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คํานํา 

ป�จจุบันคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ได�ดําเนินการรับนักศึกษาของคณะวิชามาเป&นป'ท่ี 30 นับตั้งแต.
ได�เริ่มดําเนินการจัดตั้งข้ึนในป' พ.ศ. 2526 นับเป&นคณะเภสัชศาสตร�คณะท่ี 6 ของประเทศ โดยสามารถเป7ดรับนักศึกษารุ.น
แรกในป'การศึกษา 2529 และมีนักศึกษารุ.นป�จจุบันเป&นรุ.นท่ี 30 โดยมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร�
เพ่ือตอบสนองต.อความต�องการในการพัฒนากําลังคนสายงานเภสัชกรรมของประเทศท่ีมีศักยภาพสูง ในการให�บริการ
เภสัชกรรมด�านต.าง ๆ ท้ังน้ี คณะวิชาได�เป7ดหลักสูตรท้ังในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ท้ังในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาต.าง ๆ พร�อมท้ังมีการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให�มี
มาตรฐานสอดคล�องกับความต�องการของสังคมและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ภายใต�วิสัยทัศน� “องค�กรระดับนํา
สร�างสรรค�ป�ญญาสู.สังคม” 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับน้ี เป&นรายงานผลการประเมินตนเองกลุ.มสาขา
วิทยาศาสตร�สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร�) ท่ีได�ดําเนินการตลอดป'การศึกษา 2557 โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาน้ีจะ
จัดข้ึนในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค�ของการประเมินเพ่ือเป&นการประเมินคุณภาพของการวางแผน การ
ดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของคณะวิชา และนําผลประเมินและข�อเสนอแนะท่ีได�รับจากคณะผู�ประเมิน มาใช�ใน
การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานในรอบป'การศึกษาถัดไป รวมท้ังมีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในทุก
กระบวนการท่ีเป&นงานประจํา โดยในป'การศึกษา 2557 มีเกณฑ�ท่ีใช�ในการประเมิน คือ ตัวบ.งช้ีและเกณฑ�มาตรฐาน ระดับ
คณะ ซ่ึงประกอบด�วย 5 องค�ประกอบคุณภาพ 13 ตัวบ.งช้ี ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  

ในรอบป'ท่ีผ.านมา คณะเภสัชศาสตร� ได�นําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาเป&นแนวทางในการปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน เพ่ือให�บรรลุผลสัมฤทธ์ิ และสอดคล�องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิชา ท้ังน้ี รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัช
ศาสตร�สามารถตรวจสอบ ตรวจวัด และประเมินผลได�อย.างโปร.งใสและเป&นรูปธรรมท่ีชัดเจน รวมถึงสามารถช้ีให�เห็นถึง
แนวทางการปรับปรุง โดยอาศัยการวิเคราะห�ป�จจัยต.าง ๆ ท่ีมีผลต.อการบรรลุเปNาหมายในการปฏิบัติงาน เพ่ือให�การ
จัดการการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร เทียบเคียงกับคณะเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยช้ันนําใน
ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ 

โดยสรุป คณะเภสัชศาสตร�ได�ปฏิบัติภารกิจต.าง ๆ ตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร� จนสามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามเปNาหมายท่ีกําหนดไว� และเป&นไปตามแผนดําเนินการด�านประกันคุณภาพซ่ึงเป&นส.วนหน่ึงของการปฏิบัติงานในทุก
ระดับ โดยอาศัยความร.วมมือและความเข�าใจของบุคลากรท้ังหมดในคณะวิชา ทําให�คณะวิชาสามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุไปได�ด�วยดี และสามารถรักษามาตรฐานของการจัดการการศึกษาได�ผลเป&นท่ีน.าพอใจ 
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���� 1 ���� 
รายงานประจาํป
ที่เป�นรายงานประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2557 
  

 
ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

 
บทสรุปผู�บรหิาร 

 
ในป�การศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ได"ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและ

รายงานการประเมินตนเองกลุ)มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร�) โดยใช"ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ประกอบด"วยผลการดําเนินงานระดับ
ระดับคณะจํานวน 5 องค�ประกอบ รวม 13 ตัวบ)งช้ี ดังปรากฏในคู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ท้ังน้ี คณะวิชาได"มีการปรับปรุงการดําเนินงานในด"านการประกันคุณภาพอย)างต)อเน่ือง ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา เพ่ือให"สอดคล"องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในท้ังหมดโดยคณะเภสัชศาสตร�ตามเกณฑ�ของ สกอ. ในป�การศึกษา 2557 ได"
คะแนนรวม เท)ากับ 4.35 คะแนน ผลการประเมินตนเองอยู)ในระดับดี โดยมีรายละเอียดแยกตามองค�ประกอบคุณภาพ
ดังน้ี 

 

องค�ประกอบท่ี 
ผลการประเมินโดยคณะวิชา 

(คะแนนเต็ม 5) 
1 4.06 
2 4.41 
3 5.00 
4 5.00 
5 3.50 

เฉลี่ยรวม 4.39 
 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีเป>นรายงานประจําป�ท่ีเป>นรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับผลการ

ประเมินในแต)ละองค�ประกอบของป�การศึกษา 2557 เชิงบรรยายมีข"อสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 
องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 ป�การศึกษา 2557 คณะวิชามีหลักสูตรท่ีผ)านการรับรองท้ังหมด 11 หลักสูตร โดยแบ)งออกเป>น หลักสูตร
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรท้ังหมดเป>นหลักสูตรท่ี
ได"รับการรับรองมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแล"ว หลักสูตรดังกล)าวสามารถรองรับนักศึกษาได"ทุกระดับ
ปริญญา มีความหลากหลายในเชิงวิชาการของบุคลากร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินทุก
หลักสูตรอย)างเป>นทางการ มีค)าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ เท)ากับ 2.42 

คณะวิชามีคณาจารย�ท้ังหมด 105 คน ลาศึกษาต)อ 7.5 คน ปฏิบัติงานจริง 97.5 คน คิดเป>นร"อยละ 92.86 ของ
จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด เมื่อคํานวณสัดส)วนอาจารย�ต)อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท)าท่ีลงทะเบียนท้ังหมด พบว)าค)า 
FTES ของคณะวิชามีค)าเท)ากับนักศึกษา 8.67 คน ต)ออาจารย� 1 คน ซ่ึงได"มาตรฐานตามเกณฑ�ของ สกอ. ซ่ึงกําหนดไว"
สําหรับสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพท่ีจํานวนนักศึกษา 8 คนต)ออาจารย� 1 คน จํานวนคณาจารย�มีคุณวุฒิในระดับปริญญา
เอก 82 คน ปริญญาโท 14 คน และปริญญาตรี 9 คน คิดเป>นร"อยละ 78.10 : 13.33 : 8.57 มีผู"ดํารงตําแหน)งทางวิชาการ
ต)ออาจารย�ประจําท้ังหมด คิดเป>นร"อยละ 64.76 และผู"ดํารงตําแหน)งรองศาสตราจารย�ข้ึนไปร"อยละ 27.62 ด"านการ
จัดการเรียนการสอน คณะวิชาเน"นให"มีการเรียนการสอนแบบเน"นผู" เรียนเป>นสําคัญ มีการจ"างผู" เ ช่ียวชาญ
ภาษาต)างประเทศจํานวน 1 คน มาเพ่ือทําการสอนภาษาอังกฤษท่ีใช"ในวิชาชีพ มีโครงการวิเคราะห�และประเมินมาตรฐาน
ข"อสอบในหลายภาควิชา แต)ยังไม)สามารถดําเนินการได"ทุกรายวิชา มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนทุกรายวิชา และมี
การดําเนินการติดตามความพึงพอใจของผู"ใช"บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย)างต)อเน่ือง 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

คณะวิชามีการกําหนดการสอบ comprehensive เพ่ือช)วยในการทบทวนแก)นักศึกษา และมีการเตรียมความ
พร"อมสําหรับกิจกรรมวิชาการด"านการสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยนักศึกษามีการประสานงาน ริเริ่มกิจกรรมในการเตรียม
ความพร"อมในด"านต)าง ๆ โดยมีอาจารย�เป>นผู"สนับสนุนตั้งแต)ป�การศึกษา 2552 เป>นต"นมาน้ัน ทําให"ในป�การศึกษา 2552 
ผลการสอบผ)านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีนักศึกษาของคณะวิชาสอบได"ร"อยละ 92.74, ในป�การศึกษา 2553 มี
นักศึกษาของคณะวิชาสอบได"ร"อยละ 95.42, ในป�การศึกษา 2554 มีนักศึกษาคณะวิชาสอบได"ร"อยละ 95.73, ในป�
การศึกษา 2555 มีนักศึกษาคณะวิชาสอบได"ถึงร"อยละ 99.37 ในป�การศึกษา 2556 และ 2557 มีนักศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป� ซ่ึงเป>นนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด สอบผ)านใบประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมได"ถึงร"อยละ 100 แต)เมื่อรวมนักศึกษาท้ังหมดซ่ึงรวมถึงนักศึกษาตกค"างจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ป� ซ่ึง
สําเร็จการศึกษาโดยใช"เวลาศึกษาเลยระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร จะมีนักศึกษาของคณะวิชาสอบผ)านใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมคิดเป>นร"อยละ 62.96 และ 96.93 ตามลําดับ 

คณะวิชาพบปXญหาบางหลักสูตรไม)มีผู"เรียน จึงได"แก"ไขปXญหาด"วยการทบทวนและจัดทําข"อกําหนดในการปYด
หลักสูตร และดําเนินการปYดหลักสูตรหรือยุบรวมหลักสูตร ส)วนปXญหาจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากว)าแผนการ
รับมากน้ัน ได"จัดทําแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษาเพ่ิมเติม นอกจากน้ี คณะวิชายังให"ความสําคัญด"าน
ปXจจัยสนับสนุนการศึกษา โดยได"จัดสรรงบประมาณภายในเพ่ิมเติมโดยเฉพาะแก)ห"องเอกสารอ"างอิงเพ่ือเปYดให"บริการแก)
นักศึกษาของคณะวิชา และกําลังดําเนินการจัดซ้ือจัดหาคอมพิวเตอร�เพ่ือทยอยทดแทนของเดิมท่ีเก)ามาก อีกท้ังได"มีการ
วางแผนในการจัดหาอุปกรณ�การศึกษา การเพ่ิมจํานวนแหล)งเรียนรู" การเพ่ิมจํานวนจุดเช่ือมต)อ wi-fi การซ)อมบํารุง การ
ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีต)าง ๆ 
 คณะวิชามีนโยบายระดับคณะสําหรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีการให"บริการทุนการศึกษาท้ังท่ีเป>นทุนให"
เปล)า และทุนกู"ยืม มีงบประมาณในการส)งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจน และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ^ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย�เก)าสัมพันธ� ซ่ึงมีรองคณบดีฝ^ายพัฒนานักศึกษาและศิษย�เก)าสัมพันธ�เป>นประธาน นอกจากน้ี ยังมีการ
กําหนดกิจกรรมตามหลกัสูตรเพ่ิมเติม ซ่ึงเป>นข"อบังคับในการสําเร็จการศึกษาของคณะวิชาซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร"อม
เพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา และมีการกําหนดตารางกิจกรรมในตารางสอน เพ่ือให"นักศึกษาทุกคนได"มีส)วนร)วมใน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษามากข้ึน โดยในแผนการจัดกิจกรรมได"ดําเนินกิจกรรมท่ีส)งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู"ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห)งชาติ 5 ด"าน นอกจากน้ียังให"ความสําคัญกับการให"บริการและการ
ให"ข"อมูลนักศึกษา มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการให"บริการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให"บริการอย)างต)อเน่ือง 
 
องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 ในป�การศึกษา 2557 คณาจารย�มีผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพ�จํานวนมากท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
มีผลงานวิจัยท่ีได"รับการตีพิมพ�เผยแพร) จํานวนท้ังสิ้น 82 เรื่อง ระดับนานาชาติ จํานวน 69 เรื่อง และระดับชาติ จํานวน 
13 เรื่อง  
 คณะวิชาได"รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน 57 โครงการ จําแนกเป>นทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล)งทุน
ภายในสถาบันท้ังหมด 36 โครงการ งบประมาณ 4,865,998.29 บาท และทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล)งทุนภายนอก
สถาบัน จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 6,442,306.55 บาท รวมทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังสิ้น 11,308,304.84 บาท 
จากจํานวนอาจารย�และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 97.5 คน คิดเฉลี่ยต)ออาจารย�และนักวิจัยเป>นเงิน 115,982.61
บาทต)อคน ซ่ึงทุนสนับสนุนการวิจัยส)วนใหญ)ได"รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ)นดินและแหล)งทุนจากภายนอก พบว)า
ในป�การศึกษา 2557 มีผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพ�ตามเป_าหมายตัวช้ีวัดท่ีคณะวิชาตั้งไว" 
 
องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ในป�การศึกษา 2557 คณะวิชาจัดทําแผนด"านการบริการวิชาการ โดยมีการกําหนดตัวบ)งช้ีวัดความสําเร็จใน
ระดับโครงการ ให"มีผลดําเนินการในภาพรวมมากกว)าร"อยละ 80 และมีตัวบ)งช้ีวัดความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ โดย
มีการบรรลุเป_าหมาย 11 ตัวช้ีวัด จากท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด ถือว)าแผนบรรลุวัตถุประสงค� 

คณะวิชาดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก)สังคมแก)สังคมและชุมชน โดยจัด การอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเผยแพร)ความรู"รวม 32 โครงการ/
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

กิจกรรม มีผู"เข"ารับบริการ 6,686 คน คิดเป>นงบประมาณท้ังสิ้น 3,639,780 บาท ผลการดําเนินงานในแต)ละโครงการ/
กิจกรรม จะประเมินความสําเร็จจากการบรรลุเป_าหมายตามตัวช้ีวัดท่ีระบุไว"ในโครงการด"วย ด"านจํานวนอาจารย�ท่ีมีส)วน
ร)วมให"บริการวิชาการแก)สังคม การบริการวิชาการแก)สังคมจะคิดรวมคณาจารย�ท่ีให"บริการท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน “เภสัชศาลา” เน่ืองจากเป>นนโยบายของคณะวิชาท่ีคณาจารย�ท่ีเป>นเภสัชกรทุกคนต"องให"บริการด"านยา ณ สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ยกเว"น คณบดีคณะเภสัชศาสตร� จํานวน 1 คน อาจารย�ท่ีรับตําแหน)งระดับ
ผู"บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน อาจารย�ท่ีเป>นลูกจ"างช่ัวคราว จํานวน 1 คน อาจารย�ผู"เช่ียวชาญ จํานวน 2 คน 
และอาจารย�ท่ีลาศึกษาต)อ จํานวน 7.5 คน รวมจํานวน  17.5 คน จะได"รับการยกเว"น ไม)ต"องมีส)วนร)วมให"บริการทาง
วิชาการแก)สังคม ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” จากอาจารย�ประจําท้ังหมด 105 คน ดังน้ัน 
คณาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและมีส)วนร)วมในการให"บริการทางวิชาการแก)สังคม มีจํานวนท้ังสิ้น 87.5 คน จาก
คณาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริง 97.5 คน คิดเป>นร"อยละของคณาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริงและมีส)วนร)วมในการให"บริการทาง
วิชาการแก)สังคมต)ออาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด เท)ากับ 89.74% นอกจากน้ีคณาจารย�ในคณะวิชายังได"รับเชิญ
เป>นท่ีปรึกษา อาจารย�พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการสอบวิทยานิพนธ� และ/หรือวิทยากร ให"กับหน)วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
 
องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในป�การศึกษา 2557 คณะวิชาจัดทําแผนด"านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกําหนดตัวบ)งช้ีวัด
ความสําเร็จในระดับโครงการ ให"มีผลดําเนินการในภาพรวมมากกว)าร"อยละ 80 และมีตัวบ)งช้ีวัดความสําเร็จของแผนด"าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการบรรลุเป_าหมาย 4 ตัวช้ีวัดจากท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด ถือว)าแผนบรรลุ
วัตถุประสงค� 

คณะวิชาจัดให"มีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความสอดคล"อง และบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การวิจัย โดยให"นักศึกษาได"มีโอกาสศึกษาองค�ความรู"ด"านสมุนไพร ฝdก
กระบวนการคิดและการบริหารจัดการ และถ)ายทอดจิตสํานึกรักภูมิปXญญาไทย รวมท้ังส)งเสริมให"บุคลากรและนักศึกษา
ร)วมกันทํากิจกรรมด"านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเก่ียวกับศาสนา และสมุนไพร เป>นต"น 
 คณะวิชาดําเนินการโครงการด"านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมท้ังสิ้น 13 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
550,786 บาท จําแนกเป>นโครงการท่ีใช"เงินงบประมาณแผ)นดิน จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 467,280 บาท โครงการ
ท่ีใช"เงินรายได" จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 73,506 บาท และโครงการท่ีได"จัดสรรจากแหล)งอ่ืน จํานวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 14,000 บาท และมีผู"เข"าร)วมโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2,093 คน 
 
องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  คณะวิชามีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค� พร"อมกับมีการประชุมเพ่ือพิจารณาวิสัยทัศน�ของ
คณะวิชา โดยทุกภาคส)วนของคณะวิชามีส)วนร)วมในการดําเนินงานร)วมกัน มีการพัฒนาแผนกลยุทธ�จากการวิเคราะห� 
SWOT และพัฒนาไปสู)แผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจําป� และมีการเผยแพร)แผนปฏิบัติราชการท่ี
เป>นลายลักษณ�อักษร ซ่ึงครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง 5 ด"าน ซ่ึงในป�งบประมาณ 2557 มีผลการปฏิบัติงานดังน้ี (1) ด"าน
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มีตัวบ)งช้ีท้ังหมด 112 ตัวบ)งช้ี บรรลุเป_าหมาย 95 ตัวบ)งช้ี คิดเป>นร"อยละ 84.80  (2) ด"าน
งานวิจัยและงานสร"างสรรค� มีตัวบ)งช้ีท้ังหมด 16 ตัวบ)งช้ี บรรลุเป_าหมาย 13 ตัวบ)งช้ี คิดเป>นร"อยละ 81.25 (3) ด"านการ
บริการวิชาการ มีตัวบ)งช้ีท้ังหมด 22 ตัวบ)งช้ี บรรลุเป_าหมาย 22 ตัวบ)งช้ี คิดเป>นร"อยละ 100.00 (4) ด"านงานอนุรักษ�
ศิลปวัฒนธรรม มีตัวบ)งช้ีท้ังหมด 10 ตัวบ)งช้ี บรรลุเป_าหมาย 10 ตัวบ)งช้ี คิดเป>นร"อยละ 100.00 (5) ด"านงานบริหาร
จัดการ มีตัวบ)งช้ีท้ังหมด 36 ตัวบ)งช้ี บรรลุเป_าหมาย 31 ตัวบ)งช้ี คิดเป>นร"อยละ 86.11 ซ่ึงภารกิจดังกล)าวสอดคล"องกับ
ยุทธศาสตร�และแผนพัฒนาของชาติ พร"อมกับคณะวิชานําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาใช"จัดทํา
แผนของคณะวิชา นอกจากน้ีคณะวิชาได"เพ่ิมยุทธศาสตร�ด"านการสร"างองค�กรให"เป>นองค�กรแห)งความสุข มีตัวบ)งช้ีท้ังหมด 
9 ตัวบ)งช้ี บรรลุเป_าหมาย 9 ตัวบ)งช้ี คิดเป>นร"อยละ 100.00 โดยในป�งบประมาณ 2557 คณะวิชามีตัวบ)งช้ีรวมตามแผน
ท้ังหมด 205 ตัวบ)งช้ี ดําเนินการบรรลุผลตามเป_าหมายท้ังหมด 180 ตัวบ)งช้ี คิดเป>นร"อยละ 87.80 (หมายเหตุ : ข"อมูลผล
การดําเนินงานเป>นข"อมูลป�งบประมาณ 2557 ตั้งแต) 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) ส)วนผลการปฏิบัติงานใน
ป�งบประมาณ 2558 ยังอยู)ระหว)างการติดตามผลการดําเนินงาน เน่ืองจากยังไม)สิ้นสุดป�งบประมาณ โดยมีการร)วมกัน
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

จัดทําแผนในระดับหน)วยงาน ถ)ายทอดแผน รวมท้ังมีการเผยแพร)แผนบนเว็บไซต�ของคณะวิชา (www.pharm.su.ac.th) 
คณะวิชาได"กําหนดตัวบ)งช้ีและเป_าหมายเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคล"องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนท้ังในส)วนของงบประมาณ เงินรายรับ และ
เงินงบประมาณแผ)นดิน  
 คณะวิชามีคณะกรรมการประจําคณะวิชา ท่ีมีภารกิจในการกําหนดนโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร� และแผนงาน
ของคณะวิชา พร"อมกับมีการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว" มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยรองคณบดี
ฝ^ายวางแผนและประกันคุณภาพดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะวิชา ตามท่ี กพร. กําหนด ในรอบ 6 เดือน 
9 เดือน และ 12 เดือน ต)อมหาวิทยาลัยอย)างต)อเน่ือง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู"บริหารของคณะวิชาโดยสภา
มหาวิทยาลัย มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนพร"อมท้ังกํากับติดตามให"ดําเนินการตาม
กําหนด มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู" มีการพัฒนาบุคลากรโดยส)งเสริมให"บุคลากรได"ลาศึกษาต)อ ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจัย เข"าร)วมประชุม อบรม สัมมนา ท้ังภายในและภายนอกประเทศ อีกท้ังยังสนับสนุนให"บุคลากรได"มีความก"าวหน"า
ทางสายงานในการขอกําหนดตําแหน)งทางวิชาการ และตําแหน)งชํานาญการ อย)างต)อเน่ือง มีระบบสวัสดิการ และ
เสริมสร"างสุขภาพท่ีดี โดยส)งเสริมให"มีการออกกําลังกาย และการตรวจสุขภาพประจําป� พร"อมกับสร"างบรรยากาศท่ีดีให"
บุคลากรทํางานได"อย)างมีประสิทธิภาพ และอยู)ร)วมกันอย)างมีความสุข 
 คณะวิชามีรายได"หลกัจากการรบันักศึกษาเข"าเรียนท้ังในส)วนปรญิญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รายได"และรายรบั
ส)วนใหญ)มาจากโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร�เพ่ิมพิเศษ มีการวิเคราะห�ข"อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด"วยต"นทุนต)อ
หน)วยในแต)ละระดับปริญญา มีการให"หน)วยงานต)าง ๆ จัดทําคําของบประมาณ ล)วงหน"า มีคณะกรรมการในการพิจารณา
และจัดสรรงบประมาณในแต)ละป� ซ่ึงกรรมการเป>นผู"แทนจากทุกหน)วยงานท่ีขอรับการจัดสรร มีการแสวงหาแหล)งเงินอ่ืน
ท่ีจะนํามาพัฒนาคณะวิชานอกเหนือจากเงินรายรับจากโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร�เพ่ิมพิเศษ คณะวิชามีอาคารท่ี
เหมาะสําหรับการทําวิจัยระดับสูง ทําให"มีศักยภาพด"านวิจัยเป>นท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากน้ี คณะ
วิชาได"ทําความตกลงความร)วมมือกับองค�การเภสัชกรรมในการวางแผนใช"ทรัพยากรร)วมกันในโครงการผลิตและพัฒนา
วัคซีนไข"หวัดใหญ) เพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู"ทางวิชาการและวิจัย อีกท้ังเป>นการประหยัดงบประมาณของท้ัง 2 
หน)วยงาน สําหรับแผนการหางบประมาณเพ่ิมเติมน้ัน ขณะน้ี คณะวิชาได"ก)อตั้ง (1) หน)วยภูมิปXญญาทางเภสัชศาสตร� ประ
โชติ เปล)งวิทยา ซ่ึงเป>นหน)วยงานวิจัย ผลิต และวิเคราะห�ผลิตภัณฑ�สุขภาพครบวงจร (2) หน)วยเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" 
ซ่ึงเป>นหน)วยงานให"บริการด"านสารสนเทศ และ (3) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา" ซ่ึงท้ัง 3 หน)วยงาน
สามารถเป>นแหล)งเรียนรู"ของนักศึกษา แหล)งฝdกปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป>นแหล)งบริการทางวิชาการแก)สังคมและหารายได"
เสริมเพ่ือนํามาพัฒนาคณะวิชาต)อไป 

คณะวิชามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน"าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง
ประกอบด"วยกรรมการจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ประธานหลักสูตรทุกหลักสตูร โดยมีคณบดีเป>นประธานคณะกรรมการ มีหน"าท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ ติดตามการดําเนินงาน และปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ให"ก"าวสู)มาตรฐานของการเทียบระดับเชิงแข)งขัน (competitive 
benchmarking) ได" 

ในป�การศึกษา 2557 มีการจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร ระหว)างวันท่ี 
23-28 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ก)อนท่ีจะดําเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (โดยผู"ทรงคุณวุฒิ) ซ่ึงจัดให"มีการ
ตรวจประเมินในวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในท้ังหมดโดยคณะเภสัชศาสตร�ตามเกณฑ�ของ สกอ. ในป�การศึกษา 2557 ท้ังหมด 
13 ตัวบ)งช้ี ได"คะแนนเฉลี่ย เท)ากับ 4.35 คะแนน ผลการประเมินตนเองอยู)ในระดับดี ผลการประเมินตามองค�ประกอบ
คุณภาพ คะแนนองค�ประกอบท่ีอยู)ในระดับดีมาก ได"แก) องค�ประกอบท่ี 3 และ 4 องค�ประกอบท่ีอยู)ในระดับดี ได"แก) 
องค�ประกอบท่ี 1 และ 2 และองค�ประกอบท่ีอยู)นระดับพอใช" ได"แก)องค�ประกอบท่ี 5 เมื่อวิเคราะห�คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะวิชา พบว)าด"านปXจจัยนําเข"า อยู)ในระดับดี ด"านกระบวนการ อยู)ในระดับดีมาก และด"านผลผลิต อยู)ใน
ระดับดี 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ดังน้ันคณะจะต"องเร)งพัฒนาคุณภาพในอันดับแรก คือ องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ และรองลงมาคือ 
องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต และองค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย โดยเฉพาะตัวบ)งช้ีท่ีมีคะแนนน"อยกว)าหรือเท)ากับ 3.51 
ได"แก) ตัวบ)งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และตัวบ)งช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
นอกจากน้ี ควรมีการพัฒนาตัวบ)งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ)มสถาบัน และ
เอกลักษณ�ของคณะ 
 
ทิศทางการพัฒนา 

คณะวิชาควรเร)งพัฒนาในด"านต)างๆ โดยจัดทําเป>นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังน้ี 
1. แผนระยะสั้นในการพัฒนาตัวบ)งช้ีท่ียังมีผลการประเมนิต่ํา ได"แก) ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม และ

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และการบริหารของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ)มสถาบัน และ
เอกลักษณ�ของคณะ 

2. แผนระยะกลาง ได"แก) การสนับสนุนให"มีคณาจารย�จากมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตําแหน)งทางวิชาการ
ท่ีสูงข้ึน และอาจารย�ทุกคนมีงานวิจัย โดยได"รับทุนวิจัยตามเกณฑ� สูงข้ึน ท้ังภาพรวมในระดับคณะวิชา และเมื่อจําแนก
เป>นรายภาควิชา รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรรุ)นใหม)เพ่ือเตรียมเป>นผู"บริหารของคณะวิชา 

3. แผนระยะยาว ได"แก) การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให"เป>นหลักสูตร bilingual หรือ หลักสูตรนานาชาติ 
เพ่ือรองรับการเข"าสู)ความเป>นประชาคมอาเซียน โดยมีเป_าหมายเป>นคณะวิชาด"านเภสัชศาสตร�ระดับนําของอาเซียน 

นอกจากน้ี คณะวิชายังมีแผนจะพัฒนาในด"านต)อไปน้ี 
1. การพัฒนาคณะวิชาให"เป>นองค�กรแห)งความสุข ตามแผนกลยุทธ�ของคณะวิชา ป� 2556-2560 
2. การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 สาขาเภสัชศาสตร� (6 ป�) 
3. การปรับปรุงและยุบรวมหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมไทยประยุกต� 
5. การพัฒนาหลักสูตร Pharm D – MS, Pharm D – PhD และ Pharm D - Residency 
6. การพัฒนาอาคารการเรยีนการสอนโดยเตรียมแบบก)อสร"างอาคารการเรยีนการสอน 8 ช้ัน 
7. การพัฒนาการใช"งานอาคารผลิตสารต"านเช้ือ H5N1 ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
8. การพัฒนาศูนย�ความเป>นเลิศนาโนเมดิซีน 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

บทที่ 1 

ส:วนนํา 
 

1. ความเป;นมา (ช่ือหน:วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป;นมา) 

 1.1 ช่ือหน:วยงาน 
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 1.2 ท่ีตั้ง 
 เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย� อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 1.3 ประวัติความเป;นมา 
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� นครปฐม เริ่มจัดตั้งข้ึนในป� พ.ศ. 
2526 และเปYดรับนักศึกษาตั้งแต)ป�การศึกษา 2529 นับเป>นคณะเภสัชศาสตร�ท่ีก)อตั้งเป>นลําดับท่ี 6 ของประเทศไทย มี
โครงสร"างของคณะวิชาประกอบด"วยภาควิชา 8 ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร� โดยเมื่อเริ่มก)อตั้ง
คณะวิชา มีภาควิชาต)างๆ ดังน้ีคือ ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� ภาควิชาเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน ภาควิชาเภสัช
เคมี ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภายหลังได"มีการจัดตั้ง
ภาควิชาท่ีเป>นหน)วยงานในกํากับของรัฐอีก 1 ภาควิชา คือ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ รวมท้ังสิ้น 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 รวมหลักสูตรท่ีคณะเภสัชศาสตร�เปYดสอนท้ังสิ้น 11 หลักสูตร 
 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� และภารกิจของคณะวิชา 

2.1 ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ปรัชญาของการศึกษาเภสัชศาสตร� คือ การให"การศึกษาวิชาชีพทางเภสัชศาสตร� ซ่ึงเป>นวิชาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองด"วย

ศิลปวิทยาการและวิทยาศาสตร�ของการเสาะแสวงหา การประดิษฐ�สารจากแหล)งกําเนิดตามธรรมชาติหรอืสารท่ีสังเคราะห�
ข้ึนเป>นยาสําเร็จรูปในรูปแบบต)าง ๆ เพ่ือให"มีความเหมาะสมและสะดวกในการแจกจ)าย และใช"เพ่ือบําบัด บรรเทา ป_องกัน 
พิเคราะห�โรค และสร"างเสริมสุขภาพ วิชาชีพน้ีครอบคลุมเน้ือหาวิชาการของการกําหนดจดจําเอกลักษณ� และการตรวจ
พิสูจน� การเลือกสรรฤทธ์ิหรือสรรพคุณของยา การเก็บถนอมรักษายามิให"เสื่อมคุณภาพ การปรุง การผสม การวิเคราะห�
เพ่ือผลิตให"ได"ตามมาตรฐานกําหนดของยาและเวชภัณฑ� การวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับและเทคโนโลยีการผลิตยา อีกท้ังยัง
ครอบคลุมถึงการแจกจ)าย การติดตามผลการประเมินการทบทวน และการเลือกใช"อย)างถูกต"องปลอดภัยโดยเหมาะสม ไม)
ว)าจะเป>นการจ)ายตามใบสั่งยาของผู"ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู"ประกอบโรคศิลปะอ่ืนใด รวมท้ังสัตวแพทย� หรือจะ
เป>นการจ)ายให"โดยตรง ขาย หรือให"บริการด"านความรู"แก)ผู"บริโภคภายใต"กรอบบัญญัติแห)งกฎหมายและนิติธรรม อีกท้ัง
ต"องตามจรรยาบรรณแห)งวิชาชีพ 

2.2 ปรัชญา 
 

คุณธรรมประสานศาสตร�และศิลป�สร�างสรรค�สังคม 
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2.3 นโยบายการบริหารคณะเภสัชศาสตร� 
บริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือขับเคลื่อนคณะวิชาให"เป>นองค�กรสร"างปXญญาทางเภสัชศาสตร�ระดบันําของประเทศ

โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 2.4 ปณิธาน 
 

มุ�งพัฒนาวิชาชีพและวิชาการด�านเภสัชศาสตร� 
มุ�งประศาสน�ความรู�และเสริมสร�างคุณธรรมสู�บัณฑิต 

มุ�งผลิตเภสัชกรเพ่ือสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 

 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดมุ)งหมายหลัก คือ การแสวงหาทิศทางท่ีเหมาะสมในการทํานุบํารุง
การศึกษา วิจัย และพัฒนาความรู"ด"านเภสัชศาสตร�และสาขาท่ีเก่ียวข"อง ประกอบกับการนําเอาเทคโนโลยีใหม)ท่ีเหมาะสม
มาใช" เพ่ือการถ)ายทอดความรู"อย)างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให"บัณฑิตทางเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยเป>นผู"เพรียบพร"อมด"วย
สติปXญญา คุณธรรม ความรอบรู" ความเช่ียวชาญ เจตสํานึก ความรับผิดชอบ และจริยธรรมอันดีงาม ท้ังต)อมหาวิทยาลัย 
วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ เพ่ือความเจริญของบุคคล สังคมและประเทศชาติ โดยใช"สรรพวิทยาการท่ีมีเพ่ืออํานวย
ประโยชน�ต)อมนุษยชาติ 
 คุณสมบัติเสริมเพ่ิมท่ีบัณฑิตทางเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยศิลปากรพึงมี และไม)ด"อยกว)าบัณฑิตของสถาบัน
ศึกษาทางเภสัชศาสตร�อ่ืนใด ได"แก) ความรู"จักและเช่ือมั่นในตนเอง ตระหนักใฝ^รู"เป>นนิจ คิดริเริ่มสร"างสรรค� จรรโลง
ศิลปวัฒนธรรม ไตร)ตรองเหตุผลและเหตุการณ�โดยถ่ีถ"วน และมีจรรยาบรรณแห)งวิชาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน� (ตามยุทธศาสตร�และแผนแม:บทระยะยาว พ.ศ. 2550-2579/2599) 
 คณะวิชาได"ดําเนินการปรับวิสัยทัศน�ของคณะวิชา ด"วยการเน"นการมีส)วนร)วมของประชาคม ตั้งแต)การระดม
ความคิดเห็นเรื่องปรัชญา และวิสัยทัศน�ของคณะ จากท่ีประชุมของแต)ละภาควิชา และนําเข"าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิชาเพ่ือการกลั่นกรอง และให"บุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็นในการปรับวิสัยทัศน�อีกครั้งหน่ึงในสัมมนา
บุคลากร และได"มีมติสรุปเป>นวิสัยทัศน�ของคณะเภสัชศาสตร� ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ื 19/2555 ใน
วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

องค�กรระดับนําสร�างสรรค�ป+ญญาสู�สังคม 
 
มุ)งพัฒนาคณะเภสัชศาสตร� 
1. ให"เป>นคณะวิชาท่ีมีความเป>นเลิศทางด"านวิทยาศาสตร�สุขภาพ ท้ังทางด"านวิชาการ และวิชาชีพ ท่ีมีขอบข)าย

การพัฒนาเชิงรุกขององค�ความรู" และการเสริมสร"างทักษะทางด"านเภสัชศาสตร� โดยมีการผสมผสานเชิงบูรณาการของ
วิทยาการและเทคโนโลยี สังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และศิลปะท่ีสอดคล"องและเก่ียวข"อง 

2. มุ)งเสริมสร"างผลผลิตท่ีมีคุณภาพท้ังทางด"านวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนศักยภาพเชิงแข)งขันได"ในระดับ
สากล ภายใต"การขยายเครือข)ายภาคีและพันธมิตรความร)วมมือทางวิชาการ การวิจัย การให"บริการวิชาการแก)ชุมชน และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังน้ี โดยอาศัยรูปแบบการบริหารคุณภาพเชิงสากล 

3. มุ)งพัฒนาระบบการบริการการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรอย)างต)อเน่ือง ท้ังน้ีเพ่ือยังประโยชน�ต)อความ
เจริญก"าวหน"า และการเปลี่ยนแปลงทางด"านวิชาการ วิชาชีพ ระบบสุขภาพ สังคม ความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ 

2.6 พันธกิจ 
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร�ท่ีมีความเป>นเลิศทาง

วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองต)อความต"องการของสังคม และเป>นท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนางานวิจัย 
ให"บริการวิชาการสู)ชุมชนและสังคม สร"างเครือข)ายความร)วมมือกับองค�กรท้ังในและต)างประเทศ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มุ)งสู)ความเป>นองค�กรแห)งปXญญาทางเภสัชศาสตร�ระดับนําของประเทศ ภายใต"การบริหารจัดการองค�กรตามหลักธรรมาภิ
บาล และเป>นองค�กรแห)งความสุข 
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2.7 วัตถุประสงค�ของการศึกษา 
วัตถุประสงค�ของการศึกษาเน"นตามเน้ือหาวิทยาการของภารกิจ และพันธกิจหลักท้ังหมดของเภสัชกร ตลอดจน

ความสัมพันธ�ของภารกิจหลักของเภสัชกรท่ีมีต)อระบบบริการสาธารณสุข และแนวนโยบายแห)งชาติทางด"านยา รวมท้ัง
เป>นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ�ต)าง ๆ ให"มากข้ึน 

ด"วยเหตุน้ี วัตถุประสงค� และจุดมุ)งหมายของการศึกษาเภสัชศาสตร�ในมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเสนอเป>นลําดับ
หัวข"อได"ดังน้ี 

1. มีความรู"ความสามารถในการเสาะแสวงหา ปรุง ผสม และประดิษฐ�วัตถุใด ๆ ข้ึนเป>นยาท่ีมีลักษณะดี 
เหมาะสม 

2. มีความรู"ความสามารถในการควบคุมมาตรฐานของยา ให"มีคณุภาพและปลอดภัยถูกต"องตามหลักวิชาการ 
3. มีความรู"ความสามารถในการจําแนกประเภทหมวดหมู)ของยา เพ่ือประโยชน�ในการใช" การเก็บรักษา การ

ผลิต และการจําแนกตามฤทธ์ิหรือสรรพคุณของยา 
4. มีความรู"ความสามารถในการให"บริการและคําแนะนําเก่ียวกับยาใด ๆ อย)างถูกต"อง ตามหลักวิชาการ 

ประหยัด ปลอดภัย เป>นท่ียอมรับแก)ผู"รับบริการ อันได"แก) ผู"ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู"ประกอบโรคศิลป|อ่ืน ๆ รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไป 

5. มีความรู" ความสามารถ และสติปXญญา ไตร)ตรอง วินิจฉัยผลของยาท่ีมีต)อร)างกาย ท้ังในด"านท่ีเป>นคุณ และ
เป>นโทษ รวมท้ังการติดตามประเมินผลการใช"ยาในลักษณะต)าง ๆ 

6. มีความรู"ในอาการของโรคบางอย)างท่ีปรากฏมากในประเทศ และมีความสามารถท่ีจะดําเนินการตาม
ข้ันตอน เพ่ือช)วยเหลือเยียวยา หรือคัดเลือกผู"ป̂วยส)งต)อโรงพยาบาลได" 

7. มีความรู"ความสามารถในการเลือกสรรยาเพ่ือใช"ให"เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและอาการของโรคได" 
8. มีความรู"ความสามารถในการให"การศึกษา ฝdกอบรม เผยแพร)กระจายข)าวสารความรู"เรื่องยา การส)งเสริมสุข 

การป_องกันโรค และการช)วยเหลือตนเองแก)ประชาชนและเจ"าหน"าท่ีอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและการ
คุ"มครองประโยชน�ผู"บริโภค 

9. มีความรู"และเข"าใจ ปXญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรท่ีต"องมีส)วน
ร)วมในการแก"ปXญหาน้ัน ๆ และร)วมไปกับบุคลากรสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

10. มีความรอบรู"ในศิลปวิทยาการต)าง ๆ สมกับเป>นเภสัชกรท่ีดี ท่ีเพียบพร"อมด"วยคุณธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณแห)งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ�อันดี รวมท้ังมีความรับผิดชอบต)อหน)วยงาน สังคม และประเทศชาติ สามารถ
ประยุกต�ความรู" ท้ังในวิชาชีพและนอกวิชาชีพ เพ่ือบริการประชาชนด"านสุขภาพอนามัยอย)างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

11. มีความเข"าใจว)า “วิชาชีพเภสัชกรรม” เป>นวิชาชีพท่ีต"องเรียนรู"ใฝ^ศึกษาต)อเน่ืองไปตลอดชีวิต เช)นเดียวกับ
วิชาชีพอ่ืนๆ และมีความสามารถพอท่ีจะศึกษาค"นคว"าด"วยตนเองต)อไปได" 

12. มีความสามารถวิเคราะห�และปรับปรุงตนเองให"เหมาะสมกับสถานการณ�เมื่อร)วมทํางานกับผู"อ่ืนท้ังในฐานะ
ผู"นําและผู"ร)วมงาน 

13. มีความสามารถในการจัดการ บรหิาร วางแผน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต)าง ๆ ท้ังท่ีเก่ียวข"องกับงาน
เภสัชกรรมโดยตรง และงานอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธ�กัน 

14. มีความสามารถด"านการวิจยัและพัฒนาเบ้ืองต"นด"านเทคโนโลยีเภสัชกรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได"มากท่ีสุด 
โดยได"เภสัชภณัฑ�ท่ีมีคณุค)า คุณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ�มาตรฐานสากล 

ท้ังน้ีโดยมีการนําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต�ใช"ให"เหมาะสม สนองต)อสภาวการณ� การดําเนินไปตาม
ทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแต)ละช)วงสมัย และต)อความต"องการของวิชาชีพ ประชาชน 
สังคม และประเทศชาติ 

2.8 ภารกิจของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเช่ียวชาญในการเป>นผู"ถ)ายทอดความรู" ความชํานาญ ในศาสตร�

ท่ีเก่ียวข"องกับการศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ให"แก)นักศึกษาท่ีผ)านการคัดเลือกให"เข"ามาศึกษาในคณะวิชา โดยมีรายละเอียด
ของการให"ความรู"ความชํานาญในด"านต)าง ๆ ดังน้ี 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

1. การให"ความรู"พ้ืนฐาน และการประยุกต�องค�ความรู"ทางด"านเภสัชศาสตร�ชีวภาพ ซ่ึงเป>นองค�ความรู"พ้ืนฐาน
ของการศึกษาส)วนและอวัยวะต)าง ๆ ของร)างกายมนุษย� ได"แก) ชีวเคมี สรีรวิทยา กายวิภาค และวิทยาศาสตร�สุขภาพท่ี
เก่ียวข"อง รวมท้ังปฏิสัมพันธ�ท้ังภายใน และภายนอกร)างกาย กับสิ่งต)างๆในระบบสิ่งมีชีวิตท้ังมวล ตลอดจนการประยุกต�
เทคโนโลยีของศาสตร�ในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องเข"ามาช)วยในการสร"างศิลปวิทยาการในการสาธารณสุขของมนุษย� 

2. การให"องค�ความรู"ทางด"านเภสัชกรรมชุมชน โดยอาศัยความรู"ทางด"านสังคมศาสตร� ประชากรศาสตร� และ 
อ่ืน ๆ ในการให"ความรู" การบริการ การบริหาร การวิจัยในส)วนท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ การให"ข"อมูลข)าวสารกับสังคม ตลอดจน
การคุ"มครองผู"บริโภคในด"านต)าง ๆ ท่ีเก่ียวข"องกับวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

3. การให"องค�ความรู"ในด"านเคมีท่ัวไป เคมีวิเคราะห� เคมีสังเคราะห� และการปรับปรุงโครงสร"างของสารท่ีใช"เป>น
ยา ครอบคลุมผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ� การประกันคุณภาพเภสัช
ภัณฑ� การตรวจวัดระดับยาในเลือด และเทคโนโลยีชีวภาพทางด"านเภสัชเคมี 

4. การให"องค�ความรู"ในการบริการ และบริบาลผู"ป̂วยทุกประเภท โดยอาศัยความรู"พ้ืนฐานของสมุฏฐานของโรค 
และสภาวะของผู"ป̂วย ในการตัดสินใจการให"บริการ และการบริบาลผู"ป̂วย ตลอดจนการให" และติดตามข"อมูลท่ีมีส)วน
สําคัญต)อการตัดสินใจในการบริการ และบริบาลท่ีเก่ียวข"อง 

5. การให"องค�ความรู"ทางด"านเภสัชวิทยา และพิษวิทยา ซ่ึงเป>นความรู"ในลักษณะประยุกต�ของความรู"ทางด"าน
วิทยาศาสตร�สุขภาพพ้ืนฐาน ในการศึกษาปฏิสัมพันธ�ระหว)างมนุษย�และสารท่ีใช"เป>นยา กลวิธานในการออกฤทธ์ิของยา
และสารต)าง ๆ เมื่อเข"าสู)ร)างกายมนุษย� ตลอดจนถึงพิษวิทยาของสิ่งต)างๆ เหล)าน้ี ท้ังในแง)ของปฏิสัมพันธ�กับมนุษย� สัตว� 
และสิ่งแวดล"อม 

6. การให"องค�ความรู"ทางด"านยา อาหาร และเครื่องสําอางท่ีได"จากธรรมชาติ ท้ังในด"านแหล)งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ� 
การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ� ตลอดจนถึงการศึกษาภูมิปXญญาไทย และการประยุกต�วิทยาการต)าง ๆ กับ
องค�ความรู"ทางการแพทย�พ้ืนบ"าน 

7. การให"ความรู"และความชํานาญในการปรุง ผสม พัฒนา และประดษิฐ�วัตถุใด ๆ ข้ึนเป>นยา หรือสูตรตํารับ ท่ี
มีลักษณะดี เหมาะสม สะดวกต)อการใช" ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานของการผลติยา ท้ังก)อนผลติ ระหว)างการผลติ และ
หลังการผลิต ให"มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

คณะเภสัชศาสตร� มีหน"าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยยึดหลักภารกิจ
หลักตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 4 ประการหลัก ดังน้ี 

