป8นสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติ ตามวงจรการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) ทุกพันธกิจ ทั้งด2าน (1) การจัดการเรียนการสอน มีการรายงาน
มคอ. 3 - มคอ.7 เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (2) การวิจัย มีการวางแผนการทดลอง ดําเนินการ
ประเมิน และปรับปรุงให2ได2ผลการทดลองที่ดีขึ้น (3) ด2านการบริการวิชาการ และ (4) การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม มี
การนําข2อปรับปรุงจากผลการดําเนินงานในปIกอนมาใช2การวางแผนโครงการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให2บริการที่ดีขึ้น
โดยดูได2จากเอกสารโครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.5.1.1-1
วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน นโยบาย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภส.5.1.1-2
แผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปI 2556 – 2560 และ
แผนปฏิบัตริ าชการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปI 2558
ภส.5.1.1-3
แผนปฏิบัตริ าชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปI 2558
ภส.5.1.1-4
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปI 2556 - 2563
ภส.5.1.1-5
Strategy Map คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภส.5.1.1-6
แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตรปI 2558 แสดงความสอดคล2องเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ภส.5.1.1-7
ยุทธศาสตรแผนแมบทระยะยาวคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2550-2579/2599
ภส.5.1.1-8
การเผยแพร ประชาสัมพันธ แผนยุทธศาสตร/ กลยุทธ ทาง Website คณะวิชา
ภส.5.1.1-9
แผนกลยุทธทางการเงิน คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2555-2559
ภส.5.1.1-10
การเสนอแผนปฏิบตั ิราชการประจําปIงบประมาณ 2558 ของคณะวิชาที่สอดคล2องกับมหาวิทยาลัย
ภส.5.1.2-1
รายงานต2นทุนผลผลิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปIงบประมาณ 2556 และ 2557
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หมายเลข
ภส.5.1-3-1
ภส.5.1-3-2
ภส.5.1-3-3
ภส.5.1-3-4
ภส.5.1.4-1
ภส.5.1.5-1
ภส.5.1.5-2
ภส.5.1.5-3
ภส.5.1.5-4
ภส.5.1.5-5
ภส.5.1.5-6
ภส.5.1.5-7
ภส.5.1.5-8
ภส.5.1.5-9
ภส.5.1.5-10
ภส.5.1.6-1
ภส.5.1.6-2
ภส.5.1.6-3
ภส.5.1.7-1
ภส.5.1.7-2
ภส.5.1.7-3
ภส.5.1.7-4

ภส.5.1.7-5
ภส.5.1.7-6
ภส.5.1.7-7
ภส.5.1.7-8
ภส.5.1.7-9
ภส.5.1.7-10
ภส.5.1.7-11

ปการศึกษา 2557

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง คณะเภสัชศาสตร
รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร
แผนบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร ประจําปIงบประมาณ 2558
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง คณะเภสัชศาสตร ประจําปIงบประมาณ 2558
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 307/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประสานงาน
การจัดการความรู2 คณะเภสัชศาสตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการความรู2 คณะเภสัชศาสตร
เอกสารโครงการอบรมการใช2งานระบบบริการการศึกษาออนไลน และ TQF ออนไลน
เอกสารโครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารโครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน2นผู2เรียนเป8นสําคัญ ประจําปI 2558
เอกสารโครงการอบรมทักษะการใช2ภาษาอังกฤษ
เอกสารโครงการเสวนาวิจยั และการจัดการความรู2ด2านการวิจัยเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย"
เอกสารโครงการ In House Training: Google Drive
เอกสารโครงการ In House Training: Google Form
เอกสารโครงการอบรม Microsoft office 365
แผนปฏิบัตริ าชการของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปI พ.ศ. 2558
ระบบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
แผนการกําหนดดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปIงบประมาณ 2558 - 2562
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สกอ.)
กิจกรรม/การประชุมอบรมสงเสริมให2บุคลากรมีความรู2ความเข2าใจในเกณฑประกันคุณภาพใหม และ
IQA clinic
คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มศก. ที่ 124/2558 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร
- ผู2รับผิดชอบข2อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทํารายงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ สกอ. ปI
การศึกษา 2557
- คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มศก. ที่ 148/2558 แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ คณะเภสัชศาสตร
- ผู2รับผิดชอบและเปLาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ. ปIการศึกษา 2557 คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปIการศึกษา 2557 จํานวน 11 หลักสูตร
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปIการศึกษา 2557 (รายงานนี้)
คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มศก. ที่ 144/2558 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปIการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยผู2ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 หลักสูตร
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1153/2558 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนเทียบเทา ประจําปIการศึกษา 2557
การติดตามผลการดําเนินงานตามข2อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 6
เดือน และ 9 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข2อ
2 ข2อ
3 - 4 ข2อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข2อ