1. การผลิตบัณฑิต โดยการจัดการเรยีนการสอนตามรายละเอียดด"านบน 
2. การบริการทางวิชาการแก)สังคม ในเรื่องของการบริการท้ังในด"านวิชาการ และการให"ข"อมูลข)าวสารทางการ

สาธารณสุข 
3. การวิจัย เพ่ือการสร"างองค�ความรู"ใหม) และการสร"างศิลปวิทยาการประยุกต�ในด"านต)าง ๆ  
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในส)วนท่ีเก่ียวข"องกับวิชาชีพ และสงัคมโดยท่ัวไป 

 2.9 แผนปฏิบัติราชการประจําปJ 
 แผนปฏิบัติราชการท่ีอยู)ในช)วงการประเมิน คือ แผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในช)วง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ท่ีครอบคลุมพันธกิจหลัก ได"แก) การผลิตบัณฑิต 
การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ดูรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได"ทางเว็บไซต�คณะวิชา www.pharm.su.ac.th) 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

- คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
- คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะเภสชัศาสตร� 
- คณะกรรมการบริหารหลักสตูรในลักษณะโครงการพิเศษ 
- คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร� 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
3. โครงสร�างบุคลากรและโครงสร�างการบริหารจัดการองค�กร 

1. ข"าราชการและพนักงานสายอาจารย� รวมท้ังสิ้น          105 ตําแหน)ง / อัตรา 
2. ข"าราชการสายสนับสนุนวิชาการ รวมท้ังสิ้น    22 ตําแหน)ง / อัตรา 
3. พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ รวมท้ังสิ้น    24 ตําแหน)ง / อัตรา 
4. พนักงานเฉพาะกิจ รวมท้ังสิ้น    16 ตําแหน)ง / อัตรา 
5. ส)วนท่ีเป>นลูกจ"าง (ท้ังลูกจ"างประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  5.1 จ"างจากงบประมาณแผ)นดิน (ลูกจ"างประจํา) รวมท้ังสิ้น    16 ตําแหน)ง / อัตรา 

  5.2 จ"างจากงบประมาณรายรับ (ลูกจ"างช่ัวคราว) รวมท้ังสิ้น    13.5 ตําแหน)ง / อัตรา 
    รวมท้ังหมด  196.5 ตําแหน)ง / อัตรา 
 
 
โครงสร�างการบริหารจัดการองค�กร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(พฤศจิกายน 2555 ถึง ปMจจุบัน) 
 

คณะเภสัชศาสตร� 
คณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ฝ̂ายบริหาร  
- ฝ̂ายวิชาการ 
- ฝ̂ายวิชาชีพ  
- ฝ̂ายวิจัยและระบบสารสนเทศ     
- ฝ̂ายวางแผนและประกนั 
  คุณภาพ  
- ฝ̂ายพัฒนานกัศึกษาและศิษย�เก)า 
  สัมพันธ�  
- ฝ̂ายบริการวิชาการและ 
  การศึกษาต)อเนื่อง 

-  ชีวเภสัชศาสตร�  
-  เภสัชกรรม 
-  เภสัชกรรมชุมชน  
-  เภสัชเคม ี
-  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
-  เภสัชเวท 
-  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
-  สารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ** 
(**  หน)วยงานในกํากับของรฐั

ได"รับอนุมติัให"จัดต้ังจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวนัที ่9 
พฤษภาคม 2550) 

- งานการบริหารจัดการทั่วไป 
- งานการบริหารการเงินและพัสดุ 
- งานการวเิคราะห�นโยบายและแผน 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษาและศิษย�เก)า 
  สัมพันธ� 
- งานการบรกิารและสนับสนนุ 
  เทคนิคทางการศึกษาสารสนเทศ 
- งานการบรกิารและสนับสนนุ  
  เทคนิคทางการศึกษาวทิยาศาสตร� 
- งานการจดัการการศึกษา 

- สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรม 
  ชุมชน “เภสัชศาลา” * 
- หน)วยเครือข)ายเภสัช 
  สนเทศ “ประชานาถ” * 
- หน)วยภูมิปXญญาทางเภสัช 
  ศาสตร�* 
- หน)วยโครงการเฉลิม 
  พระเกียรติฯ* 
- สถาบันหมวกนิรภัย* 
(* หน)วยงานในกํากับ) 

 
4. รายนามผู�บริหาร ปJการศึกษา 2557 
   1. ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน� นันทานิช  คณบดี 
   2. ภก.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน� ณัฐพูลวัฒน�  รองคณบดีฝ^ายบริหาร 
   3. ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ� ง"าวหิรัญพัฒน� รองคณบดีฝ^ายวิชาการ 
   4. ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  รองคณบดีฝ^ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ� 
   5. ภก.ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย   รองคณบดีฝ^ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการทีป่รึกษา 
คณะเภสัชศาสตร� 

หน:วยงาน 
หัวหน"าหน)วยงาน 

สํานักงานคณะ 
เลขานุการคณะ 

ภาควิชา 
หัวหน"าภาควิชา 

รองคณบด ี
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

   6. ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธ์ิ ล"อจิตรอํานวย  รองคณบดีฝ^ายวิชาชีพ 
   7. ภก.อ.ภานุพัฒน� พุ)มพฤกษ�  รองคณบดีฝ^ายพัฒนานักศึกษานักศึกษาและศิษย�เก)าสัมพันธ� 
   8. ภก.อ.ดร.วารณี บุญช)วยเหลือ  ผู"ช)วยคณบดีฝ^ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) 

  9. ภญ.อ.ดร.ทิพาพร พงษ�เมษา  ผู"ช)วยคณบดีฝ^ายวิชาการ (พัฒนาการเรียนการสอน) 
10. ภก.ผศ.ดร.สุนีย� เตชะอาภรณ�กุล  หัวหน"าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 
11. ภญ.ผศ.ดร.กรัณฑ�รัตน� ทิวถนอม  หัวหน"าภาควิชาเภสัชกรรม 
12. ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา ค"าผล  หัวหน"าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
13. ภญ.ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิง มาลัย สถิรพันธุ� หัวหน"าภาควิชาเภสัชเคมี 
14. ภญ.อ.ดร.นุชจิรา พงศ�นิมิตรประเสริฐ หัวหน"าภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
15. ภญ.รศ.ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง หัวหน"าภาควิชาเภสัชเวท 
16. ภญ.รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน�  หัวหน"าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
17. ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ)งประกายพรรณ  หัวหน"าภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
18. ภญ.ผศ.ดร.จุรีย� เจริญธีรบูรณ�  ผู"จัดการหน)วยภูมิปXญญาทางเภสัชศาสตร� “ประโชติ เปล)งวิทยา” 
19. ภญ.อ.นํ้าฝน ศรีบัณฑิต      ผู"จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”  
20. ภญ.อ.ลาวัลย� ศรัทธาพุทธ    ผู"จัดการหน)วยเครือข)ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 
21. ดร.ทวีวรรณ อินดา   เลขานุการคณะเภสัชศาสตร� 

5. รายนามคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ปJการศึกษา 2557 
   1. ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน� นันทานิช  คณบดี 
   2. ภก.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน� ณัฐพูลวัฒน�  รองคณบดีฝ^ายบริหาร 
   3. ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ� ง"าวหิรัญพัฒน� รองคณบดีฝ^ายวิชาการ 
   4. ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  รองคณบดีฝ^ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ� 
   5. ภก.ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย   รองคณบดีฝ^ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
   6. ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธ์ิ ล"อจิตรอํานวย  รองคณบดีฝ^ายวิชาชีพ 
   7. ภก.อ.ภานุพัฒน� พุ)มพฤกษ�  รองคณบดีฝ^ายพัฒนานักศึกษานักศึกษาและศิษย�เก)าสัมพันธ� 
   8. ภก.อ.ดร.วารณี บุญช)วยเหลือ  ผู"ช)วยคณบดีฝ^ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) 

  9. ภญ.อ.ดร.ทิพาพร พงษ�เมษา  ผู"ช)วยคณบดีฝ^ายวิชาการ (พัฒนาการเรียนการสอน) 
10. ภก.ผศ.ดร.สุนีย� เตชะอาภรณ�กุล  หัวหน"าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 
11. ภญ.ผศ.ดร.กรัณฑ�รัตน� ทิวถนอม  หัวหน"าภาควิชาเภสัชกรรม 
12. ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา ค"าผล  หัวหน"าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
13. ภญ.ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิง มาลัย สถิรพันธุ� หัวหน"าภาควิชาเภสัชเคมี 
14. ภญ.อ.ดร.นุชจิรา พงศ�นิมิตรประเสริฐ หัวหน"าภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
15. ภญ.รศ.ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง หัวหน"าภาควิชาเภสัชเวท 
16. ภญ.รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน�  หัวหน"าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
17. ภก.ผศ.ดร.สรวง รุ)งประกายพรรณ  หัวหน"าภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
18. ภญ.ผศ.ดร.ปารณยี� มีแต"ม  ผู"แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร�)  
19. ภญ.ผศ.ดร.นัทที พรประภา  ผู"แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชกรรม) 
20. ภญ.ผศ.ดร.ผกามาศ ไมตรีมติร  ผู"แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน) 
21. ภญ.อ.อรัญญา นันทนากรณ�  ผู"แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชเคม)ี 
22. ภญ.ผศ.ดร.ปXทมวรรณ เผือกผ)อง  ผู"แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา) 
23. ภญ.อ.ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา  ผู"แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชเวท) 
24. ภญ.รศ.ดร.สุวรรณ ีพนมสุข  ผู"แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) 
25. ภญ.ผศ.ดร.จุรีย� เจริญธีรบูรณ�  ผู"จัดการหน)วยภูมิปXญญาทางเภสัชศาสตร� “ประโชติ เปล)งวิทยา” 
26. ภญ.อ.นํ้าฝน ศรีบัณฑิต      ผู"จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”  
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

27. ภญ.อ.ลาวัลย� ศรัทธาพุทธ    ผู"จัดการหน)วยเครือข)ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 
28. ดร.ทวีวรรณ อินดา   เลขานุการคณะเภสัชศาสตร� 

6. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ดี เก�ง เพ่ือสังคม 
 
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร� เพ่ือออกไปเป>นเภสัช

กรท่ีสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได"อย)างมีประสิทธิภาพ มีบทบาท และมีส)วนร)วมในระบบบริการด"านสาธารณสุขและการ
สร"างเสริมสุขภาพ ตามแนวนโยบายแห)งชาติทางด"านยาและสาธารณสุขท่ีสอดคล"องกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ
ของประเทศและสากล ซ่ึงตลอดมาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะกําหนดให"จัดการเรียนการสอนมุ)งหมายให"
นักศึกษามีคุณลักษณะตามกําหนดในภารกิจของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป� (พ.ศ. 2553) ตามข"อบังคับของสภาเภสัชกรรม 
คณะวิชาได"กําหนดคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� “ดี เก)ง เพ่ือสังคม” และกําหนดพฤติกรรมด"านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาท่ีต"องการส)งเสริมไว"เป>นลายลกัษณ�อักษรในแผนยุทธศาสตร�คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2556-2560 ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานผลการเรียนรู"ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาได" 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
มาตรฐานผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 6 ด�าน 
ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และใส)ใจสุขภาพ (1) คุณธรรม จริยธรรม 
เก�ง 
มีความรู"ด"านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางปXญญา 
สามารถคิดวิเคราะห� สร"างสรรค� สื่อสาร และใช"
เทคโนโลยีอย)างเหมาะสม 

(2) ความรู" 
(3) ทักษะทางปXญญา 
(5) ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช" 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือสังคม 
มีมนุษยสมัพันธ� วินัย ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ (4) ทักษะความสมัพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  

โดยระบุเป>นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีกลไกในการจัดการด"านกิจกรรมในหลักสูตร
และเสริมหลักสูตร พร"อมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเพ่ือให"นักศึกษาเป>นไปตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 

7. อัตลักษณ� เอกลักษณ� และค:านิยมองค�กร 
7.1 เอกลักษณ�ของคณะเภสัชศาสตร� (Uniqueness) 

  “คณะเภสัชศาสตร�เป>นคณะวิชาช้ันนําแห)งการสร"างสรรค�” 
  
 7.2 อัตลักษณ�ของนักศึกษาเภสัชศาสตร� (Identity) 
  “ชาวเภสัชฯศิลปากรเป>นผู"มีความคิดสร"างสรรค�” 
 7.3 ค:านิยมองค�กร (Core Values) 
 P = Pride ภูมิใจสถาบัน 
 H = Humanity ยึดมั่นมนุษยธรรม 
 A = Art Appreciation & Creativity นําศิลปะสร"างสรรค� 
 R = Reliance เช่ือมั่นพ่ึงพา 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

 M = Moral Courage หาญกล"าจริยธรรม 
 S = Social Responsibility นําพาสังคม 
 U = Unity กลมเกลียวผูกพัน 

8. จุดเด:น 
 1. หลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร�มีการบริหารจัดการหลักสูตรผ)านเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกหลักสูตร 

2. อาจารย�ประจํามีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน)งวิชาการสูง 
3. อาจารย�ประจําสามารถผลิตผลงานวิชาการท้ังในด"านปริมาณและคุณภาพสูง 
4. นักศึกษาเภสัชศาสตร�หลักสูตร 6 ป� ท่ีสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2557 สามารถสอบผ)านการข้ึนทะเบียน

เป>นผู"ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได"ร"อยละ 100 โดยเข"าสอบ 157 คน สามารถสอบผ)านทุกคน 
5. บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีจบการศึกษาในป�การศึกษา 2556 จํานวน 80 คน ได"งานทําเก่ียวข"องกับวิชาชีพ 

จํานวน 75 คน ประกอบอาชีพอิสระ 3 คน ศึกษาต)อ 2 คน หากไม)นับรวมผู"ศึกษาต)อ คิดเป>นร"อยละของบัณฑิตท่ีได"งาน
ทําเท)ากับ ร"อยละ 100 
  

9. การเรียนการสอน 
9.1 หลักสูตร 
ในป�การศึกษา 2557 คณะวิชา มีจํานวนหลักสูตรท่ีเปYดสอน 11 หลักสูตร จําแนกเป>นหลักสูตร ระดับปริญญา

ตรี 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ซ่ึงมีจํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปYดสอนและ
เป>นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) จํานวน 11 หลักสูตร ในจํานวนน้ีเป>นหลักสูตรท่ียังไม)ครบรอบ
ประเมินหลักสูตรจํานวน 11 หลักสูตร มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน"นการวิจัย คือ ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก ท่ีเปYดสอนจํานวน 10 หลักสูตร คิดเป>นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน"นการวิจัยร"อยละ 100 ของจํานวน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาท้ังหมด โดยหลักสูตรท้ังหมดมีดังน้ี 

 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)  หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
  (2)  หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ"มครองผู"บริโภคด"านสาธารณสุข 
  (3)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 
  (4)  หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 
  (5)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
  (6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสชัศาสตร� 

����  ปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร ได"แก) 
  (1)  หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 
  (2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 
  (3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
  (4)  หลักสตูรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)



���� 14 ���� 
รายงานประจาํป
ที่เป�นรายงานประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2557 
  

 
ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห�หลักสูตร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�การศึกษา 2557 

หลักสูตรคณะเภสชัศาสตร� 
วันที่รับรอง
โดยสภา

มหาวิทยาลัย 

วันที่
รับทราบ
จาก สกอ. 

ปJที่ 
เริ่มใช� 

สถานะของหลกัสูตร 

ปeด 

เป;นตาม
เกณฑ�

มาตรฐาน 
2548 

เปeดสอนใน
ปJการศึกษา 

2557 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม:
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแล�ว 

ไม:ผ:าน
เกณฑ� 

มาตรฐาน 
2548 และ 

TQF 
ปริญญาตร ี
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต        

 
14 มี.ค. 55 

 
17 มี.ค.58 

 
2556 

 
- 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
- 

 
- 

ปริญญาโท 
1. ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก 

 
13 มี.ค. 56 

 
- 

 
2556 

 
- 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
- 

 
- 

2. ภ.ม. เภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 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. สารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 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. เภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 

 
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 (หลักสตูรนานาชาติ) 10 เม.ย. 56 - 2556 - � � � � - - 
หมายเหตุ ทุกหลักสูตรเมื่อผ)านการพิจารณารับรองโดยสภามหาวิทยาลัยแล"ว คณะวิชาได"ส)งหนังสือราชการแจ"งให" สกอ. รับทราบแล"ว แต)บางหลักสูตรยังไม)ได"รบัการตอบรับทราบจาก สกอ.
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รายงานประจาํป
ที่เป�นรายงานประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2557 
  

 
ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

9.2 นักศึกษา 
ป�การศึกษา 2557 คณะวิชาฯ มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น 1,173 คน จําแนกเป>นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 

1,071 คน คิดเป>นร"อยละ 91.30 นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 66 คน คิดเป>นร"อยละ 5.63 จําแนกเป>นนักศึกษาท่ี
เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก1 จํานวน 6 คน แผน ก2 จํานวน 60 คน และนักศึกษาลงเรียนแผน ข จํานวน 0 
คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 36 คน คิดเป>นร"อยละ 3.07 

 
ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรจํีาแนกตามหลักสูตร และลกัษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน) รวม 

(คน) ชั้นปJท่ี 1 ชั้นปJท่ี 2 ชั้นปJท่ี 3 ชั้นปJท่ี 4 ชั้นปJท่ี 5 ชั้นปJท่ี 6 ตกค�าง 
หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปJ) 

ปกติ - - - - -  - - 
พิเศษ - - - - 11  11 11 

รวมปกติและพิเศษ - - - - 11  11 11 
หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปJ) 

ปกติ 93 81 80 88 101 92 - 535 
พิเศษ 99 85 91 86 82 82 - 525 

รวมปกติและพิเศษ 192 166 171 174 183 174 - 1,060 
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร 

รวมปกติ 93 81 80 88 101 92 - 535 

รวมพิเศษ 99 85 91 86 82 82 11 536 

รวมปกติและพิเศษ 192 166 171 174 183 174 11 1,071 
ท่ีมา : ข"อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 
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รายงานประจาํป
ที่เป�นรายงานประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2557 
  

 
ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ตารางท่ี 3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

ชนิดโครงการ/หลักสตูร 
จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาโท (คน) รวม (คน) 

ช้ันป�ท่ี 1 ช้ันป�ท่ี 2 ตกค"าง 
ชาย หญิง 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

โครงการปกติ 
ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก 
ภ.ม. เภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 
ภ.ม. วิทยาการทางเภสัชศาสตร� 
ภ.ม. สารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
วท.ม. วิทยาการทางเภสัชศาสตร� 
โครงการพิเศษ 
ภ.ม. การคุ"มครองผู"บริโภคด"านสาธารณสุข 

 
1 
4 
3 
5 
2 
 
5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
1 
1 
2 
3 
3 
 

11 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
5 
7 
- 
3 
5 
 
5 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
1 
4 
2 
7 
2 
 
4 

 
6 
8 
3 
4 
8 
 

17 

ปกติ 
พิเศษ 

รวมปกติและพิเศษ                                              

15 
5 
20 

- 
- 
- 

10 
11 
21 

- 
- 
- 

20 
5 
25 

- 
- 
- 

16 
4 
20 

29 
17 
46 

รวมจํานวนนักศึกษาทุกช้ันป� 66 คน เป>นชาย 20 คน เป>นหญิง 46 คน 
ท่ีมา : ข"อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโทจากระบบ EIS ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

ชนิดโครงการ/หลักสตูร 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) รวม (คน) 
ช้ันป�ที่ 1 

ป� 57 
ช้ันป�ที่ 2 

ป� 56 
ช้ันป�ที่ 3 

ป� 55 
ช้ันป�ที่ 4 

ป� 54 
ช้ันป�ที่ 5 

ป� 53 
ตกค"าง 
ป� ≤52 

ชาย หญิง 

แผ
น 

1.1
 แ

ละ
 2

.1 

แผ
น 

1.2
 แ

ละ
 2

.2 

แผ
น 

1.1
 แ

ละ
 2

.1 

แผ
น 

1.2
 แ

ละ
 2

.2 

แผ
น 

1.1
 แ

ละ
 2

.1 

แผ
น 

1.2
 แ

ละ
 2

.2 

แผ
น 

1.1
 แ

ละ
 2

.1 

แผ
น 

1.2
 แ

ละ
 2

.2 

แผ
น 

1.1
 แ

ละ
 2

.1 

แผ
น 

1.2
 แ

ละ
 2

.2 

แผ
น 

1.1
 แ

ละ
 2

.1 

แผ
น 

1.2
 แ

ละ
 2

.2 

โครงการปกติ 
ภ.ด. เภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 

ปร.ด. วิทยาการทางเภสัชศาสตร� 

ปร.ด. เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ปร.ด. วิศวเภสัชกรรม 

 
4 
4 
3 
3 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
1 
- 

 
- 
- 
1 
- 

 
- 
1 
1 
- 

 
- 
2 
2 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
1 
- 
1 

 
- 
2 
1 
- 

 
- 
- 
3 
- 

 
1 
- 
1 
- 

 
- 
- 
3 
- 

 
2 
4 
4 
1 

 
3 
7 
12 
3 

รวม 14 1 1 1 2 4 - 2 3 3 2 3 11 25 
รวมจํานวนนักศึกษาทุกช้ันป� 36 คน เป>นชาย 11 คน เป>นหญิง 25 คน 

ท่ีมา : ข"อมูลนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากระบบ EIS ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 
 
 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2557 

คณะวิชา อนุปริญญา 
ปริญญา
บัณฑิต 

ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

มหาบัณฑิต 
ดุษฎี

บัณฑิต 
รวมท้ังสิ้น 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

คณะวิชา อนุปริญญา 
ปริญญา
บัณฑิต 

ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

มหาบัณฑิต 
ดุษฎี

บัณฑิต 
รวมท้ังสิ้น 

คณะเภสัชศาสตร� - 169 - 14 7 190 

ท่ีมา : สารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�การศึกษา 2557 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
ข"อมูล ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 
 

9.3 อาจารย�และบุคลากร 
คณะวิชามีจํานวนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท้ังหมด 196.5 คน จําแนกตามประเภทได"ดังน้ี

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย�) มีจํานวนอาจารย�ท้ังหมด 105 คน คิดเป>นร"อยละ 53.44 มีอาจารย�ท่ีลาศึกษาต)อ
ท้ังหมด 7.5 คน จําแนกเป>นลาศึกษาต)อในประเทศ 7.5 คน คิดเป>นร"อยละ 7.14 และต)างประเทศ 0 คิดเป>นร"อยละ 0 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนท้ังหมด 91.5 คนคิดเป>นร"อยละ 46.56 รายละเอียดตามตารางท่ี 7 

 
ตารางท่ี 6 จํานวนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 

บุคลากร 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร 

คน ร"อยละ คน ร"อยละ คน ร"อยละ 
ข"าราชการ 72 36.64 22 11.20 94 47.84 
พนักงานมหาวิทยาลัย 31 15.78 40 20.35 71 36.13 
ลูกจ"างประจํา 0 0 16 8.14 16 8.14 

ลูกจ"างช่ัวคราว 2 1.02 13.5 6.87 15.5 7.89 

พนักงานราชการ 0 0 0 0 0 0 

รวม 105 53.44 91.5 46.56 196.5 100 
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ตารางท่ี 7 จํานวนอาจารย�ประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�การศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 
กรกฎาคม 2558) ท่ีปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาต)อ จําแนกตามภาควิชา ตําแหน)งทางวิชาการ และวุฒิ
การศึกษา 

ภาควิชา 
อาจารย� ผู�ช:วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ศาสตราจารย� 

จํานวนคณาจารย�
ทั้งหมดและ 

จํานวนคณาจารย�ที่
ปฏิบตัิงานจริง (คน) ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

ชีวเภสัชศาสตร� 2  3  3 6   2    16 
ปฏิบัติงานจริง 1  3  3 6   2    15 

เภสัชกรรม 3 1 6   3   2    15 
ปฏิบัติงานจริง  1 6   3   2    12 

เภสัชกรรมชุมชน  1 4  2 4  1     12 
ปฏิบัติงานจริง  1 4  2 4  1     12 

เภสัชเคมี 3 1    6  1 5    16 
ปฏิบัติงานจริง 2 1    6  1 5    15 

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา   4  1 4   2    11 
ปฏิบัติงานจริง   4   4   2    10 

เภสัชเวท   3  1 2  1 2    9 
ปฏิบัติงานจริง   3  1 2  1 2    9 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม   2   3   11   1 17 
ปฏิบัติงานจริง   2   3   11   1 17 

สารสนเทศศาสตร�  2    3   1    6 
ปฏิบัติงานจริง  1.5    3   1    5.5 

ส)วนกลาง 1  1   1       3 
ปฏิบัติงานจริง   1   1       2 

รวมอาจารย�ประจํา 9 5 23  7 32  3 25   1 105 
ร�อยละ 8.57 4.76 21.90  6.67 30.48  2.86 23.81   0.95 100 

รวมอาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริง 3 4.5 23  6 32  3 25   1 97.5 
ร�อยละ 3.08 4.61 23.59  6.15 32.82  3.08 25.64   1.03 100 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ตารางท่ี 8 จํานวนอาจารย�ประจําหลักสตูรในแต)ละหลักสตูรจําแนกตามตําแหน)งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา/ 
หลักสตูร 
และสาขา 

จํานวน (คน) 

อาจารย� ผู"ช)วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ศาสตราจารย� ลา
ศึก
ษา
ต)อ 

รวม 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

ปริญญาตรี 
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต       

     4   1     5 

ปริญญาโท 
1. ภ.ม. เภสัชกรรม
คลินิก 

  2   1   2     5 

2. ภ.ม. เภสัชศาสตร�
สังคมและการบริหาร 

     4   1     5 

3. ภ.ม. การคุ"มครอง
ผู"บริโภคด"านสาธารณสุข 

  3     2      5 

4. ภ.ม. วิทยาการทาง
เภสัชศาสตร�   

  1   3   1     5 

5. ภ.ม. สารสนเทศ
ศาสตร�ทางสุขภาพ 

     3  1 1     5 

6. วท.ม. วิทยาการทาง
เภสัชศาสตร� 

  2   1   2     5 

ปริญญาเอก 
1. ภ.ด.เภสัชศาสตร�
สังคมและการบริหาร 

     4   1     5 

2. ปร.ด. วิทยาการทาง
เภสัชศาสตร� 

     1   4     5 

3. ปร.ด. เทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

        5     5 

4. ปร.ด. วิศวเภสัชกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ)      1   3   1  5 

รวมทุกหลักสูตร   8   22  3 21   1  55 
อาจารย�ท่ีไม)สังกัด
หลักสตูร 

3 4.5 15  6 14       7.5 50 

รวมท้ังหมด 3 4.5 23  6 36  3 21   1 7.5 105 
 
10. งานวิจัยและงานสร�างสรรค�  
 ในป�การศึกษา 2557 คณาจารย�มีผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพ�จํานวนมากท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(มีผลงานวิจัยท่ีได"รับการตีพิมพ�เผยแพร) จํานวนท้ังสิ้น 82 เรื่อง ระดับนานาชาติ จํานวน 69 เรื่อง และระดับชาติ จํานวน 
13 เรื่อง พบว)าในป�การศึกษา 2557 มีผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพ�ตามเป_าหมายตัวช้ีวัดท่ีคณะวิชาตั้งไว" 
 ในป�งบประมาณ 2558 คณะวิชาได"รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวน 57 โครงการ จําแนกเป>นทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล)งทุนภายในสถาบันท้ังหมด 36 โครงการ งบประมาณ 4,865,998.29 บาท และทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

แหล)งทุนภายนอกสถาบัน จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 6,442,306.55 บาท รวมทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังสิ้น 
11,308,304.84 บาท จากจํานวนอาจารย�และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 97.5 คน คิดเฉลี่ยต)ออาจารย�และนักวิจัย
เป>นเงิน 115,982.61 บาทต)อคน ซ่ึงทุนสนับสนุนการวิจัยส)วนใหญ)ได"รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ)นดินและแหล)ง
ทุนจากภายนอก 

11. ด�านการทําความตกลงร:วมมือทางวิชาการกับสถาบันต:างประเทศ 
ตารางท่ี 9 ความร)วมมือทางวิชาการระหว)างคณะวิชา/หน)วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค�กรต)างประเทศ 

วัน/เดือน/ปJ ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

24 Dec 2012 – 
24 Dec 2017 

Graduate School of 
Pharmaceutical 
Sciences of Chiba 

Japan Agreement for Double Doctor Degree Program 
Between Faculty of Pharmacy Silpakorn 
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 – 
28 Sep 2015 

University of Paris-Sud 
11  

France Academic Teaching and Research 
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 – 
17 Nov 2018 

Beuth University of 
Applied Sciences  

Germany Agreement on co-operation Between Beuth 
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 – 
12 Nov 2014 

ASL College of Natural 
Sciences, Hanyang 
University 

South 
Korea 

Agreement for Academic Cooperation 
Between and Faculty of Pharmacy Silpakorn 
University on 13 Nov 2009 – 12 Nov 2014 

28 Sep 2009 – 
27 Sep 2014 

Gifu Pharmaceutical 
University 

Japan Academic Teaching and Research 
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 
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วัน/เดือน/ปJ ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

24 Nov 2010 – 
23 Nov 2015 

Institute of Natural 
Medicine, University of 
Toyama 

Japan 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 

3 Dec 2557 Research  Graduate 
School of 
Pharmaceutical 
Sciences And Institute 
for Integrated Cell-
Material Sciences 
(iCeMS), Kyoto 
University 

Japan การบรรยายพิเศษ เรื่อง  Recent advance in drug 
delivery 

Jan 2015 - 
Mar 2018 

University of Pharmacy, 
Yangon 

Myanmar Letter of Agreement between Faculty of 
Pharmacy, Silpakorn University and University 
of Pharmacy, Yangon  
โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนเพ่ือเข"าศึกษาต)อ 
หลักสตูร Ph.D. Pharmaceutical Science 
- Miss Ei Ei Thin 
- Miss Wut Hmon New 
- Miss Yamin Ko Ko 
หลักสตูร Ph.D. Pharmaceutical Engineering 
- Miss Su Su Latt 
- Miss Mya Thet Htar Swe 

29 Aug 2014 -
28 Aug 2019 

Universiti Teknologi 
MARA 

Malaysia Memorandum of Understanding between 
Faculty of Pharmacy, Silpakorn University and 
Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi 
MARA on 29 August 2014-28 August 2019 

30 July 2014 - 
29 July 2019 
 

The University of 
Hawai’I the Daniel K. 
Inouye College of 
Pharmacy 

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 

30 Sep 2014 -
29 Sep 2019 

University of Pharmacy, 
Mandalay 

Myanmar Letter of Agreement between Faculty of 
Pharmacy, Silpakorn University of Pharmacy, 
Mandalay, Myanmar on 30 September 2014-
29 September 2019 

2 Feb 2015 - 
1 Feb 2020 

Gifu Pharmaceutical 
University  

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� และแผนปฏิบัติราชการของการบริการทางวิชาการแก)สังคม มีการ

แต)งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานแต)ละโครงการ มีการกําหนดภาระหน"าท่ี มีหน)วยงานรองรับภาระงานต)างๆ โดยมีงาน
บริการวิชาการ เป>นผู"รับผิดชอบในการดําเนินงานในโครงการต)างๆ 

ในป�การศึกษา 2557 คณะวิชาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป� 2558 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด"านการบริการวิชาการ
สู)สังคม มีการนําเสนอเข"าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 
12 กุมภาพันธ� 2558 และได"รับความเห็นชอบรับรองแผนดังกล)าว มีกลยุทธ�ในการดําเนินงาน คือ การส)งเสริมสนับสนุน
งานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต"องการของสังคม โดยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และ/หรืองานวิจัย รวมท้ังการศึกษาต)อเน่ือง และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 มีการรับรองรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการของ
คณะประจําป� 2558 รอบ 6 เดือน ส)วนแผนการบริการวิชาการท่ีสอดคล"องกับความต"องการของสังคม ได"รับการพิจารณา
รับรองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2558 โดยมีการกําหนดตัวบ)งช้ีวัดความสําเร็จในระดับโครงการ ให"มีผลดําเนินการในภาพรวมมากกว)าร"อยละ 
80 มีตัวบ)งช้ีวัดความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ จํานวน 12 ตัวช้ีวัด และบรรลุเป_าหมาย จํานวน 11 ตัวช้ีวัด (ร"อยละ 
91.67) โดยหากมีการบรรลุเป_าหมาย 10 ตัวช้ีวัดจากท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด จะถือว)าแผนบรรลุวัตถุประสงค� โดยตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแผนมีดังน้ี 

 
ตารางท่ี 10 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการ ป�การศึกษา 2557 

ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด ค:าเปjาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 ร"อยละการให"บริการวิชาการท่ีใช"บูรณาการกับการ

เรียนการสอนหรือการวิจัยต)อโครงการบริการ
วิชาการ 

แผนยุทธศาสตร�
มหาวิทยาลยั 

ร"อยละ 
80 

ร"อยละ
56.25 

2 ร"อยละโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต"องการพัฒนา/แก"ไขปXญหาและ
เสริมสร"างความเข"มแข็ง หรือมีการเผยแพร)ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือส)งเสริมเศรษฐกิจเชิง
สร"างสรรค� (Creative Economy) แก)สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ/นานาชาติ 

แผนปฏิบัตริาชการ 
มหาวิทยาลยั 

ร"อยละ 100 ร"อยละ 100 

3 ประโยชน� ท่ีได"รับจากการดําเนินโครงการของ
ผู"เข"าร)วมโครงการ 
 ร ะ ดั บ ท่ี  1  ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู" ไ ป
ประยุกต�ใช"ได"ในชีวิตประจําวันได" 
 ระดับท่ี 2 สามารถนําความรู" ท่ีได"ไป
พัฒนาศักยภาพของท"องถ่ินชุมชน ไปสู)การแข)งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ระดับท่ี 3 สามารถนําความรู"ท่ีได"ไปต)อ
ยอดเชิงพาณิชย�ได" 

แผนปฏิบัตริาชการ 
มหาวิทยาลยั 

ระดับ 1 ระดับ 2 

4 จํานวนโครงการบริการ วิชาการ ท่ีคณะวิชา
ดําเนินงานเพ่ือสร"างความเข"มแข็งให"ชุมชนและ
สังคม 

คณะวิชา 1 โครงการ 14 โครงการ 

5 ร"อยละของผู"เข"ารับบริการนําความรู"ไปใช"ประโยชน� สํานักงบประมาณ ร"อยละ 
82.50 

ร"อยละ 
87.69 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด ค:าเปjาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
6 ร"อยละของความพึงพอใจของผู" รับบริการ /

หน)วยงาน/องค�กรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ต)อประโยชน�จากการบริการ 

สํานักงบประมาณ ร"อยละ 
85 

ร"อยละ 
88.63 

7 จํานวนผู"เข"าร)วมโครงการบริการวิชาการ/จํานวน
ผู"รับบริการ 

สํานักงบประมาณ 800 คน 6,686 คน 

8 ร"อยละของความพึงพอใจของผู" รับบริการใน
กระบวนการให"บริการ 

สํานักงบประมาณ ร"อยละ 
82 

ร"อยละ 
87.66 

9 ร"อยละของงานบริการวิชาการแล"วเสร็จตาม
ระยะเวลา 

สํานักงบประมาณ ร"อยละ 92 ร"อยละ 100 

10 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

คณะวิชา 2 โครงการ 14 โครงการ 

11 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการ
กับการวิจัย 

คณะวิชา 1 โครงการ 4 โครงการ 

12 จํานวนบทความทางวิชาการเพ่ือการศึกษาต)อเน่ือง คณะวิชา 10 บทความ 14 บทความ 
 
คณะวิชาดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก)สังคมแก)สังคมและชุมชน โดยจัด การอบรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเผยแพร)ความรู"รวม 32 โครงการ/
กิจกรรม มีผู"เข"ารับบริการ 6,686 คน คิดเป>นงบประมาณท้ังสิ้น 3,639,780 บาท ผลการดําเนินงานในแต)ละโครงการ/
กิจกรรม จะประเมินความสําเร็จจากการบรรลุเป_าหมายตามตัวช้ีวัดท่ีระบุไว"ในโครงการด"วย ด"านจํานวนอาจารย�ท่ีมีส)วน
ร)วมให"บริการวิชาการแก)สังคม การบริการวิชาการแก)สังคมจะคิดรวมคณาจารย�ท่ีให"บริการท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน “เภสัชศาลา” เน่ืองจากเป>นนโยบายของคณะวิชาท่ีคณาจารย�ท่ีเป>นเภสัชกรทุกคนต"องให"บริการด"านยา ณ สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ยกเว"น คณบดีคณะเภสัชศาสตร� จํานวน 1 คน อาจารย�ท่ีรับตําแหน)งระดับ
ผู"บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน อาจารย�ท่ีเป>นลูกจ"างช่ัวคราว จํานวน 1 คน อาจารย�ผู"เช่ียวชาญ จํานวน 2 คน 
และอาจารย�ท่ีลาศึกษาต)อ จํานวน 7.5 คน รวมจํานวน  17.5 คน จะได"รับการยกเว"น ไม)ต"องมีส)วนร)วมให"บริการทาง
วิชาการแก)สังคม ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” จากอาจารย�ประจําท้ังหมด 105 คน ดังน้ัน 
คณาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและมีส)วนร)วมในการให"บริการทางวิชาการแก)สังคม มีจํานวนท้ังสิ้น 87.5 คน จาก
คณาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริง 97.5 คน คิดเป>นร"อยละของคณาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริงและมีส)วนร)วมในการให"บริการทาง
วิชาการแก)สังคมต)ออาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด เท)ากับ 89.74% นอกจากน้ีคณาจารย�ในคณะวิชายังได"รับเชิญ
เป>นท่ีปรึกษา อาจารย�พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการสอบวิทยานิพนธ� และ/หรือวิทยากร ให"กับหน)วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

 
ตารางท่ี 11 ผลการนําความรู"และประสบการณ�จากการบริการวิชาการมาใช"ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ในป�การศึกษา 2557 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวนโครงการ 

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท้ังหมด 32 
2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 14 
3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการวิจยั - 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับท้ังการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 4 
5. จํานวนโครงการส)งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต"องการของสังคม 
    รวมท้ังการศึกษาต)อเน่ือง 

14 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

13. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในป�การศึกษา 2557 คณะวิชาจัดให"มีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความ

สอดคล"อง และบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การวิจัย โดยให"นักศึกษาได"มีโอกาสศึกษาองค�
ความรู"ด"านสมุนไพร ฝdกกระบวนการคิดและการบริหารจัดการ และถ)ายทอดจิตสํานึกรักภูมิปXญญาไทย รวมท้ังส)งเสริมให"
บุคลากรและนักศึกษาร)วมกันทํากิจกรรมด"านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเก่ียวกับศาสนา และสมุนไพร เป>นต"น 
 คณะวิชาดําเนินการโครงการด"านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมท้ังสิ้น 13 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
550,786 บาท จําแนกเป>นโครงการท่ีใช"เงินงบประมาณแผ)นดิน จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 467,280 บาท โครงการ
ท่ีใช"เงินรายได" จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 73,506 บาท และโครงการท่ีได"จัดสรรจากแหล)งอ่ืน จํานวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 14,000 บาท และมีผู"เข"าร)วมโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2,093 คน 
 
ตารางท่ี 12 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป�การศึกษา 2557 

ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด ค:าเปjาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจัดสําหรับ

บุคลากรและนักศึกษา 
คณะวิชา 1 กิจกรรม 9 กิจกรรม 

2 จํานวนผู" เข"าร)วมโครงการตามแผนการทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

คณะวิชา 100 คน 2,093 คน 

3 จํานวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือส)งเสริม อนุรักษ� และเผยแพร)ภูมิ
ปXญญาไท 

คณะวิชา 1 กิจกรรม 13 กิจกรรม 

4 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการบริการ
วิชาการ 

คณะวิชา 1 กิจกรรม 6 กิจกรรม 

หมายเหตุ  การบรรลุเป_าหมาย 4 ตัวบ)งช้ีจากตัวบ)งช้ีท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด ถือว)าสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผน (มากกว)า
ร"อยละ 80) 

 
14. การบริหารจัดการ 

14.1 งบประมาณ  
ตารางท่ี 13 งบประมาณรายจ)ายท่ีได"รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล)งงบประมาณ ตามป�งบประมาณ 2555-2558 

ปJ 
ประเภทของแหล:งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ:นดิน 

งบประมาณรายจ:ายจาก
เงินรายได� 

งบประมาณรายจ:ายจาก
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 

ตารางท่ี 14 สรุปรายรับ-รายจ)ายงบประมาณรายจ)ายจากเงินรายได"ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามหมวด
รายจ)าย 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ)าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร"อยละการ
เบิกจ)ายจาก
ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค)าจ"างประจํา 21,050,730.00 16,546,466.73 4,504,263.27 78.60 
2. หมวดค)าจ"างช่ัวคราว 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 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ)าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร"อยละการ
เบิกจ)ายจาก
ยอดรายรับ 

4. หมวดค)าสาธารณูปโภค 7,130,000.00 6,304,356.34 825,643.66 88.42 
5. หมวดค)าครุภัณฑ� ท่ีดิน และ 
   สิ่งก)อสร"าง 

3,200,000.00 2,243,290.71 956,709.29 70.10 

6. หมวดรายจ)ายอ่ืนๆ 
   สําหรับจัดโครงการ 

13,000,000.00 8,799,539.96 5,000,460.04 63.76 

รวม 72,625,520.00 52,145,519.04 20,480,000.96 71.80 
 
ตารางท่ี 15 รายรับ-รายจ)าย งบประมาณรายจ)ายจากเงินงบรายได" ประจําป�การศึกษา 2558 จําแนกตามงาน 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ:าย (บาท) 
รวมรายจ:าย

ท้ังหมด 
(บาท) 

ร�อยละ
การ

เบิกจ:าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน 
งบดําเนิน 

การ 
สาธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ� 

บริหารท่ัวไป 49,825,520.00 12,428,791.48 16,490,014.85 6,304,356.34 - 35,223,162.67 70.69 

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

190,000.00 - 85,000.00 - - 85,000.00 44.74 

จัดการศึกษา 16,406,000.00 5,879,525.70 6,168,851.56 - 2,243,290.71 14,291,667.97 87.11 

จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1,900,000.00 - 487,960.00 - - 487,960.00 25.68 

ทุนการศึกษา 
- จัดสรรทุนการศึกษา 
- ทุนศึกษาต)อของ
อาจารย� 
- ทุนศึกษาต)อของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

350,000.00 - 154,500.00 - - 154,500.00 44.14 

กิจกรรมนักศึกษา 2,100,000.00 - 1,336,298.40 - - 1,336,298.40 63.63 

พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรของ
อาจารย� 
- พัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
1,300,000.00 

 
320,000.00 

 
- 
 

- 

 
338,795.00 

 
160,000.00 

 
- 
 

- 
 

 
- 
 

- 

 
338,795.00 

 
160,000.00 

 
26.06 

 
50.00 

วิจัยพัฒนาและ
ถ)ายทอดเทคโนโลย ี
- พัฒนางานวิจัย 

- - - - - - - 

บริการวิชาการแก)
ชุมชน 

120,000.00 - 13,700.00 - - 13,700.00 11.42 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 114,000.00 - 54,435.00 - - 54,435.00 47.75 

รวม 72,625,520.00 18,308,317.18 25,289,554.81 6,304,356.34 2,243,290.71 52,145,519.04 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 เพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว"ให"บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
โดยแต)งตั้งคณะกรรมการบุคลากร เพ่ือส)งเสริมและจัดให"มีการพัฒนาบุคลากรอย)างต)อเน่ือง เป>นระบบท่ีตรวจสอบได" จัด
ให"มีการประเมินเพ่ือการพัฒนาบุคลากรอย)างเป>นระบบและตรวจสอบได" รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือก)อให"เกิดการถ)ายทอด
องค�ความรู"ระหว)างบุคลากรด"วยกันและหรือระหว)างหน)วยงานตามแนวทางการจัดการความรู"  (Knowledge 
Management) นอกจากน้ี คณะวิชาได"จัดสวัสดิการเสริมสร"างสุขภาพและปXจจัยแวดล"อมเพ่ือให"มีความสุขในการทํางาน 
ด"วยการจัดซ้ืออุปกรณ�ออกกําลังกายสําหรับบุคลากรและนักศึกษาไว"ให"ออกกําลังกาย จัดให"มีห"องอาหาร/เตรียมอาหาร 
พร"อมสิ่งอํานวยความสะดวกแก)บุคลากร เช)น ตู"เย็น ไมโครเวฟ กระติกนํ้าร"อน เป>นต"น อีกทั้งยังมีการจัดทําการประกัน
อุบัติเหตุให"กับบุคลากรทุกคนเพ่ือช)วยในการแบ)งเบาภาระค)าใช"จ)ายในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุต)าง ๆ  

คณะวิชามีบุคลากรท่ีอยู)ระหว)างการศึกษาต)อภายในประเทศ 6.5 คน โดยจําแนกเป>นระดับปริญญาโท 2 คน 
ระดับปริญญาเอก 1.5 คน ระดับวุฒิบัตรแสดงความรู"ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 3 คน และ
บุคลากรท่ีอยู)ระหว)างการศึกษาต)อต)างประเทศในระดับปริญญาเอก 1 คน นอกจากน้ี คณะวิชามีการส)งเสริมให"บุคลากร
ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต)างประเทศอีกจํานวนมาก ดังตารางแสดงในภาคผนวก 
 
 

ตารางท่ี 16 บุคลากรท่ีอยู)ระหว)างการศึกษาต)อในประเทศและต)างประเทศ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ระดับ ประเทศ 
วันเดือนปJ

ท่ีลา 
แหล:งทุน 

จํานวน 
(คน) 