ข5อ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกในการกํากับ การดํ าเนิน การประกัน คุณภาพหลัก สูตรให2เป8น ไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให2เป8นไปตามระบบที่กําหนดในข2อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให2กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รให2 เ กิ ด ผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให2กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
นําผลการประเมินและข2อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให2มี
คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปIที่แล2ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เปLาหมายของปIนี้ :
เปLาหมายปIตอไป :

- ข2อ
4 ข2อ
4 ข2อ
5 ข2อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข2อ
การดําเนินการ
มี
ไมมี

เกณฑประเมิน :
- คะแนน
เกณฑประเมิน :
3 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
บรรลุเปLาหมาย
เกณฑประเมิน :
4 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให5เปFนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร มีการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีคณาจารยประจําหลักสูตรของแตละหลักสูตร
เป8นผู2รับผิดชอบและประสานงานการทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในแตละภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข
ภส.5.2.1-1) โดยประสานงานกับฝlายวิชาการ ฝlายบัณฑิตศึกษา และฝlายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา เพื่อให2
การดําเนินงานเป8นไปตามแนวทางการประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปI การศึกษา 2557
(เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-2) นอกจากนี้ ฝlายประกันคุณภาพการศึกษายังได2กําหนดผู2รับผิดชอบข2อมูลพื้นฐานเพื่อการ
จัดทํารายงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ สกอ. ปIการศึกษา 2557 เพื่อสนับสนุนคณาจารยประจําหลักสูตรในการ
ให2ข2อมูลเพื่อใช2จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-3) และมีการ
กําหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-4)
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให5เปFนไปตามระบบที่กําหนดในข5อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให5กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะวิชามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร ทําหน2าที่กํากับ ติดตาม กําหนดคา
เปLาหมายการดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพหลักสูตรให2เป8นไปตามระบบที่กําหนดในข2อ 1 (เอกสารหมายเลข ภส.
5.2.2-1) โดยได2มีการพิจารณาผลการดําเนินงาน และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รับรองผลการ
ประเมินโดยตนเองของแตละหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-2 และ ภส.5.2.2-3) และกํากับให2มีการประเมินโดย
ผู2ทรงคุณวุฒิตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการประเมินตามกําหนดการในเวลาที่
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กําหนด (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-4 และ ภส.5.2.2-5) และมีการรายงานผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-6 และ ภส.5.2.2-7) และคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.2.2-8) เพื่อพิจารณาให2ข2อเสนอแนะเพื่อใช2ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรตอไป
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให5เกิดผลตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
คณะวิชามีร ะบบการดํา เนินงานจัด สรรทรัพยากรเพื่อสนับ สนุนการดํา เนินงานของหลักสูตรให2เกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแผนภูมิ (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.3-1) ซึ่งการได2มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู2นั้น จะแบงออกเป8นสองสวน คือ (1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2เบื้องต2นที่ฝlายบริหารคณะจัดหาให2สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร ใช2รวมกันอยางเพียงพอ เชน ห2องเรียน ห2องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร อุปกรณ หนังสือ
เอกสารอ2างอิง และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ การได2มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2นี้ ฝlายบริหารจะ
เป8นผู2เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาด2วยทุกปI (2) สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู2เฉพาะทางเพื่อให2นักศึกษาใช2ในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตร เชน ครุภัณฑสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการในแตละหลักสูตร ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2ในสวนนี้ ภาควิชา/หลักสูตร จะมีการประชุม