1 ภก.อ.ปวริศ วงศ�ประยูร โท-เอก ไทย 19 เม.ย. 53 ส)วนตัว 1 
2 ภก.อ.ปYยรัตน� พิมพ�สี วุฒิบัตร ไทย 4 ก.ค. 55 คณะเภสัชศาสตร� 1 
3 ภญ.อ.จุฑาทิพย� สุพรรณกลาง วุฒิบัตร ไทย 3 มิ.ย. 56 คณะเภสัชศาสตร� 1 
4 ภก.อ.วีรยุทธ� แซ)ล้ิม วุฒิบัตร ไทย 3 มิ.ย. 56 คณะเภสัชศาสตร� 1 
5 ภก.อ.คนอง รัตนคร โท ไทย 3 มิ.ย. 56 คณะเภสัชศาสตร� 1 
6 ภก.อ.สามารถ จํารัส โท ไทย 12 ม.ค. 58 คณะเภสัชศาสตร� 1 
7 ภก.อ.วรวุฒิ อ)อนเอี่ยม เอก ไทย 1 ส.ค. 57 ส)วนตัว 0.5 
8 ภก.ผศ.ดร.สรายุทธ�  

จันทร�มหเสถียร 
เอก สหรัฐอเมริกา 14 ส.ค. 50 ทุนส)วนตัวและทุน

กระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ 
1 

รวมจํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาต:อ 7.5 
 

ตารางท่ี 17 บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต)างประเทศ 
     (ดูภาคผนวก) 
 
ตารางท่ี 18 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน)วยงาน 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผู"รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวนผู"เข"าร)วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ (บาท) 

1. ผู"บริหารเชิงรุก สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร� 

22 สิงหาคม 2557 31 คน 2,300 บาท 

2. ทํางานอย)างไรให"มี
ความสุข 

สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร� 

5 กันยายน 2557 36 คน 4,500 บาท 

3 Google Drive สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร� 

12 กันยายน 2557 56 คน 3,200 บาท 

4 ทํางานอย)างไรให"ผ)อน สํานักงานเลขานุการ 15 กันยายน 2557 47 คน 2,975 บาท 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ผู"รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวนผู"เข"าร)วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ (บาท) 

คลายภายใต"ความกดดัน คณะเภสัชศาสตร� 
5 โครงการการอบการใช" SU 

Online services 
คณะเภสัชศาสตร� พ.ย.2557 10 คน 10,000 บาท 

6 โครงการอบรม
กระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน"นผู"เรียนเป>นสําคัญ 

คณะเภสัชศาสตร� 19 มิถุนายน 2558 20 คน 15,000  บาท 

7 โครงการอบรม
ภาษาต)างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

คณะเภสัชศาสตร� พ.ค.-ก.ค. 2558 15 คน 20,000  บาท 

8 โครงการอบรมอาจารย�ที่
ปรึกษาทางวิชาการ (ทุก
หลักสูตร) 

คณะเภสัชศาสตร� ก.ค. 2558  20 คน 5,000  บาท 

 
14.3 อาคารสถานท่ี 
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอาคารท่ีสร"างเสร็จแล"ว 7 อาคาร พ้ืนท่ีอาคารรวม 21,460 ตาราง

เมตร และมีอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต"านเช้ือ H5N1 และการผลิตยาจากสมุนไพร อยู)ระหว)างการก)อสร"าง โดย
เริ่มก)อสร"างในป� พ.ศ. 2551 เมื่อก)อสร"างเสร็จจะมีพ้ืนท่ีอาคาร 11,460 ตารางเมตร ตามรายละเอียดดังตารางต)อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 19 พ้ืนท่ีอาคารท่ีใช"ในการเรยีนการสอนของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามอาคาร 

อาคาร 
พ้ืนท่ีท้ังหมด  
(ตารางเมตร) 

(1) อาคารคณะเภสัชศาสตร� 7,600 
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1,200 
(3) อาคารปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร� 400 
(4) อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เภสัชศาลา) 600 
(5) อาคารปฏิบัติการควบคุมประเมินคุณภาพทางเภสัชศาสตร�และวิทยาศาสตร�เทคโนโลย ี 8,400 
(6) อาคารสถาบันหมวกนิรภัย 476 
(7) อาคารนําร)องศูนย�ภูมิปXญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร�และสุขภาพ 2,784 
(8) อาคารปฏิบัติการวิจยัและผลิตสารต"านเช้ือ H5N1 และการผลติยาจากสมุนไพร (จ.เพชรบุรี) 11,460 

รวมพ้ืนท่ีใช�สอยของคณะเภสัชศาสตร� 32,920 
 
ตารางท่ี 20 การแบ)งพ้ืนท่ีใช"งานอาคารต)าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(1) อาคารคณะเภสัชศาสตร�  

พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 
ห"องผู"บริหาร 10 545.36 
ห"องพักอาจารย� 24 1,144 
ห"องสํานักงาน  5 154.51 
ห"องเอกสารอ"างอิง  1 288 
ห"องประชุม  6 186.45 
ห"องเรียน/ห"องบรรยาย  1   240 
ห"องคอมพิวเตอร�  2   300 
ห"องปฏิบัติการ  9 1,500 
ห"องวิจัยประยุกต�  5   420 
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พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 
ห"องเย็น  1    60 
ห"องอ่ืน ๆ -   390 

 
 
 (2) อาคารสถานปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสชักรรม 

พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 
ห"องเรียน/ห"องบรรยาย 2 106 
ห"องปฏิบัติการ 6 315 
ห"องอ่ืน ๆ - 115 

 
 
 (3) อาคารสถานปฏิบัติการเภสชัพฤกษศาสตร� 

พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 
ห"องเพาะชํา 3 282 
ห"องบรรยาย 1   12 
ห"องปฏิบัติการ 1   12 
ห"องอ่ืน ๆ  -   16 

 
 
(4) อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เภสัชศาลา) 

พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 
ห"องขายยา/โครงการคลินิคชุมชนอบอุ)นศิลปากร 2 206 
ห"องเรียน/ห"องบรรยาย 3 225 
ห"องอ่ืน ๆ -  16 

 
 
(5) อาคารสถานปฏิบัติการควบคุมประเมินคุณภาพทางเภสัชศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 
ห"องสํานักงาน  1    92 
ห"องประชุม  2   160 
ห"องเรียน/ห"องบรรยาย 10 1,926 
ห"องปฏิบัติการ 28 2,204 
ห"องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว�ทดลอง  6   872 
ห"องอ่ืน ๆ - 1,350 
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(6) อาคารสถาบันหมวกนิรภัย  
พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 

ห"องผู"บริหาร 1 24 
ห"องสํานักงาน 3 54 
ห"องประชุม 2 48 
ห"องรับรอง 2 32 
ห"องทดสอบหมวกนิรภัย 1 47 
ห"องเก็บหมวกนิรภยั 1 26 

 
(7) อาคารนําร)องศูนย�ภมูิปXญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร�และสุขภาพ 

พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 
ห"องสํานักงาน 1  88 
ห"องผลิตยาเมด็ 1 248 
ห"องผลิตนํ้ายา/ครีม 1 267 
ห"องวิจัย 1 310 
ห"องเก็บสมุนไพร 1 143 
ลานตากสมุนไพร - 191 

 
(8) อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลติสารต"านเช้ือ H5N1 และการผลติยาจากสมุนไพร (จ.เพชรบุรี) 

พ้ืนท่ีใช�งาน จํานวนห�อง พ้ืนท่ีใช�สอย (ต.ร.ม.) 
พ้ืนท่ีท้ังหมด (อยู)ระหว)างก)อสร"าง) - 11,460 

 
15.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิชามีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเป>นลายลักษณ�อักษรมาตั้งแต)ป�การศึกษา 2543 โดยปXจจุบันได"
มีการปรับปรุงนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคล"องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พร"อมกับได"มีการนําเสนอ
นโยบายใหม)ด"านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาในการประชุม โดยผ)านมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการน้ีประกอบด"วย คณะกรรมการประจําคณะวิชา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิชา และ
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยมีคณบดีเป>นประธานคณะกรรมการ และรองคณบดีฝ^ายวางแผนและประกันคุณภาพ
เป>นรองประธานคณะกรรมการ ตามคําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 124/2558 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2558 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา มีหน"าท่ีในการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ 
การให"นโยบาย เสนอแนะแนวปฏิบัติ และพัฒนากิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร�ให"เหมาะสม 
สอดคล"องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป>นไปตามเง่ือนไข และเกณฑ�กําหนดของมหาวิทยาลัย และ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ�มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานการศึกษาฯ (สมศ.)  
กําหนด โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ได"มอบให"รองคณบดีแต)ละฝ^ายทําหน"าท่ีกํากับ
และดูแลรับผิดชอบในแต)ละตัวบ)งช้ีของทุกองค�ประกอบท่ีเก่ียวข"อง และมีเจ"าหน"าท่ีในแต)ละงานทําหน"าท่ีรับผิดชอบ
ประสานความร)วมมือในการรวบรวมข"อมูลในแต)ละเกณฑ�ท่ีเก่ียวข"องกับงานของตน ซ่ึงมีระบบ กลไกและภารกิจต)าง ๆ 
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

1.  กําหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� 
2.  พัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ท้ังระดับหลักสูตร 

และระดับคณะวิชา 
3.  พิจารณาตัวบ)งช้ี และเกณฑ�ต)าง ๆ ของแต)ละองค�ประกอบ เพ่ือนํามาเป>นเครื่องมือกําหนดคุณภาพการ

ดําเนินงานของคณะวิชา และมีการกําหนดผู"รับผิดชอบในการดําเนินงานในแต)ละองค�ประกอบ 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

4.  พิจารณาปรับปรุงตัวบ)งช้ีและเกณฑ�ต)างๆของคณะวิชา เพ่ือเป>นตัวบ)งช้ีเอกลักษณ�ของคณะวิชา 
5.  พิจารณาปรับปรุงคู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� 
6.  จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
7.  พิจารณาข"อมูลการรายงานตนเองจากผู"รับผิดชอบในองค�ประกอบคุณภาพต)าง ๆ เพ่ือจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับคณะวิชา 
8.  พิจารณารายงานประจําป�ท่ีเป>นรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ�องค�ประกอบคุณภาพของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑ�มาตรฐานต)าง ๆ ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนด 

9.  พิจารณาข"อมูล/ฐานข"อมูล หลักฐานเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเป>นรายงานการประเมิน
ตนเอง เพ่ือให"สามารถตรวจสอบได" 

10.  เสนอแนะรปูแบบและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาเภสัชศาสตร� 
11.  นําข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมาวางแผนพิจารณาปรับปรุง

การดําเนินงานของคณะวิชา 
12.  พิจารณาให"ข"อเสนอแนะจากการติดตามผลการดําเนินงานตามข"อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินท้ัง

จากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
13.  ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ให"ก"าวสู)มาตรฐานของการเทียบระดับเชิง

แข)งขัน (competitive benchmarking) ได" 
 
ผู"รับผิดชอบตัวบ)งช้ีต)าง ๆ ในแต)ละองค�ประกอบคุณภาพ มีหน"าท่ีรายงานผลการปฏิบัติราชการในทุก ๆ ป�

การศึกษา ซ่ึงเป>นไปตามกลไกและเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด นอกจากน้ี คณะวิชา
ได"มีการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู"ด"านประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร อย)าง
ต)อเน่ือง เพ่ือสร"างความเข"าใจร)วมกันระหว)างบุคลากรสายสนับสนุนในการประสานความร)วมมือในการเก็บรวบรวมข"อมูล
ต)าง ๆ เพ่ือให"มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
16. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

คณะวิชาได"นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข"อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู"ทรงคุณวุฒิ ไปวางแผนพัฒนาทําให"เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย)างต)อเน่ือง พร"อม
ท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานตามข"อเสนอแนะในทุกองค�ประกอบ โดยมีการมอบหมายให"รองคณบดีท่ีเก่ียวข"อง
ปรับปรุงการดําเนินงานตามข"อเสนอแนะเพ่ือให"เกิดผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
 
ตารางท่ี 21 การนําผลการประเมินตนเองและข"อเสนอแนะของคณะผู"ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ข�อเสนอแนะจากคณะผู�ประเมิน ผลการดําเนินการ 
องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนการดําเนินการ 
1. ควรปรับแผนประจําป�ของคณะให"ทันต)อการ
เปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร�ระดบัมหาวิทยาลยั (ถ"ามี) 
โดยเฉพาะประเด็นเร)งด)วน 

ได"ปรับแผนปฏิบัติราชการป� 2557 และ 2558 ให"
สอดคล"องกับแผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยแล"ว 
 

2. ควรริเริม่ทําการ benchmark คณะ เทียบกันคณะ
เภสัชศาสตร�อ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต)างประเทศ เพ่ือ
พิจารณา Positioning และเพ่ิมขีดการแข)งขัน รวมท้ัง
กําหนดแนวทางพัฒนาหน)วยงานอนาคต 

คณะวิชาได"ประสานงานกับศูนย�ประสานงานการศึกษา
เภสัชศาสตร�แห)งประเทศไทย (ศศภท.) ให"เป>นผู"รวบรวม
ข"อมูลสําหรับการ bemchmark จากคณะเภสัชศาสตร� 
ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  และคณะเภสัชศาสตร� 
มศก. ได"ส)งข"อมูลให" ศศภท. รวบรวมเพ่ือทําการ 
benchmark กับคณะเภสัชศาสตร�อ่ืน ๆ แล"ว 

3. ติดตามแผนให"มรี"อยละของการบรรลุเป_าหมายสูงกว)า ในป�งบประมาณ 2557 มีติดตามการดาํเนินงานตามแผน 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ข�อเสนอแนะจากคณะผู�ประเมิน ผลการดําเนินการ 
ร"อยละ 90 แต)ยังมีร"อยละการบรรลุเป_าหมายเท)ากับ 87.80 ซ่ึง

สูงข้ึนแต)ยังไม)สูงกว)าร"อยละ 90 ส)วนป�งบประมาณ 
2558 อยู)ระหว)างการติดตามผลการดาํเนินงาน 
เน่ืองจากยังไม)สิ้นสุดป�งบประมาณ 

องค�ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
1. ส)งเสรมิให"นักศึกษาจัดกิจกรรมทบทวนความรู"ก)อนการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ อย)างต)อเน่ือง 

ทบทวนความรู"อย)างต)อเน่ือง 

2. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป>นรายบุคคล และ
กํากับติดตามการขอตาํแหน)งทางวิชาการอย)างใกล"ชิด 

ฝ^ายพัฒนาบุคลากรแจ"งคณาจารย�เรื่องการพัฒนาเป>น
รายบุคคล 

3. พิจารณารบัอาจารย�เพ่ิมให"อัตราส)วนอาจารย�ต)อ
นักศึกษาเท)ากับ 1 : 8 ตามเกณฑ� สกอ. 

มีการรับอาจารย�เพ่ิมบางส)วนเพ่ือปรับปรุงอัตราส)วน
ดังกล)าว เช)น อ.ดร.อังกูร, อ.ดร.ปุรินทร� 

4. ควรติดตามสถานภาพจํานวนนักศึกษาในแต)ละ
หลักสตูร หากพบว)าไม)มีนักศึกษาในหลักสูตรเกิน 2 ป�
ต)อเน่ือง ต"องพิจารณาปYดหลักสูตร 

กําลังดําเนินการติดตามในระยะเวลา 2 ป� และ รายงาน
คณบดตี)อไป 

5. ผู"ประสานงานรายวิชา/หัวหน"าภาควิชา/ฝ^ายวิชาการ 
ควรเตรียมเอกสาร มคอ. 3 -  7 เพ่ือพร"อมรับการประเมิน
หลักสตูรในป�การศึกษาหน"า ท้ังน้ีควรเก็บเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส� 

ประสานงานผู"รับผิดชอบ 
 

องค�ประกอบท่ี 3 การพัฒนานักศึกษา 
ควรดําเนินการอย)างต)อเน่ือง และอาจมีการทบทวน
กระบวนการและรูปแบบ ปรับปรงุกฎเกณฑ�ต)าง ๆ ให"ทัน
ต)อยุคสมยั เช)น มีการเพ่ิมเตมิกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร"อมเข"าสู) AEC 

คณะฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการต)าง ๆ ให"กับ
นักศึกษาอย)างต)อเน่ืองรวมถึงมีการทบทวนการจัด
กิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนารปูแบบและกระบวนการ
ให"ตรงกับความสนและสอดคล"องกับความต"องการของ
นักศึกษามากท่ีสุด รวมถึงการเตรยีมความพร"อมในการ
เข"าสู) AEC เช)น จัดส)งนักศึกษาเข"าร)วมโครงการค)ายภาษา 
และวัฒนธรรม "Get to know Uncle Sam" เพ่ือ
กลับมาเป>นแกนนําในการจัดกิจกรรมด"านภาษาให"กับ
นักศึกษาท่ีสนใจ (โครงการส)งเสรมิการใช"ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (English Please) การ
จัดส)งนักศึกษาเข"าร)วมการประกวด "หมอยา Talent : 
Patient Counsseling EventW PCE ภาษาอังกฤษ ครั้ง
ท่ี 5 ประจําป� 2558 และการแข)งขัน AEC Quiz 
Competition Pharmacy Gateway to ACE ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference 
on Pharmacy Education เป>นต"น 

ควรมีการประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรมในช)องทาง
สื่อสารต)างๆ ให"ทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือให"นักศึกษาเห็น
ความสําคัญและให"ความสนใจในการเข"าร)วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษามากข้ึน 

คณะฯ มีการดําเนินการประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรม
ในช)องทางการสื่อสารต)าง ๆ เช)น เว็บไซต� ทํา fanpage 
ใน facebook ให"กด like รวมท้ังปYดประกาศ 
ประชาสมัพันธ�ข"อมูลให"ตรงกันกลุ)มเป_าหมาย ตามช้ันป� 
มากข้ึน 

ปรับสภาพแวดล"อมและสิ่งอํานวยความสะดวกให"กับ
นักศึกษาจัดกิจกรรมกลุ)มใหญ)ได" 

คณะฯ ปรับสภาพแวดล"อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ให"กับนักศึกษา เช)น เพ่ิมแสงสว)างภายในและภายนอก
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ข�อเสนอแนะจากคณะผู�ประเมิน ผลการดําเนินการ 
อาคาร ประสานงานกับหน)วยงานภายนอกเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมต)าง ๆ เช)น ลานใต"ตึก
กระทะ ลานสระแก"ว โรงยิมเนเซียม 

องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. ส)งเสรมิการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เช)น การวิจัยในลักษณะ 
routine-to-research (R2R) ท่ีเก็บข"อมูลจากแหล)งฝdก/
โรงพยาบาล และนําผลมาใช"พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ให"บริการ 

ส)งเสริมให"มีการนําผลงานวิจัยไปใช"ประโยชน�และ
กําหนดให"เป>น KPI ในการพัฒนาผลงานของทุกภาควิชา 

2. ส)งเสรมิให"คณาจารย�ในทุกภาควิชาเขียนบทความในรูป 
review article ลงในวารสารระดบัชาติ/นานาชาติ เช)น 
วารสารไทยไภษัชยนิพนธ�ซึ่งอยู)ในฐาน TCI แล"ว 

ส)งเสริมให"คณาจารย�เขียนบทความวิชาการเพ่ิมข้ึนโดยมี
รางวัลสนับสนุนในการจัดทําผลงาน 
 

3. คณะจัดทําชุดโครงการครบวงจรท่ีหลายภาควิชามสี)วน
ร)วม เพ่ือกระจายทุนวิจัยในภาควิชาต)างๆ มากข้ึน และ
ผลงานวิจัยเกิดผลกระทบในระดับท่ีสูงข้ึน 

การขอโครงการในลักษณะชุดโครงการภายใต"เงิน
งบประมาณแผ)นดินไม)ได"รับการสนับสนุน ท้ังน้ี 
สถาบันวิจัยฯ สนับสนุนการบูรณาการหัวข"อวิจัยระหว)าง
คณะวิชาเพ่ือขอรับทุนจากหน)วยงานภายนอก 

องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก:สังคม 
1. ควรมีการสนับสนุนทุนพิเศษหรอืให"สิทธ์ิพิจารณา
งบประมาณสําหรับโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือวิจัย 

คณะมีการสนับสนุนเงินงบประมาณสําหรับโครงการ
บริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรยีนการสอน
หรือวิจัย ตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ 

2. ควรวิเคราะห�สถานะการเงินของแหล)งบริการวิชาการ
ทุกหน)วย เพ่ือเตรียมการออกนอกระบบ และคณะมีหน)วย
หารายได"อย)างยั่งยืน 

คณะวิชามีหน)วยเชิงวิสาหกิจวิชาชีพ 3 หน)วยงาน คือ 
สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา" หน)วยภูมิ
ปXญญาทางเภสัชศาสตร� "ประโชติ เปล)งวิทยา" และหน)วย
เครือข)ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" ท่ีเป>นหน)วยเน"นหา
รายได" และได"มีการวิเคราะห�สถานะการเงินของหน)วย 
เพ่ือเตรียมความพร"อมออกนอกระบบ ย"อนหลัง 4 ป� และ
การประมาณสถานะการเงินในอนาคตล)วงหน"า 2 ป� ดัง
เอกสารแนบ 

3. ควรมีหลักฐานท่ีแสดงให"ถึงการพัฒนาความรู"ท่ีได"จาก
การให"บริการทางวิชาการ 

โครงการท่ีมีหลักฐานแสดงถึงการพัฒนาความรู"ท่ีได"จาก
การบริการวิชาการ เช)น 1. โครงการรณรงค�ตรวจสอบ
จุลินทรีย�ปนเป��อนเพ่ือความปลอดภัยแก)ผู"บริโภคและการ
พัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ�ชุมชน (ป�ท่ี 5) มีการนําความรู"
จากการตรวจวิเคราะห�นําไปบูรณาการด"านการเรยีนการ
สอนในรายวิชา และประเมินความรู"ของนักศึกษาท่ีได"รบั
เพ่ิมเตมิ และ 2. โครงการความปลอดภัยด"านอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร� มีการพัฒนาความรู"ไปสู)การเขียนบทความวิจัยเรื่อง 
การสํารวจความปลอดภัยด"านจุลนิทรีย�ของนํ้าแข็งบริโภค
ท่ีจําหน)ายในโรงอาหารและตลาดนัด มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร� โดย ปYยะนุช จงสมัคร 
และคณะ ได"นําลงตีพิมพ�ในวารสารไทยไภษัชยนิพนธ� 
TBPS 9 (1); 2014: 14-23 

องค�ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ข�อเสนอแนะจากคณะผู�ประเมิน ผลการดําเนินการ 
1. การเผยแพร)กิจกรรมส)วนใหญ)จะดําเนินการผ)าน
เว็บไซต� ซ่ึงหากเพ่ิมช)องทางการเผยแพร)ให"มากข้ึน จะ
ส)งผลให"การเผยแพร)ความรู"สู)สาธารณชนได"มากข้ึน 

ดําเนินการเผยแพร)ทางเว็บไซต� โดยก)อนมีกิจกรรมและ
หลังมีกิจกรรมเพ่ือเผยแพร)สู)สาธารณชน ท่ีสนใจเข"าร)วม
กิจกรรมต)าง ๆ ของคณะวิชาแล"ว 

2. ควรมีการช้ีแจงให"ภาควิชาได"ทราบถึงข้ันตอนการ
ประเมินผลการบูรณาการ โดยการประเมินผลการบูรณา
การควรมผีลประเมินจากนักศึกษาและอาจารย�ท่ีช้ีให"เห็น
ว)าหลังจากเข"าร)วมโครงการได"รับความรู"มากข้ึนอย)างไร
สําหรับนักศึกษา และอาจารย�ได"เห็นนักศึกษามีความรู"เพ่ิม
มากข้ึนหรือไม) 

มีการดําเนินการแล"ว ดังรายละเอียดการจัดกิจกรรมของ
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� และภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 

3. ควรมีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร)วมกันระหว)างภาควิชา เพ่ือลดภาระงานและค)าใช"จ)าย 
 

มีการบันทึกเชิญอาจารย�ประจําภาควิชา 3 ภาควิชา  เช)น
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� ภาควิชาเภสัชเวท และภาควิชา
เภสัชกรรม ร)วมเป>นท่ีปรึกษาโครงการเท่ียงวันทัน "ธรรม" 
กับหมอยา รุ)นท่ี 2 และมคํีาสั่งแต)งตั้งท่ีเป>นทางการ 

องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
1. ผู"บริหารนําข"อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุง
แนวทางการทํางาน 

นําข"อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมาปรับปรุง
อย)างต)อเน่ือง พร"อมกับมีการติดตามผลการดาํเนินงาน
ตามข"อเสนอแนะ รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน ทุก
ภาคการศึกษา 

2. แนวคิด องค�กรแห)งความสุข ได"รับการยอมรับจาก
บุคลากรส)วนใหญ) ควรดําเนินการและประเมินผลอย)าง
ต)อเน่ือง 

กําลังดําเนินการจัดทําแบบประเมนิผลแนวคิดและความ
พึงพอใจในการเป>นองค�กรแห)งความสุข 
 

3. ควรปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให"มปีระสิทธิภาพมากข้ึน 1. งานบริหารและสนับสนุนฯ สารสนเทศได"ดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณ�กระจายสัญญาณ wifi จํานวน 7 ชุด ใน
ส)วนของคณะวิชา ได"แก) จุดท่ี 1 โซนม"าน่ังหิน บริเวณ
ร"านกาแฟหน"าคณะ, จุดท่ี 2 สโมสรนักศึกษา, จุดท่ี 3 
หน"าห"องชลอ, จุดท่ี 4 หน"าห"องไตรสิกขา, จุดท่ี 5 บริเวณ
ช้ัน 3, จุดท่ี 6 ช้ัน 4, จุดท่ี 7 ช้ัน 5 (อาคารควบคุม
ประเมินคุณภาพ ตึก 6 ช้ัน) และทางร"าน the loft ได"
ติดตั้ง wifi ของ TOT ภายในร"านอีก 1 จุด  
2. ดําเนินการเสนอของบประมาณในการปรับปรุงระบบ
สัญญาณ wifi ในแผนปฏิบัติราชการป�งบประมาณ 2558 
แล"ว 

4. ควรพิจารณาเพ่ิมงบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ความเหมาะสม 

เพ่ิมงบประมาณเป>น 3,000 บาท/คน/ป� 

องค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ควรวิเคราะห�สถานะทางการเงิน ท้ังระยะสั้นและระยะ
ยาว เพ่ือวางแผนด"านการเงินได"อย)างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

อยู)ระหว)างการวิเคราะห�สถานะการทางการเงิน เพ่ือวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณในป�ต)อไป เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายรบัและรายจ)าย 

องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ควรส)งเสริมและให"กําลังใจบุคลากรทุกภาคส)วน ให"มสี)วน
ร)วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาคณะในภาพรวม ท้ังระบบของ สกอ. สมศ. และ

ในส)วนของการส)งเสริมได"จดัแบ)งภาระงานประกัน
คุณภาพให"บุคลากรทุกภาคส)วนมสี)วนร)วมในกิจกรรม
ประกันคุณภาพ และมีการจัดอบรมช้ีแจงถึงความสําคัญ
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ฝ ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร) 

ข�อเสนอแนะจากคณะผู�ประเมิน ผลการดําเนินการ 
สภาเภสัชกรรม ของการประกันคุณภาพเกณฑ�ใหม)และรวมท้ังให"กําลังใจ

อยู)เป>นระยะ 
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บทท่ี 2 
ส
วนสาระ 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค�ประกอบ 5 องค�ประกอบและ 13 ตัวบ�งช้ี ตามคู�มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช2
เกณฑ�การประเมินตวับ�งช้ีในกลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะท่ี 1 (ค1) ซ่ึงเป8นสถาบันท่ีเน2นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร� พบว�าได2ดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ท้ัง 4 ด2าน ได2แก� การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังการบริหารจัดการ ได2อย�างครบถ2วน 
โดยมีผลการประเมินท้ัง 5 องค�ประกอบ ได2ค�าคะแนน เท�ากับ 4.35 ซ่ึงอยู�ในระดับดี มีรายละเอียดผลการประเมินแต�
ละองค�ประกอบ ดังน้ี 

องค�ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ� สกอ. 

ค
าคะแนน ระดับ 
1. การผลิตบัณฑิต 4.38 ดี 
2.  การวิจัย 4.41 ดี 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 3.50 พอใช2 

เฉลี่ย 5 องค�ประกอบ 4.35 ดี 
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องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ
งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ
งชี ้ ผลลัพธ�  
เกณฑ�การประเมิน 
 ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
สูตรคํานวณ 

คะแนนท่ีได2 = 
ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีได2รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม�ต2องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ�งช้ีน้ี แต�ต2องรายงานผลการรับรองตามระบบ
น้ันๆ ในตัวบ�งช้ีน้ีให2ครบถ2วน 

ตารางท่ี 1.1-1 ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
หลักสูตร ผลประเมิน 

1. เภสัชศาสตรบัณฑิต 2.73 
2. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 2.02 
3. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบรหิาร 2.88 
4. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ2มครองผู2บริโภคด2านสาธารณสุข 2.12 
5. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 2.66 
6. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 2.51 
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 2.21 
8. เภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบรหิาร 2.42 
9. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 1.32 
10. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3.01 
11. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 2.75 

ผลรวมค
าคะแนนของทุกหลักสูตร 26.63 
จํานวนหลกัสูตรท้ังหมด 11 

คะแนนท่ีได5 2.42 
 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - คะแนน เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 2.42 คะแนน เกณฑ�ประเมิน : 2.42 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 2 คะแนน ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 2.40 คะแนน เกณฑ�ประเมิน : 2.40 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตร จํานวนท้ังหมด 11 หลักสตูร จําแนกเป8นหลักสูตรปริญญา
ตรี 1 หลักสตูร หลักสตูรปริญญาโท 6 หลักสตูร และหลักสตูรปริญญาเอก 4 หลักสตูร ทุกหลักสูตรมกีารบริหารจัดการ
ผ�านเกณฑ�การกํากับมาตรฐานหลกัสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผลรวมคะแนนผลการประการ
ประเมินหลักสูตรเท�ากับ 26.63 และมีค�าเฉลีย่ของคะแนนประเมินทุกหลักสตูรท่ีคณะรับผิดชอบ เท�ากับ 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 สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 
ภส.1.1-4 รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ2มครองผู2บรโิภคด2าน

สาธารณสุข 
ภส.1.1-5 รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 
ภส.1.1-6 รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
ภส.1.1-7 รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 
ภส.1.1-8 รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 
ภส.1.1-9 รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 
ภส.1.1-10 รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ภส.1.1-11 รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
 

ตัวบ
งชี้ท่ี 1.2 อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ
งชี ้ ปNจจัยนําเข2า 
เกณฑ�การประเมิน 
 โดยการแปลงค�าร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเป8นคะแนนระหว�าง 0 – 5  
เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ
ม ค1 และ ง 
 ค�าร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5 = ร2อยละ 80 ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท้ังหมด 
 
2. แปลงค�าร2อยละท่ีคํานวณได2ในข2อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได2 = 
 ร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได2รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ�การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให2มีหลกัฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปIการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจ
ใช2คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท�าคุณวุฒิปริญญาเอกได2สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�าท้ังน้ีต2องได2รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2. การนับจํานวนอาจารย�ประจํา ให2นับตามปIการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ ในกรณีท่ีมี
อาจารย�บรรจุใหม�ให2คํานวณตามเกณฑ�อาจารย�ประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
 
ตารางท่ี 1.2-1 จํานวนอาจารย�ประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารย�ตามคุณวุฒิการศึกษา หน
วยวัด 
ผลการดําเนินงานใน  

ป@การศึกษา 
2555 2556 2557 

อาจารย�วุฒิปรญิญาตร ี คน 14 10 9 
อาจารย�วุฒิปรญิญาโท คน 14.5 16 14 
อาจารย�วุฒิปรญิญาเอก คน 71.5 77.5 82 
รวมจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต�อ) คน 100 103.5 105 
ร2อยละอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี ร2อยละ 14.00 9.66 8.57 
ร2อยละอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาโท ร2อยละ 14.50 15.46 13.33 
ร2อยละอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ร2อยละ 71.50 74.88 78.10 

 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชามีจํานวนอาจารย�ประจํารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อจํานวน 105 คน 
โดยมีอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 82 คน ปริญญาโท 14 คน และปริญญาตรี 9 คน ดังน้ัน ร2อยละของอาจารย�
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป8นร2อยละ 77.14 เมื่อแปลงค�าร2อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป8น
คะแนน ได2เท�ากับ 4.82 คะแนน (เอกสารหมายเลข ภส.1.2-1) 
 
ตารางท่ี 1.2-2 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ 

ภาควิชา 

จํานวนอาจารย� (คน) รวมจํานวน
อาจารย� 

ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต
อ (คน) 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษาต
อ ลาปฏิบัติ
ราชการ

ต
างประเทศ 
ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 15 - - 1 - 16 
ภาควิชาเภสัชกรรม 12 - - 3 - 15 
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 12 - - - - 12 
ภาควิชาเภสัชเคม ี 15 1 -  - 16 
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

10 - 1 - - 11 

ภาควิชาเภสัชเวท 9 - - - - 9 
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 17 - - - - 17 
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�
ทางสุขภาพ 

5.5 - 0.5 - - 6 

ส�วนกลาง 2 1 - - - 3 
รวมท้ังหมด 97.5 2 1.5 4 0 105 

 

ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : ร2อยละ - เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : ร2อยละ 78.10 เกณฑ�ประเมิน : 4.82 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : ร2อยละ 70 ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : ร2อยละ 75 เกณฑ�ประเมิน : 4.68 คะแนน 
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ตารางท่ี 1.2-3 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก 

ภาควิชา 
จํานวนอาจารย� (คน) 

วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 
ป@ 55 ป@ 56 ป@ 57 ป@ 55 ป@ 56 ป@ 57 ป@ 55 ป@ 56 ป@ 57 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 3 2 2 3 3 3 11 11 11 
ภาควิชาเภสัชกรรม 6 4 3 1 1 1 8 10 11 
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 1 0 0 4.5 5 4 6 7 8 
ภาควิชาเภสัชเคม ี 3 3 3 2 2 2 11 11 11 
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 0 0 0 1 1 0 8.5 10 11 
ภาควิชาเภสัชเวท 0 0 0 2 2 2 7 7 7 
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 0 0 0 0 0 0 17 17 17 
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทาง
สุขภาพ 

1 0 0 1 2 2 3 3 4 

ส�วนกลาง 0 1 1 0 0 0 0 1.5 2 
รวมท้ังหมด 14 10 9 14.5 16 14 71.5 77.5 82 

 
 
ตารางท่ี 1.2-4 จํานวนอาจารย�ท่ีคาดว�าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปI (2557 - 2561) 

ภาควิชา 

จํานวนอาจารย�ท่ีคาดว
าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) 

ในประเทศ ต
างประเทศ 

ป@ 
57 

ป@ 
58 

ป@ 
59 

ป@ 
60 

ป@ 
61 

ป@ 
57 

ป@ 
58 

ป@ 
59 

ป@ 
60 

ป@ 
61 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร�   1        
ภาควิชาเภสัชกรรม   1 2       
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน           
ภาควิชาเภสัชเคม ี           
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา       1    
ภาควิชาเภสัชเวท           
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม           
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ           
ส�วนกลาง     1      

รวมท้ังหมด   2 2 1  1    
 
ตารางท่ี 1.2-5 จํานวนอาจารย�ท่ีจะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน�งทางวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร� 
จํานวนผู5เกษียณอายุราชการป@งบประมาณ 2557 ถึง 2561 

วันทํางานวันสุดท5าย 30 กันยายน (คน) 
ป@ 2557 ป@ 2558 ป@ 2559 ป@ 2560 ป@ 2561 

ตําแหน
งทางวิชาการ ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
 อาจารย�                
 ผู2ช�วยศาสตราจารย�     1 1      1    
 รองศาสตราจารย�        1      1 1 
 ศาสตราจารย�                
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คณะเภสัชศาสตร� 
จํานวนผู5เกษียณอายุราชการป@งบประมาณ 2557 ถึง 2561 

วันทํางานวันสุดท5าย 30 กันยายน (คน) 
ป@ 2557 ป@ 2558 ป@ 2559 ป@ 2560 ป@ 2561 

ตําแหน
งทางวิชาการ ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
รวมท้ังหมด     1 1  1    1  1 1 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.2-1 คณาจารย�คณะเภสัชศาสตร� ปIการศึกษา 2557 
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ตัวบ
งชี้ท่ี 1.3 อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน
งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ
งชี ้ ปNจจัยนําเข2า  
เกณฑ�การประเมิน 

โดยการแปลงค�าร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป8นคะแนนระหว�าง 0–5  
เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ
ม ค1 และ ง 

ค�าร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งผู2ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�
รวมกัน ท่ีกําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5 = ร2อยละ 80 ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค�าร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท้ังหมด 
 
2. แปลงค�าร2อยละท่ีคํานวณได2ในข2อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได2 = 
 ร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

x 5 
ร2อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีกําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5 

 
ตารางท่ี 1.3-1 จํานวนอาจารย�จําแนกตามตําแหน�งทางวิชาการ (นับรวมท่ีลาศึกษาต�อ) 

จํานวนอาจารย�ท่ีมีตําแหน
งทางวิชาการ หน
วยวัด 
ผลการดําเนินงานใน 

ป@การศึกษา 

2555 2556 2557 
ศาสตราจารย� คน 0 1 1 
รองศาสตราจารย� คน 30 28 28 
ผู2ช�วยศาสตราจารย�  คน 32.5 37.5 39 
อาจารย�ท่ีไม�มีตาํแหน�งทางวิชาการ คน 37.5 37 37 
รวมจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต�อ) คน 100 103.5 105 
จํานวนอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน�งวิชาการ (รศ. และ ศ.) คน 30 29 29 
ร2อยละอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน�งวิชาการ (รศ. และ ศ.)  ร2อยละ 30 28.02 27.62 
จํานวนอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน�งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) คน 62.5 66.5 68 
ร2อยละอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน�งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) คน 62.50 64.25 64.76 
คะแนน ร2อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน�งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) คะแนน 3.91 4.02 4.05 

 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : ร2อยละ - เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : ร2อยละ 64.76 เกณฑ�ประเมิน : 4.05 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : ร2อยละ 65 ผลการดําเนินงาน : � ไม�บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : ร2อยละ 65 เกณฑ�ประเมิน : 4.06 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชามีจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด 105 คน จําแนกเป8นผู2ดํารงตําแหน�ง 
ศาสตราจารย� 1 คน รองศาสตราจารย� 28 คน ผู2ช�วยศาสตราจารย� 39 คน และอาจารย� 37 คน มีจํานวนอาจารย�ประจําท่ี
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� จํานวน 29 คน คิดเป8นร2อยละ 27.62 จากจํานวน
อาจารย�ประจําท้ังหมด และมีจํานวนอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับผู2ช�วยศาสตราจารย� รอง
ศาสตราจารย� และศาสตราจารย� ท้ังหมด 68 คน คิดเป8นร2อยละ 64.76 จากจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด ซ่ึงคํานวณ
คะแนนค�าร2อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน�งระดับรองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�ได2เท�ากับ 4.05 คะแนน คณะ
วิชามีจํานวนอาจารย�ท่ีได2รับอนุมัติตําแหน�งวิชาการจํานวน 5 คน และท่ีอยู�ระหว�างการรออนุมัติตําแหน�งทางวิชาการ
จํานวน 2 คน (ตารางท่ี 3.1-3) 
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ตารางท่ี 3.1-2 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน�งอาจารย�ผู2ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� 

จําแนกตามภาควิชา 

ภาควิชา 

จํานวนอาจารย�ประจํา (คน) 
จํานวนอาจารย� 

ตามตําแหน
งทางวิชาการ (คน) คิด
เปFน
ร5อย
ละ 

คะแน
น ปฏิบั

ติงาน
จริง 

ลา
ศึกษ
าต
อ 

ลา
ปฏิบั
ติงาน 

รวม 

ไม
มี
ตํา 

แหน

ง 

ผู5มีตําแหน
งทางวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 15 1 0 16 5 9 2 0 11 68.7
5 

4.30 

ภาควิชาเภสัชกรรม 12 3 0 15 10 3 2 0 5 33.3
3 

2.08 

ภาควิชาเภสัชกรรม
ชุมชน 

12 0 0 12 5 6 1 0 7 58.3
3 

3.65 

ภาควิชาเภสัชเคม ี 15 1 0 16 4 6 6 0 12 75 4.69 
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

10 1 0 11 4 5 2 0 7 63.6
4 

3.98 

ภาควิชาเภสัชเวท 9 0 0 9 3 3 3 0 6 66.6
7 

4.17 

ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัช
กรรม 

17 0 0 17 2 3 11 1 15 88.2
4 

5.51 

ภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร�ทางสุขภาพ 

5.5 0.5 0 6 2 3 1 0 4 66.6
7 

4.17 

ส�วนกลาง 2 1 0 3 2 1 0 0 1 33.3
3 

2.08 

รวมท้ังหมด 97.5 7.5 
0 

105 37 39 28 1 68 
64.7

6 
4.05 

ร5อยละ 
92.8

6 
7.14 0 100 

35.2
4 

37.1
4 

26.6
7 

0.9
5 

64.7
6 
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ตารางท่ี 3.1-3 ข2อมูลจํานวนอาจารย�ท่ียื่นเอกสารเพ่ือขอตําแหน�งทางวิชาการและจํานวนท่ีได2อนุมัติ ปIการศึกษา 2557 

ภาควิชา 

ศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ผู5ช
วยศาสตราจารย� 

จํานว
นท่ียื่น 

จํานวน
ท่ีได2

อนุมัต ิ

รอ
การ 
พิจาร
ณา 

จํานว
นท่ียื่น 

จํานว
นท่ีได2
อนุมัต ิ

รอ
การ 
พิจาร
ณา 

จํานว
นท่ี
ยื่น 

จํานว
นท่ีได2
อนุมัต ิ

รอ
การ 
พิจาร
ณา 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร�          
ภาควิชาเภสัชกรรม          
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน          
ภาควิชาเภสัชเคม ี          
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

         

ภาควิชาเภสัชเวท          
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 1  1       
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทาง
สุขภาพ 

         

รวมท้ังหมด 1  1       
 
ตารางท่ี 3.1-4 จํานวนอาจารย�ท่ีมีอายุงานไม�ถึงเกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการ จําแนกรายภาควิชา ปIการศึกษา 2557 

ภาควิชา 
จํานวนอาจารย�ท่ีมีอายุงานไม
ถึงเกณฑ�การขอตําแหน
งทางวิชาการ (คน) 

ผู5ช
วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ศาสตราจารย� รวม 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 1   1 
ภาควิชาเภสัชกรรม 3 1  4 
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 1 2  3 
ภาควิชาเภสัชเคม ี 1   1 
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

    

ภาควิชาเภสัชเวท     
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม     
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทาง
สุขภาพ 

 2  2 

รวมท้ังหมด 6 5  11 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.2-1 คณาจารย�คณะเภสัชศาสตร� ปIการศึกษา 2557 
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ตัวบ
งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท
าต
อจํานวนอาจารย�ประจํา 
ชนิดของตัวบ
งชี้ ปNจจัยนําเข2า 
เกณฑ�การประเมิน   
 คํานวณหาค�าความแตกต�างระหว�างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย�ประจํากับเกณฑ�มาตรฐาน และนํามา
เทียบกับค�าความต�างท้ังด2านสูงกว�าหรือต่ํากว�าท่ีกําหนดเป8นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช2การเทียบบัญญัติไตรยางศ�
ดังน้ี 
 ค�าความแตกต�างท้ังด2านสูงกว�าหรือต่ํากว�าเกณฑ�มาตรฐานไม�เกินร2อยละ 10 กําหนดเป8นคะแนน 5 
 ค�าความแตกต�างท้ังด2านสูงกว�าหรือต่ํากว�าเกณฑ�มาตรฐานตั้งแต�ร2อยละ 20 กําหนดเป8นคะแนน 0 
 ค�าความแตกต�างท้ังด2านสูงกว�าหรือต่ํากว�าเกณฑ�มาตรฐานตั้งแต�ร2อยละ 10.01 และไม�เกินร2อยละ 20 ให2นํามา
เทียบบัญญัติไตรยางศ�ตามสูตรเพ่ือเป8นคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท
า  
1. คํานวณค�าหน�วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว�างจํานวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน�วยกิตแต�ละรายวิชาท่ีเหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปIการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล2วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

    SCH  =  ∑nici 
    เมื่อ ni  =  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
      ci  =  จํานวนหน�วยกิตของวิชาท่ี i 
2. คํานวณค�า FTES โดยใช2สตูรคํานวณดังน้ี 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อปI (FTES) = 
Student Credit Hours (SCH) ท้ังปI 

จํานวนหน�วยกิตต�อปIการศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดบัปรญิญาน้ันๆ 

 
การปรับจํานวนในระหว
างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ให2มีการปรับค�าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าในระดับบัณฑิตศึกษาให2เป8นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวม
คํานวณหาสัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย�ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน
วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� = FTES ระดับปรญิญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส
วนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาต
ออาจารย�ประจําสาขาเภสชัศาสตร� 

กลุ
มสาขา สัดส
วนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาต
ออาจารย�ประจํา 
วิทยาศาสตร�สุขภาพ (เภสัชศาสตร�) 8 : 1 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณหาค�าความแตกต�างจากเกณฑ�มาตรฐานและนํามาคิดเป8นค�าร2อยละ ตามสูตร 

สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําท่ีเป8นจริง –  
สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําตามเกณฑ�มาตรฐาน X 100 
สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต�อจํานวนอาจารย�ประจําตามเกณฑ�มาตรฐาน 
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2. นําค�าร2อยละจากข2อ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 

2.1 ค�าร2อยละน2อยกว�าหรือเท�ากับร2อยละ 10 คิดเป8น 5 คะแนน 
2.2 ค�าร2อยละน2อยกว�าหรือเท�ากับร2อยละ 20  คิดเป8น 0 คะแนน 
2.3 ค�าร2อยละมากกว�าร2อยละ 10 แต�น2อยกว�าร2อยละ 20 ให2นํามาคิดคะแนนดังน้ี 

คะแนนท่ีได2 = 
(20 - ค�าร2อยละท่ีคาํนวณได2จาก 1) 