หารือกัน และทําโครงการเสนอคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดหาตอไป ในการ
พิจารณาจัด สรรงบประมาณเพื่อ ให2ม าซึ่งสิ่ งสนั บสนุน การเรียนรู2นั้น คณะวิชาจะมีก ารแตงตั้ง คณะกรรมการจั ดสรร
งบประมาณพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ กอนหลัง หลังจากที่คณะกรรมการอนุมัติแล2ว ฝlายพัสดุจะเป8นผู2ดําเนินการ
จัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2นั้น สําหรับการดูแลรักษา ภาควิชา/หลักสูตร จะเป8นผู2ดูแล และหากถึงเวลาบํารุงรักษา หรือ
ชํารุด จะแจ2งฝlายบริหารดําเนินการบํารุงรักษา หรือจัดซอมตอไป
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให5กรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
คณะวิชาได2จัดให2มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา ในวันที่ 23, 27 และ 28 กรกฎาคม 2558
เสร็จสิ้นทุกหลักสูตร และได2มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู2ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและข5อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให5มีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ
ให2รวบรวมและวิเคราะหผลการประเมิน ในภาพรวมของทุกหลักสูตรในแตละระดับปริญญา โดยพิจารณาถึงตัวบงชี้ที่
หลักสูตรหนึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดี แตอีกหลักสูตรมีผลการดําเนินงานที่ยังต2องปรับปรุง เพื่อให2เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู2
แตอยางไรก็ตาม ข2อเสนอแนะแนะดังกลาวยังไมสามารถนํามาปรับปรุงให2หลักสูตรมีคุณภาพดีขึ้นได2ทันในการประเมิน
ระดับคณะครั้งนี้
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตรผานเกณฑองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.2.2-6)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ภส.5.2.1-1
คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มศก. ที่ 47/2558 แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผู2รับผิดชอบ
หลักสูตร/ คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ปIการศึกษา 2557
ภส.5.2.1-2
แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปIการศึกษา 2557
ภส.5.2.1-3
ผู2รับผิดชอบข2อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทํารายงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ สกอ. ปIการศึกษา
2557
ภส.5.2.1-4
คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มศก. ที่ 124/2558 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร
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รายการเอกสารหลักฐาน
คาเปLาหมายและผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนเอง ระดับหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร ปI
การศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2558
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปIการศึกษา 2557 จํานวน 11 หลักสูตร
คําสั่งคณะเภสัชศาสตร มศก. ที่ 144/2558 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปIการศึกษา 2557
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปIการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยผู2ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 หลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
แผนภูมิ ระบบการดําเนินงานเพื่อให2มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้

เปIาหมาย

ผลการดําเนินงาน

5.1

4 ข2อ

5.2

4 ข2อ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับ

6 ข2อ

4

ดี

4 ข2อ

3

พอใช2

3.5

พอใช5

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1. คณะวิชามีการพัฒนาแผนยุทธศาสตรจากผลการวิเคราะห SWOT โดยการมีสวนรวมของประชาคม
2. คณะวิชามีการนําระบบประกันคณภาพไปใช2ในการทํางานปกติ มีการวางแผน ดําเนินการ ประเมิน และ
ปรับปรุงคุณภาพให2ดีขึ้นอยางตอเนื่อง พร2อมทั้งมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพหลักสูตร และรายงานผลการติดตามให2
กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
2. ยังไมได2นําผลการประเมินและข2อเสนอแนะจากกรรมการผู2ประเมินหลักสูตร และกรรมการประจําคณะ มา
ปรับปรุงหลักสูตรให2มีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่องได2 เนื่องจากเพิ่งได2รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑประกัน
คุณภาพใหมเป8นปIแรก
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บทที่ 3
สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 3-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เปIาหมาย