X 5 
10 

 
ตารางท่ี 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย�ประจํา  

คณะ 
นักศึกษา
ปริญญา

ตรี 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน

นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท
า 

จํานวน
อาจารย�
ประจํา 

อัตราส
วน
นักศึกษา:
อาจารย� 

ค
าความต
าง
จากเกณฑ�
มาตรฐาน 

 
คะแนน 

ปริญ
ญา 
โท 

ปริญ
ญา
เอก 

เภสัชศาสตร�  809.95 9.77 25.95 845.67 97.5 8.67 8.38 5.00 

 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 8.67 : 1 เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 9.50 : 1 ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 9.50 : 1 เกณฑ�ประเมิน : 0.63 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชามีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า (FTES) ระดับปริญญาตรี เท�ากับ 809.95 
คน ระดับปริญญาโท เท�ากับ 9.77 คน และระดับปริญญาเอก เท�ากับ 25.95 คน รวม FTES ท้ังหมด 845.67 คน มี
จํานวนอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด 97.5 คน คิดเป8นสัดส�วน FTES ต�ออาจารย�ประจํา เท�ากับ 8.67:1 ซ่ึงต�าง
จากเกณฑ�มาตรฐานเท�ากับ 8.38 คิดเป8นคะแนน 5 คะแนน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.4-1 ตารางคํานวณ FTES ปIการศึกษา 2557 
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ตัวบ
งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ
งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข2อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข2อ 
 

ข5อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม
มี 

1 จัดบริการให2คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช2ชีวิตแก�นักศึกษาในคณะ �  
2 มีการให2ข2อมูลของหน�วยงานท่ีให2บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา 
�  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา �  
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข2อ 1 - 3 ทุกข2อไม�ต่ํากว�า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
�  

5 นําผลการประเมินจากข2อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให2บริการและการให2ข2อมูล เพ่ือส�ง
ให2ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป8นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

�  

6 ให2ข2อมูลและความรู2ท่ีเป8นประโยชน�ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย�เก�า �  
 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - ข2อ เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 6 ข2อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. จัดบริการให5คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช5ชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 
 คณะวิชามีการจัดบริการให2คําปรึกษาแก�นักศึกษาโดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการท่ีได2รับมอบหมาย ดูแล
นักศึกษาท้ังปNญหาทางการเรียนหรือปNญหาส�วนตัว (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-1) พร2อมท้ังมีข2อมูลตารางเวลาการให2
นักศึกษาเข2าพบอาจารย� (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-2) รวมถึงการจัดกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ� : อาจารย�ท่ีปรึกษา
พบปะนักศึกษา ในทุกๆ ภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-3) และคณะวิชาได2แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและศิษย�เก�าสัมพันธ� (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-4) และแต�งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการและหรือกิจกรรม
ต�างๆ ท่ีคอยให2คําแนะนํา ช�วยเหลือนักศึกษาในการเรียนรู2นอกจากการเรียนด2านวิชาการ (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-5) 
และยังมีเจ2าหน2าท่ีคณะเภสัชศาสตร�ท่ีคอยประสานงานอํานวยความสะดวก และประสานงานการให2คําปรึกษาระหว�าง
อาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-6) มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู2อาจารย�ท่ี
ปรึกษาในแต�ละปIการศึกษา เพ่ือให2อาจารย�ท่ีปรึกษาใหม�ได2เพ่ิมพูนประสบการณ�ในการแก2ปNญหาให2แก�นักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ภส.1.5.1-7) 

2. มีการให5ข5อมูลของหน
วยงานท่ีให5บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล
งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แก
นักศึกษา 

คณะวิชา มีการจัดบริการให2ข2อมูลของหน�วยงานท่ีให2บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก�นักศึกษา ทางเวปไซต�คณะ Facebook และบอร�ดประชาสัมพันธ� (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.2)  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร5อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา 
 คณะวิชา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร2อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา โดยมีการจัด
โครงการพบปะหน�วยงานเพ่ือเป8นการเตรยีมความพร2อมด2านการทํางานให2กับบัณฑิต (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-1) และ
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โครงการปNจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมก�อนสําเร็จการศึกษา ในการให2ความรู2เรื่องการสมัครงาน การสัมภาษณ� และ
การเขียน Resume (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-2)  

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข5อ 1-3 ทุกข5อ ไม
 ตํ่ ากว
า  3.51  
 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะวิชา มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในภาพรวม ในปIการศึกษา 2557 
ดังผลการประเมิน ดังต�อไปน้ี  

การจัดบริการให2คําปรึกษาทางวิชาการและการใช2ชีวิตแก�นักศึกษาในคณะ ผลการประเมินอยู�ในระดับ 3.82 
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.4) ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสานสายใยสัมพันธ� : อาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะ
นักศึกษาปIการศึกษา 2557 ผลการประเมินอยู�ในระดับ 4.21 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-3) และผลการประเมิน
โครงการอบรมอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ อยู�ในระดับ 4.34 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-7)  

การให2ข2อมูลของหน�วยงานท่ีให2บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�
นักศึกษา ผลการประเมินอยู�ในระดับ 3.65 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.4) 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา ผลการประเมินอยู�ในระดับ 
4.01 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.4) ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการปNจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมก�อนสําเร็จ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร�ช้ันปIท่ี 6 ปIการศึกษา 2557 วันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2558 ในหัวข2อการให2ความรู2
เรื่องการสมัครงาน การสัมภาษณ� และการเขียน Resume ผลการประเมินอยู�ในระดับ 4.22 (เอกสารหมายเลข  
ภส.1.5.3-2) และผลการประเมินโครงการพบปะหน�วยงาน ปIการศึกษา 2557 วันท่ี 18 มีนาคม 2558 ผลการประเมินอยู�
ในระดับ 3.82 

5. นําผลประเมินจากข5อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให5บริการและการให5ข5อมูลเพ่ือส
งให5ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเปFนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 คณะวิชา มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให2บริการ ในปIการศึกษา 2556 มาใช2เป8นข2อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต2องการของนักศึกษา ในปIการศึกษา 2557 ดังน้ี 
 การจัดบริการให2คําปรึกษาทางวิชาการและการใช2ชีวิตแก�นักศึกษา มีผลการประเมินการจัดกิจกรรมทุกๆ 
กิจกรรม ในปIการศึกษา 2557 ไม�น2อยกว�า 3.82 ท้ังน้ีคณะได2นําผลการประเมินพร2อมข2อคิดเห็นเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรมต�างๆ ในปIการศึกษา 2556 มาปรับปรุง คือ ควรมีการประชาสัมพันธ�ล�วงหน2า การดําเนินงาน มีการบรรจุการจัด
กิจกรรมอาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษา ไว2ในตางรางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในแต�ละช้ันปI ในทุกๆ ภาคการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-1) รวมถึงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ�แจ2งคณาจารย�อีกช�องทางหน่ึงด2วย (เอกสาร
หมายเลข ภส.1.5.5-2) 
 
 การให2ข2อมูลของหน�วยงานท่ีให2บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�
นักศึกษา ผลการประเมินอยู�ในระดับ 3.65 ท้ังน้ีมีข2อคิดเห็นเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต�างๆ คือ การให2ข2อมูลของคณะ
ยังไม�ค�อย update ไม�รู2ว�ามีช�องทางไหนบ2าง website คณะยังปรับปรุงไม�เสร็จ การดําเนินงาน คือ เพ่ิมช�องทางการ
ประชาสัมพันธ�ให2ครอบคลุมถึงตัวนักศึกษาให2มากท่ีสุด คือ (1) แจ2งข2อมูลต�างๆ ให2กับนักศึกษาในช่ัวโมงกิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-1) (2) ประชาสัมพันธ�ข2อมูลข�าวสารต�างๆ ผ�านนายกสโมสรนักศึกษา ประธานฝlาย
ประชาสัมพันธ�สโมสรนักศึกษาเพ่ือกระจายข2อมูลให2กับนักศึกษาแต�ละช้ันปIทราบอย�างครอบคลุมและท่ัวถึง (3) 
ประชาสัมพันธ�ข2อมูล ข�าวสารผ�านทาง facebook คณะเภสัชศาสตร�, งานกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�าสัมพันธ� (4) ติด
ประกาศประชาสัมพันธ�บริเวณหน2าห2องเรียน บอร�ดประชาสัมพันธ�ต�างๆ และ (5) การพัฒนา website คณะให2มี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-3)  

 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร2อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา ข2อคิดเห็นเสนอแนะจากการ
จัดกิจกรรมต�างๆ คือ  

1.  ควรจัดโครงการอย�างต�อเน่ือง การดําเนินงาน มีการบรรจุการจัดกิจกรรมพบปะหน�วยงานไว2ในแผนการ
ดําเนินงานของฝlายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�าสัมพันธ� เป8นประจําทุกปI (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-7) 

2. ควรจัดโครงการก�อนการเลือกใช2ทุน การดําเนินงาน มีการนําเสนอข2อมูลให2กับนักศึกษาตั้งแต�ช้ันปI 4 ใน
โครงการเสริมทักษะการใช2ชีวิต สําหรับนักศึกษาช้ันปI 4 เพ่ือนักศึกษาจะได2มีมุมมองในสายงานท่ีครอบคลุม
และแตกต�างตามควาถนัดของตนเอง (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-4)  
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3. หน�วยงานท่ีมาเข2าร�วมโครงการไม�ครอบคลุมทุกสายงาน ยังมีหลายสายงานท่ีไม�ได2มาร�วม เช�น บริษัทยา
โรงงานยา การดําเนินงาน ผู2รับผิดชอบได2ประสานงาน เชิญหน�วยงานต�างๆ เข2าร�วมกิจกรรมครอบคลุมทุก
สายงานในทุกๆ ปIการศึกษา รวมถึงประชาสัมพันธ�ข2อมูลต�างๆ ท่ีเป8นประโยชน�ให2กับนักศึกษาอย�างต�อเน่ือง 
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-1) 

ท้ังน้ีการดําเนินงานในการให2บริการในทุกๆ ด2าน จะมีการปรับปรุงพัฒนาการให2บริการแก�บุคลากรนักศึกษาและ
ศิษย�เก�า อย�างต�อเน่ืองและมีการประเมินคุณภาพของการให2บริการ เพ่ือการให2บริการท่ีครอบคลุมและตอบสนองแก�
ผู2รับบริการมากท่ีสุด  

6. ให5ข5อมูลและความรู5ท่ีเปFนประโยชน�ในการประกอบอาชีพแก
ศิษย�เก
า 
 คณะวิชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู2และประสบการณ� ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย�เก�าโดยกําหนด
โครงการบริการวิชาการไว2ในแผนประจําปIโดยระบุศิษย�เก�าเป8นกลุ�มเปLาหมาย (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.6-1) และมีการ
ประชุมคณะกรรมการศิษย�เก�าเพ่ือแลกเปลี่ยนข2อมูลข�าวสารทางด2านวิชาการด2วย (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.6-2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.5.1-1 คําสั่งแต�งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
ภส.1.5.1-2 ข2อมูลตารางเวลาการให2นักศึกษาเข2าพบของอาจารย� 
ภส.1.5.1-3 โครงการสานสายใยสมัพันธ� : อาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษา 
ภส.1.5.1-4 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย�เก�าสมัพันธ� 
ภส.1.5.1-5 คําสั่งแต�งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษากิจกรรม/โครงการ ปIการศึกษา 2557 
ภส.1.5.1-6 ภาพเจ2าหน2าท่ีให2บริการให2คําปรึกษา และอํานวยความสะดวก 
ภส.1.5.1-7 โครงการอบรมอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
ภส.1.5.2-1 การให2ข2อมูลข�าวสารของหน�วยงานท่ีให2บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลา

และนอกเวลา แก�นักศึกษา ได2แก� ทางเวปไซต�คณะ Facebook และบอร�ดประชาสมัพันธ� 
ภส.1.5.3-1 โครงการพบปะหน�วยงาน 
ภส.1.5.3-2 โครงการปNจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมก�อนสําเร็จการศึกษา 
ภส.1.5.4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการให2บริการแก�นักศึกษา และความพึงพอใขการพัฒนาสุนทรียภาพ 

ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ภส.1.5.5-1 ตารางการช่ัวโมงกิจกรรมนักศึกษา ช้ันปI 1-5 
ภส.1.5.5-2 เอกสารประชาสมัพันธ�กิจกรรมอาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษา 
ภส.1.5.5-3 ช�องทางการประชาสัมพันธ� 
ภส.1.5.5-4 ความพึงพอใจการเข2าร�วมกิจกรรมเสริมทักษะการใช2ชีวิต สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร� ช้ันปI 4 
ภส.1.5.6-1 โครงการบริการวิชาการ 
ภส.1.5.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย�เก�า 
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ตัวบ
งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ
งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข2อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข2อ 
 

ข5อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม
มี 

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให2นักศึกษามีส�วนร�วม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

�  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให2ดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ให2ครบถ2วน 
ประกอบด2วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู2  
(3) ทักษะทางปNญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

�  

3 จัดกิจกรรมให2ความรู2และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา �  
4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 
�  

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา �  
6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา �  

 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - ข2อ เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 6 ข2อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให5นักศึกษามีส
วนร
วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 คณะวิชามีกระบวนการพัฒนากลยุทธ� แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปI (เอกสารหมายเลข  
ภส.1.6.1-1) ให2มีความสอดคล2องกัน รวมท้ังสอดคล2องกับภารกิจหลักของสถาบัน ตามยุทธศาสตร� และแผนพัฒนา 
ของชาติ (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-2) โดยคณะวิชาได2จัดทําประกาศเกณฑ�การเข2าร�วมกิจกรรม 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) ท้ังน้ี ในการจัดทําแผนฯ และการจัดกิจกรรมต�างๆ นักศึกษา
จะมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร� มหา 
วิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-8)  
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 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีส
งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู5ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห
งชาติ 5 ประการ ให5ครบถ5วน 
 ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชาได2ส�งเสริมให2มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ครบท้ัง 5 ด2าน ดังน้ี 

1.1 ด2านคุณธรรม จริยธรรม เช�น โครงการไหว2ครู และโครงการพัฒนาจิตให2เกิดปNญญา 
1.2 ด2านความรู2 เช�น โครงการสัปดาห�เภสัชวิชาการ, โครงการค�ายหมอยา และโครงการเภสัชศิลปากรเสรมิ

ทักษะเยาวชน 
1.3 ด2านทักษะทางปNญญา เช�น โครงการเสริมทักษะการเรียนรู2 ทักษะการใช2ชีวิต และทักษะวิชาชีพสําหรับ

นักศึกษาช้ันปIท่ี 1-6 ปIการศึกษา 2557 
1.4 ด2านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผดิชอบ เช�น โครงการ Pharmacy Music Challenge 

2014 และโครงการภาษามือสื่อสร2างสรรค�สุขภาพ 
1.5 ด2านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ เช�น โครงการสัมมนาผู2นํา

นักศึกษา, โครงการส�งเสริมการใช2ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English Please), โครงการสัปดาห�เภสัชวิชาการ และ 
โครงการประชุมวิชาการ : บัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปIการศึกษา 2557 เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร2างทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21 
 ท้ังน้ีการจัดกิจกรรม/โครงการท้ัง 5 ด2าน ดังท่ีกล�าวมาข2างต2น จะครอบคลุมท้ังนักศึกษาระดับปรญิญาตรี และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-1) 

 3. มีการจัดกิจกรรมให5ความรู5และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 
 คณะวิชามีกิจกรรมให2ความรู2และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษาตั้งแต�เริ่มเข2าสู�การเป8น
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.3-1) และมีการสอดแทรก
ความรู2ด2านการประกันคุณภาพแก�นักศึกษาในการเข2าร�วมกิจกรรมต�างๆ เช�น โครงการสัมมนาผู2นํานักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ภส.1.6.3-2) 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต
อไป 
 คณะวิชามีกระบวนการติดตามผลและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรม/โครงการท่ีได2จัดทํา
โดยใช2แบบประเมินท่ีสามารถระบุเปLาหมายผลผลิตและผลลัพธ�รวมท้ังผลกระทบ และได2สรุปข2อมูลเอาไว2เพ่ือให2นักศึกษา
รุ�นต�อไปได2 นํ าไปใช2 เป8นแนวทางในการจัดทําและปรับปรุง กิจกรรมท่ีจะ จัด ข้ึนต�อไป ( เอกสารหมายเลข  
ภส.1.6.2-1) รวมถึงการติดตามข2อมูลการจัดกิจกรรมและโครงการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย�
เก�าสัมพันธ� (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.4-1) 
 5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 คณะวิชามีกระบวนการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังการ
ดําเนินงานในการโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรคณะเภสชัศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข 
ภส.1.6.1-8) 

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 คณะวิชา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย�างต�อเน่ือง โดยได2กําหนดไว2
ในคู�มือการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.6-1) และการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในปI
การศึกษา 2557 น้ัน แต�ละโครงการท่ีจะดําเนินการขออนุมัติ จะต2องนําผลการประเมินโครงการในปIท่ีผ�านมาเป8นข2อมูลใน
การจัดโครงการครั้งต�อไป  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.6.1-1 แผนยุทธศาสตร�และแผนแม�บทระยะยาว พ.ศ.2550-2579, 2599 
ภส.1.6.1-2 แผนยุทธศาสตร�แม�บทและแผนงานดําเนินงานเชิงกลยุทธ� พ.ศ.2548-2557 
ภส.1.6.1-3 ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� ดี เก�ง เพ่ือ สังคม 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.6.1-4 ประกาศเกณฑ�การเข2าร�วมกิจกรรม สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ภส.1.6.1-5 ประกาศรายละเอียดกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ภส.1.6.1-6 ประกาศการเทียบค�าประสบการณ�การเข2าร�วมกิจกรรม 
ภส.1.6.1-7 แผนการจัดสรรงบประมาณประจําปI 2557 
ภส.1.6.1-8 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภส.1.6.2-1 กิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห�งชาติ 5 ประการ  
ภส.1.6.3-1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� ปIการศึกษา 2557 
ภส.1.6.3-2 โครงการสัมมนาผู2นํานักศึกษา ปIการศึกษา 2557 
ภส.1.6.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย�เก�าสัมพันธ� 
ภส.1.6.6-1 คู�มือนักศึกษาจากงานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย�เก�าสมัพันธ� 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ
งชี้ เปIาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

1.1 2 2.42 2.43 ต2องปรับปรุง 

1.2 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 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 1 4.38 ดี 

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด
นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 1 
จุดเด
น 

1. หลักสูตรของคณะวิชาผ�านเกณฑ�การกํากับมาตรฐาน ตามเกณฑ�การประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. คณะวิชามีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย�ให2มีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยมีเปLาหมายและงบประมาณชัดเจนใน

แต�ละปI โดยได2กําหนดมาตรการให2อาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิต่ํากว�าปริญญาเอกไปศึกษาต�อภายใน 3 ปI โดยเป8นเง่ือนไขในการต�อ
สัญญาจ2าง รวมท้ังจัดภาระงานให2เหมาะสมเพ่ือให2มีเวลาเตรียมการพัฒนาภาษาต�างประเทศ และมีเกณฑ�การรับอาจารย�
ใหม�เฉพาะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก อีกท้ัง ส�งเสริมการพัฒนาอาจารย�หลังจบการศึกษาปริญญาเอกให2ได2รับทุนวิจัยและผลิต
ตํารา โดยใช2ยุทธศาสตร�ทางการเงิน สร2างทีมงานวิจัยเพ่ือมุ�งความเป8นเลิศเฉพาะด2าน 

3. คณะวิชามีอาจารย�ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการจํานวนมาก ทําให2เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และส�งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตศึกษาให2มีคุณภาพสูง มีแผนปฏิบัติการท่ีกระตุ2นและสร2างแรงจูงใจให2อาจารย�ทําวิจัย หรือผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือให2สามารถเข2าสู�ตําแหน�งทางวิชาการตามกําหนดเวลา และได2กําหนดเกณฑ�เง่ือนไขระยะเวลาปฏิบัติงานกับ
การขอตําแหน�งทางวิชาการของพนักงานสายอาจารย� 
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4. คณะวิชามีการกําหนดนโยบาย มีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมและหรือโครงการด2านการพัฒนานักศึกษาท่ี
ชัดเจน เพ่ือให2นักศึกษาได2มีส�วนร�วมในกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสามารถดําเนินงานตามแผน พร2อมท้ังกระตุ2นให2
นักศึกษาเข2าร�วมกิจกรรมอย�างพร2อมเพียงและครอบคลุมนักศึกษาทุกช้ันปIซ่ึงสามารถส�งเสริมให2นักศึกษามีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค�ของบัณฑิตตามมาตรฐาน และมีการพิจารณาทบทวนการดําเนินการจัดกิจกรรมและหรือโครงการการพัฒนา
นักศึกษาเป8นระยะอย�างต�อเน่ือง 

5. คณะวิชามีการดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยคณะวิชาและสโมสร
นักศึกษา รวมท้ังนําผลการประเมินไปใช2ปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษา  

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมควรต2องปรับปรุง ท้ังน้ีอาจต2องปรับปรุงการดําเนินงาน เน2นท่ีวงจรการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือให2สอดคล2องการเกณฑ�ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในบางหลักสูตรยังไม�ได2ตามเปLาหมายท่ีตั้งไว2 ควรดําเนินการประชาสัมพันธ�
หลักสูตรท่ีมีผู2เรียนน2อย หรือไม�มีผู2เรียน และควรปxดหลักสูตรท่ีไม�มีผู2เรียน 
 3. คณะวิชากําลังดําเนินการส�งเสริมให2อาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาต�อในระดับสูงข้ึน แต�
หากอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทสูงอายุและมีแนวโน2มท่ีจะไม�ศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน ก็ควรส�งเสริมให2
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือให2คณะวิชามีความเข2มแข็งของการจัดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 4. คณะวิชายังขาดเครื่องมือและอุปกรณ�พ้ืนฐานสําหรับการวิจัยในบางสาขา ทําให2อาจารย�บางส�วนไม�สามารถ
เริ่มทํางานวิจัยเพ่ือขอตําแหน�งทางวิชาการได2 
 5. คณะวิชาควรวิเคราะห�ความเสี่ยงด2านบุคลากรล�วงหน2า กรณีท่ีอาจารย�ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการเกษียณอายุ
ราชการ และวางแผนเพ่ือปLองกันผลกระทบต�อสัดส�วนจํานวนอาจารย�ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ อีกท้ังควรกําหนดภาระงาน
ของอาจารย�ให2เหมาะสม เพ่ือให2มีโอกาสผลิตผลงานทางวิชาการ 

6. การบริการนักศึกษาบางครั้งทําได2ไม�ท่ัวถึง ควรเพ่ิมช�องทางในการให2บริการ อีกท้ังการรับรู2ข2อมลูข�าวสารของ
นักศึกษาไม�ท่ัวถึง ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ�ให2เข2าถึงนักศึกษาได2โดยง�าย เช�น ผ�านระบบเครอืข�ายสังคมออนไลน� 

7. กิจกรรมนักศึกษาบางกิจกรรมมีนักศึกษาเข2าร�วมน2อย ควรมีการจัดรูปแบบของกิจกรรมให2สอดคล2องกับ
ช�วงเวลาท่ีนักศึกษาส�วนใหญ�สามารถเข2าร�วมได2 และควรจัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรม และหรือโครงการเพ่ือให2นักศึกษา
ได2รับทราบล�วงหน2า พร2อมกับปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ�ให2เข2าถึงนักศึกษาได2โดยง�าย เช�น ผ�านระบบเครือข�ายสังคม
ออนไลน� 
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องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ
งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร5างสรรค� 
ชนิดของตัวบ
งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข2อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข2อ 
 

ข5อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม
มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช2ประโยชน�ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร2างสรรค� 

�  

2 สนับสนุนพันธกิจด2านการวิจัยหรืองานสร2างสรรค�ในประเด็นต�อไปน้ี  
- ห2องปฏิบัติการหรือห2องปฏิบัติงานสร2างสรรค� หรือหน�วยวิจัย หรือศูนย�เครื่องมือ 

หรือศูนย�ให2คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร2างสรรค� 
- ห2องสมุดหรือแหล�งค2นคว2าข2อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร2างสรรค� 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร2างสรรค� เช�น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห2องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค� เช�น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร2างสรรค� การจัดให2มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�
รับเชิญ (visiting professor) 

�  

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป8นทุนวิจัยหรืองานสร2างสรรค� �  
4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค�ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
�  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย มีการสร2างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�อง
อาจารย�และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค�ดีเด�น 

�  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ2มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค�ท่ีนําไปใช2
ประโยชน�และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

�  

 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - ข2อ เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 6 ข2อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช5ประโยชน�ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร5างสรรค� 

คณะวิชามีฐานข2อมูลโครงการวิจยและผลงานวิจัยของคณาจารย� สําหรับใช2ประโยชน�ในการบริหารงานวิจัย โดย
มีข2อมูลท่ีทันสมัยและสอดคล2องกับฐานข2อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.1-1) 

2. สนับสนุนพันธกจิด5านการวิจัยหรืองานสร5างสรรค�ในประเด็นต
อไปนี้ 
 - ห5องปฏิบัติการหรือห5องปฏิบัติงานสร5างสรรค� หรือหน
วยวิจัย หรือศูนย�เคร่ืองมือ หรือศูนย�ให5คําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร5างสรรค� 
 - ห5องสมุดหรือแหล
งค5นคว5าข5อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร5างสรรค� 
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 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร5างสรรค� เช
น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห5องปฏิบัติการ 

 - กิจกรรมวิชาการท่ีส
งเสริมงานวิจัยหรืองานสร5างสรรค� เช
น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร5างสรรค� การจัดให5มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting professor) 

คณะวิชา มีการสนับสนุนพันธกิจด2านการวิจัยตามอัตลักษณ�ของคณะวิชา ดังน้ี 
  - มีห2องปฏิบัติการวิจัยฯ และการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร�สาํหรบัการวิจัย (เอกสารหมายเลข ภส.