2

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร2างสรรค
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร2างสรรค
ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

26.63
11
82 X 100
105
68 X 100
105
845.67
97.5

คะแนนประเมิน
คณะเภสัชศาสตร

2.42

2.42

ร2อยละ 78.10

4.82

ร2อยละ 64.76

4.05

8.67 : 1

5.00

6 ข2อ

5

6 ข2อ

4 ข2อ

5

6 ข2อ

6 ข2อ

5

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะทีม่ ีคุณวุฒิ
ร2อยละ 70
ปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะทีด่ ํารงตําแหนง
ร2อยละ 65
ทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
9.5 : 1
จํานวนอาจารยประจํา (FTES)
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข2อ
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)
ตัวหาร

11,308,304.84 115,982.61
บาท/คน
97.5
67.40 X 100
ร2อยละ 30
ร2อยละ 64.19
105
110,000
บาท/คน

6 ข2อ

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
6 ข2อ
และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
4 ข2อ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
4 ข2อ
หลักสูตร
(13 ตัว
เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ
บงชี้)

3.22
5

6 ข2อ

5

7 ข2อ

5

5 ข2อ

4

4 ข2อ

3
4.35

92
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ปการศึกษา 2557

ตารางที่ 3-2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา

4.38
4.41
5.00
5.00
3.50

ผลการประเมิน
0.01–1.50 การดําเนินงานต2อง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานต2อง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช2
3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51–5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับพอใช5

4.35

ระดับดี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค
ประกอบ
ที่

ตัวบงชี้

1
2
3
4
5
รวม

6
3
1
1
2
13

ผลการประเมิน

I

P

O

4.62
3.22
4
4.27
ระดับดี

5.00
5.00
5.00
5.00
3.50
7
4.57
ระดับดีมาก

2.42
5.00
2
3.71
ระดับดี

คะแนน
เฉลี่ย
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ทิศทางการพัฒนา
คณะวิชาควรเรงพัฒนาในด2านตางๆ โดยจัดทําเป8นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้
1. แผนระยะสั้นในการพัฒนาตัวบงชี้ที่ยังมีผลการประเมินต่ํา ได2แก ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และ
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และการบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
2. แผนระยะกลาง ได2แก การสนับสนุนให2มีคณาจารยจากมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น และอาจารยทุกคนมีงานวิจัย โดยได2รับทุนวิจัยตามเกณฑ สูงขึ้น ทั้งภาพรวมในระดับคณะวิชา และเมื่อจําแนก
เป8นรายภาควิชา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรุนใหมเพื่อเตรียมเป8นผู2บริหารของคณะวิชา
3. แผนระยะยาว ได2แก การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให2เป8นหลักสูตร bilingual หรือ หลักสูตรนานาชาติ
เพื่อรองรับการเข2าสูความเป8นประชาคมอาเซียน โดยมีเปLาหมายเป8นคณะวิชาด2านเภสัชศาสตรระดับนําของอาเซียน
นอกจากนี้ คณะวิชายังมีแผนจะพัฒนาในด2านตอไปนี้
1. การพัฒนาคณะวิชาให2เป8นองคกรแหงความสุข ตามแผนกลยุทธของคณะวิชา ปI 2556-2560
2. การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 สาขาเภสัชศาสตร (6 ปI)
3. การปรับปรุงและยุบรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมไทยประยุกต
5. การพัฒนาหลักสูตร Pharm D – MS, Pharm D – PhD และ Pharm D - Residency
6. การพัฒนาอาคารการเรียนการสอนโดยเตรียมแบบกอสร2างอาคารการเรียนการสอน 8 ชั้น
7. การพัฒนาการใช2งานอาคารผลิตสารต2านเชื้อ H5N1 ที่จังหวัดเพชรบุรี
8. การพัฒนาศูนยความเป8นเลิศนาโนเมดิซีน
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ภาคผนวก
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