2.1.2-1 และ ภส.2.1.2-4 ถึง ภส.2.1.2-8) 
 - มีห2องสมุด แหล�งค2นคว2าข2อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ และมีฐานข2อมูลสําหรับสืบค2น (เอกสารหมายเลข ภส.

2.1.2-12) 
 - มีการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช�น 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) 
 - มีกิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยฯ เช�น โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู2ด2านการวิจยั โดยเชิญ

วิทยากรผู2ทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการทําวิจัยด2านต�าง ๆ ร�วมกัน 
(เอกสารหมายเลข ภส.2.1.2-13) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปFนทุนวิจัยหรืองานสร5างสรรค� 
คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป8นทุนอุดหนุนการวิจัย ท้ังด2านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต� การ

วิจัยพัฒนา การวิจัยสถาบันและการวิจัยการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการส�งเสริมการวิจัยประจําคณะเภสัชศาสตร�
เป8นผู2ดูแลรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.3-1 ถึง ภส.2.1.3-3) 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสร5างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพ� การนําเสนอ
ผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนค�าใช2จ�ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต�างประเทศ รวมถึงการร�วมทุน
ระหว�างคณะวิชาและมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป8นการส�งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยของ
คณาจารย� อีกท้ังยังเป8นขวัญและกําลังใจในการทํางานวิจัยในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร�ต�อไป (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.4-
1 ถึง ภส.2.1.4-5) 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย มีการสร5างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย
องอาจารย�และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร5างสรรค�ดีเด
น 

คณะวิชามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย รวมถึงบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ใน
รูปแบบการจัดโครงการบริการวิชาการหรือจัดอบรมให2ความรู2เฉพาะเรื่อง มีการสร2างขวัญและกําลังใจให2แก�บุคลากรของ
คณะวิชา ภายใต2โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด�นคณะเภสชัศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการจัดสัมมนาประจําปI
ทุกปIเพ่ือเป8นการเช่ือมความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างสายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.5-1 ถึง ภส.
2.1.5-4) 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช
วยในการคุ5มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร5างสรรค�ท่ีนําไปใช5ประโยชน� และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะวิชา มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ2มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค�ท่ีนําไปใช2ประโยชน� โดย
ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกําหนดระบบและกลไก โดยจัดตั้งศูนย�บ�มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(http://www.subi.su.ac.th) ข้ึนเพ่ือช�วยในการคุ2มครองสิทธิของงานวิจัยท่ีนําไปใช2ประโยชน�และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนดเป8นลายลักษณ�อักษร และกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน�ของอาจารย� นักวิจัย และของ
สถาบัน ในผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหรือทําธุรกิจท่ีเป8นผลจากงานวิจัยโดยเป8นหลักเกณฑ�ท่ีโปร�งใส เป8นท่ี
ยอมรับของทุกฝlาย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (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 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการกํากับการใช2พ้ืนท่ีสําหรับงานวิจัย (ท่ี 319/2555) 
ภส.2.1.2-2 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ Lab Safety คณะวิชา (ท่ี 182/2556) 
ภส.2.1.2-3 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ Lab Safety สําหรับห2องปฏบัิติการวิจัยต2นแบบ (ท่ี 318/2555) 
ภส.2.1.2-4 ตัวอย�างคู�มือการใช2งานเครื่อง AUTOCLAVE รุ�น LS-2D 
ภส.2.1.2-5 ตัวอย�างคู�มือการใช2งานเครื่องช่ัง รุ�น CP 3202 S 
ภส.2.1.2-6 ตัวอย�างคู�มือการใช2งานเครื่อง HPLC (AUTO) รุ�น 1100 
ภส.2.1.2-7 ฐานข2อมูลเครื่องมือท่ีใช2สําหรับงานวิจัยของคณะวิชา 
ภส.2.1.2-8 แผนผังห2องปฏิบัติการสําหรับการวิจัยอาคารควบคุมปฏิบัติการ (ตึก 6 ช้ัน) 
ภส.2.1.2-9 ข2อกําหนดเรื่องความปลอดภยัในการทํางานในห2องปฏิบัติการ 
ภส.2.1.2-10 นโยบายความปลอดภัยในห2องปฏบัิติการคณะเภสัชศาสตร� ม.ศิลปากร 
ภส.2.1.2-11 คู�มือการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห2องปฏิบัติการ 
ภส.2.1.2-12 ภาพถ�ายห2องเอกสารอ2างอิง ประโชติ เปล�งวิทยา 
ภส.2.1.2-13 ตัวอย�างกิจกรรมทางวิชาการท่ีส�งเสริมการวิจัยของคณะวิชา 
ภส.2.1.3-1 ผลการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิชาให2แก�หน�วยวิจัยและวิเทศสมัพันธ� ปIงบประมาณ 2557 และ 2558 
ภส.2.1.3-2 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเภสัชศาสตร� 
ภส.2.1.3-3 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ปIงบประมาณ 2557 
ภส.2.1.4-1 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยประเภทสิง่ตีพิมพ� 
ภส.2.1.4-2 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยประเภทการนําเสนอผลงาน 
ภส.2.1.4-3 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนค�าใช2จ�ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในต�างประเทศ 
ภส.2.1.4-4 ประกาศผลการสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจยั 
ภส.2.1.4-5 ประกาศผลการสนับสนุนค�าใช2จ�ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในต�างประเทศ 
ภส.2.1.5-1 ภาพการยกย�องเชิดชูเกียรติอาจารย�และนักวิจัยผ�านทาง Social media 
ภส.2.1.5-2 โครงการเชิดชูบุคลากรดีเด�นคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ภส.2.1.5-3 ภาพโครงการการบริหารระบบยา ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กทม. 
ภส.2.1.5-4 ภาพงานสัมมนาประจําปIของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร� 
ภส.2.1.6-1 เว็บไซต�หน�วยจัดการทรัพย�สินทางปNญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภส.2.1.6-2 คู�มือการขอรับความคุ2มครองทรัพย�สินทางปNญญาของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ภส.2.1.6-3 ระเบียบด2านทรัพย�สินทางปNญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตัวบ
งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร5างสรรค�  

ชนิดชองตัวบ
งชี ้ ปNจจัยนําเข2า 
เกณฑ�การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต�อจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําเป8นคะแนนระหว�าง 0 – 5  
เกณฑ�เฉพาะคณะท่ีกลุ
ม ค1 และ ง กลุ
มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สขุภาพ (เภสัชศาสตร�) 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5 
= 180,000 บาทข้ึนไปต�อคน  
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต�อจํานวนอาจารย�ประจําและ
นักวิจัย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจยั 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได2ในข2อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได2 = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดให2เป8นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนท่ีได5ในระดับคณะวิชา 

คะแนนท่ีได2ในระดับคณะวิชา = ค�าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได2ของทุกกลุ�มสาขาวิชาในคณะวิชา 
คณะเภสัชศาสตร� ไม�แบ�งกลุ�มสาขาวิชา 

หมายเหตุ  
1. จํานวนอาจารย�และนักวิจัยให2นับตามปIการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม�นับรวมผู2ลาศึกษาต�อ 
2. ให2นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปIการศึกษาหรือปIงบประมาณหรือปIปฏิทินน้ันๆ ไม�ใช�

จํานวนเงินท่ีเบิกจ�ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ�งสัดส�วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป8นหลักฐานจากแหล�งทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงร�วมกันของสถาบันท่ีร�วมโครงการ ให2แบ�งสัดส�วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม�มีหลักฐาน ให2แบ�งเงินตาม
สัดส�วนผู2ร�วมวิจัยของแต�ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได2ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย�ประจําหรือนักวิจัย แต�ไม�สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม�ใช�นักวิจัยเป8น
ผู2ดําเนินการ 
 
 
ตารางท่ี 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร2างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสร5างสรรค� 
ป@งบประมาณ 

2556 
ป@งบประมาณ

2557 
ป@งบประมาณ

2558 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรค�จากภายในสถาบัน 
(บาท) 
1. งบรายได2ของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. วิทยาลัยนานาชาติ 
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการบริการวิชาการ) 

 
 

308,333.24 
5,805,594.58 

44,133.31 
80,000 

 
 

287,499.99 
5,205,081 

 

 
 

206,583.29 
4,659,415.00 

 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 6,238,061.13 5,991,514.33 4,865,998.29 
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รายการ 

จํานวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสร5างสรรค� 
ป@งบประมาณ 

2556 
ป@งบประมาณ

2557 
ป@งบประมาณ

2558 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรค�จากภายนอก
สถาบัน (บาท) 
1. แหล�งทุนในประเทศ เช�น สวทช. สกว. สกอ. วช. 
2. แหล�งทุนต�างประเทศ 
3. หน�วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ  
4. หน�วยงานภาคเอกชน  
5. แหล�งอ่ืนๆ (โปรดระบุ) มูลนิธิ 

 
 

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 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 10,950,768.30 12,134,038.34 6,442,306.55 
รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 17,188,829.43 18,125,552.67 11,308,304.84 
จํานวนอาจารย�ประจําท่ีได2รับทุนวิจัย / สร2างสรรค� 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

 
52 
26 

 
58 
23 

 
47 
16 

จํานวนอาจารย�ประจํา (ไม�นับลาศึกษาต�อ) 
จํานวนนักวิจัย (ไม�นับลาศึกษาต�อ) 
รวมจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

97.5 
0 

97.5 

97.5 
0 

97.5 

97.5 
0 

97.5 
จํานวนอาจารย�ประจํา (ลาศึกษาต�อ) 6 7.5 7.5 
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาต�อ) 0 0 0 
จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด  
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ) 

103.5 105 105 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ) 0 0 0 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร5างสรรค� 
ต
ออาจารย�ประจําและนักวิจัย 

176,295.69 185,903.10 115,982.61 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรค� ปIงบประมาณ 2558 จําแนกตามภาควิชา 

ภาควิชา 

จํานวน
อาจารย� และ
นักวิจัย ที่

ปฎิบัติงานจริง 
(ป@การศึกษา 

2557) 

จํานวนเงินสนับสนนุภายในสถาบัน (บาท) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนภายนอก

สถาบัน (บาท) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

เงินสนับสนนุงานวิจัย 
และงานสร5างสรรค�ภายใน
และภายนอกสถาบันต
อ
จํานวนอาจารย�ประจํา 

ป@งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คะแนนตาม
เกณฑ� สกอ. 

งบประมาณ
แผ
นดิน 

เงินรายได5 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 15 456,192.50 53,124.99 289,774.91 799,092.40 53,272.83  1.48 
ภาควิชาเภสัชกรรม 12 - 4,166.67 - 4,166.67 347.22  0.01 
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 12 - - 400,000.00 400,000.00 33,333.33  0.93 
ภาควิชาเภสัชเคม ี 15 952,170.84 36,666.66 895,216.67 1,884,054.17 125,603.61  3.49 
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 10 496,450.83 50,333.33 - 546,784.16 54,678.42  1.52 
ภาควิชาเภสัชเวท 9 191,012.51 6,874.99 34,225.00 232,112.50 25,790.28  0.72 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 17 2,203,890.82 14,166.66 4,714,339.97 6,932,397.45 407,788.09  5.00 
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 5.5 359,697.50 40,916.66 108,750.00 509,364.16 92,611.67  2.57 
ส�วนกลาง (ประจําและปฏิบัติงานจริง) 2 - 333.33 - 333.33 166.67  0.00 

รวมระดับคณะ 97.5 4,659,415.00 206,583.29 6,442,306.55 11,308,304.84   

            
ผลประเมินตนเองปIที่แล2ว :      - บาท/คน              เกณฑ�ประเมิน :        -คะแนน 

 
 
 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 115,982.61 บาท/คน เกณฑ�ประเมิน : 3.22 คะแนน 
เปLาหมายของปIนี้ : 110,000 บาท/คน ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 150,000 บาท/คน เกณฑ�ประเมิน : 4.17 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

ในปIงบประมาณ 2558 ได2รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรค� รวม 57 ทุน เป8นทุนจากภายใน 36 
ทุน เป8นเงิน 4,865,998.29 บาท ซ่ึงมีอาจารย�รับทุน 47 คนและนักวิจัย 0 คน เป8นทุนจากภายนอก 21 ทุน เป8นเงิน 
6,442,306.55 บาท ซ่ึงมีอาจารย�รับทุน 16 คนและนักวิจัย 0 คน รวมเป8นเงินทุน 11,308,304.84 บาท โดยมีจํานวน
อาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริง 97.5 คน คิดเฉลี่ยต�ออาจารย�และนักวิจัยเป8นเงิน 115,982.61 บาทต�อคน ท้ังน้ี ยังมีทุน
สนับสนุนการวิจัย ปIงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยู�ระหว�างรอลงนามในสัญญารับทุนอีก เป8นเงิน 1,055,500 บาท 

คณะวิชามีอาจารย�ประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ) 105 คน บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป8นนักวิจัย
ท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ) 0 คน มีอาจารย�ลาศึกษาต�อ 7.5 คนและนักวิจัยลาศึกษาต�อ 0 คน คิดเป8น
จํานวนอาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริง 97.5 คน (เอกสารหมายเลข ภส.2.2-1 และ ภส.2.2-2) 

รายละเอียดของโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร2างสรรค�จากภายใน
และภายนอกสถาบัน ในปIงบประมาณ 2557 และ 2558 อยู�ในภาคผนวก 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.2.2-1 รายช่ือคณาจารย�ท่ีได2รับทุนภายในและภายนอกสถาบันของคณะเภสัชศาสตร� ปIงบประมาณ 2557 
ภส.2.2-2 รายช่ือคณาจารย�ท่ีได2รับทุนภายในและภายนอกสถาบันของคณะเภสัชศาสตร� 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.ปราณตี โอปณะโสภิต 
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ตัวบ
งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ
งชี้ ผลลัพธ� 
เกณฑ�การประเมิน   

โดยการแปลงค�าร2อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยเป8นคะแนน
ระหว�าง 0 – 5 เกณฑ�แบ�งกลุ�มตามสาขาวิชาดังน้ี 
เกณฑ�เฉพาะคณะกลุ
ม ค1 และ ง กลุ
มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ (เภสัชศาสตร�) 
 ร2อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว2เป8นคะแนนเต็ม5 = 
ร2อยละ 60 ข้ึนไป 
สูตรคํานวณ 
1. คํานวณร2อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

ผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
x 100 

จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจยัท้ังหมด 
 
2. แปลงค�าร2อยละท่ีคํานวณได2ในข2อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได2 = 
ร2อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

x 5 ร2อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
ท่ีกําหนดให2เป8นคะแนนเต็ม 5 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข2อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด2วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการท่ัวไป 
และแจ2งให2 กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได2รับการจดอนุสิทธิบัตร  
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข2อมูล TCI 

กลุ�มท่ี 2  
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ใน

ฐานข2อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด2วย หลักเกณฑ�การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการท่ัวไป และแจ2งให2 กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�
วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข2อมูล TCI 
กลุ�มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข2อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด2วย 
หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได2รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช2สังคมท่ีผ�านการประเมินผ�านเกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการแล2ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค�กรระดับชาติว�าจ2างให2ดําเนินการ 
- ผลงานค2นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค2นพบใหม�และได2รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ�านการประเมินผ�านเกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการแล2ว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ�านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ�การประเมินตําแหน�งทางวิชาการแต�ไม�ได2
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ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 
 การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให2นําเสนอในการประชุมวิชาการต2องส�งเป8นฉบับสมบูรณ� (Full Paper) 
และเมื่อได2รับการตอบรับและตีพิมพ�แล2ว การตีพิมพ�ต2องตีพิมพ�เป8นฉบับสมบูรณ�ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�ได2 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร5างสรรค�ของอาจารย�ประจําท่ีตีพิมพ�เผยแพร
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร2างสรรค�ของอาจารย�ประจํา นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถ�วง
นํ้าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ2างอิง 

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 0.20 ตารางท่ี 2.3-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 17 6.80 ตารางท่ี 2.3-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการท่ีไม�
อยู�ในประกาศของ ก.พ.อ.แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
อนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการท่ัวไป และแจ2งให2 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ 

0.40 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการท่ีไม�
อยู�ในประกาศของ ก.พ.อ.แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ
และจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการท่ัวไปและแจ2งให2 กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ 

0.40 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-2 

2.5 ผลงานท่ีได2รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-2 
3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข2อมูล 
TCI กลุ�มท่ี 2 

0.60 6 3.60 ตารางท่ี 2.3-3 

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข2อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 

0.60 2 1.20 ตารางท่ี 2.3-3 

4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�
อยู�ในฐานข2อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต�สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการท่ัวไป
และแจ2งให2 กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออก
ประกาศ 

0.80 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-4 

4.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�
อยู�ในฐานข2อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพ่ืออนุมัติและจัดทําเป8นประกาศให2ทราบเป8นการท่ัวไปและแจ2งให2 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ 

0.80 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-4 

4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข2อมูล 
TCI กลุ�มท่ี 1 

0.80 1 0.80 ตารางท่ี 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข2อมูลTCI กลุ�มท่ี 1 

0.80 1 0.80 ตารางท่ี 2.3-4 

5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข2อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

1.00 51 51.00 ตารางท่ี 2.3-5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร2างสรรค�ของอาจารย�ประจํา นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถ�วง
นํ้าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ2างอิง 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด2วย หลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข2อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด2วย หลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-5 

5.3 ผลงานท่ีได2รับการจดสิทธิบัตร 1.00 1 1.00 ตารางท่ี 2.3-5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช2สังคมท่ีได2รับการประเมินผ�านการ
ประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล2ว 

1.00 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค�กรระดับชาติว�าจ2างให2
ดําเนินการ 

1.00 2 2.00 ตารางท่ี 2.3-5 

5.6 ผลงานค2นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค2นพบใหม�และได2รับการจด
ทะเบียน 

1.00 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-5 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได2รับการประเมินผ�านเกณฑ�
การขอตําแหน�งทางวิชาการแล2ว 

1.00 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-5 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ�านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ�การประเมินตําแหน�งทางวิชาการแต�ไม�ได2นํามาขอรับ
การประเมินตาํแหน�งทางวิชาการ 

1.00 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-5 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด 105  
จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 82  

ผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา 67.40 
ร2อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา 64.19 

คะแนน ร2อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา 5.00 
 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - ข2อ เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : ร2อยละ 64.19 เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : ร2อยละ 30 ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : ร2อยละ 60 เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปI พ.ศ. 2557 คณะวิชามีผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําท่ีตีพิมพ�เผยแพร�จํานวน 82 ช้ิน คิดเป8นผลรวม
ถ�วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา เท�ากับ 67.40 จากจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด 105 คน คิดเป8นร2อย
ละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา เท�ากับ 64.19 

รายช่ือผลงานทางวิชาการของอาจารย�ท้ังหมด ในปI พ.ศ. 2557 อยู�ในภาคผนวก 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.2.3-1 ตารางแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย� ปIการศึกษา 2557 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ผลการวิเคราะห�จุดเด
นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 2 
จุดเด
น 

1. คณะเภสัชศาสตร�มีการส�งเสริมการวิจัย มีบุคลากรท่ีให2ความสนใจด2านการวิจยัจํานวนมาก 
2. คณะเภสัชศาสตร�มีบุคลากรท่ีมีความรู2ความสามารถในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร�อย�างแท2จริงและเป8นท่ียอมรับ

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
3. คณะเภสัชศาสตร�มีการทําวิจัยแบบสหสาขาโดยบูรณาการงานวิจัยกับกับหน�วยงานต�าง ๆ เช�น บริษัทเอกชน 

หน�วยงานของรัฐในสาขาวิชาชีพอ่ืน เป8นต2น เป8นจํานวนมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. บุคลากรคณะเภสัชศาสตร�ได2รับทุนสนับสนุนลดลงในปIงบประมาณ 2558 ควรต2องเร�งส�งเสริมให2บุคลากร
ขอรับทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 

2. บุคลากรมภีารกิจด2านการสอนและภารกิจด2านอ่ืน ๆ ทําให2มีเวลาจํากัดในการทําวิจัย 
 
องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ
งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก
สังคม 
ชนิดของตัวบ
งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข2อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข2อ 
 

ข5อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม
มี 

1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปIท่ีสอดคล2องกับความต2องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

�  

2 โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช2ประโยชน�จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให2เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

�  

3 โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข2อ 1 อย�างน2อยต2องมีโครงการท่ีบริการแบบให2เปล�า �  
4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข2อ 1 

และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
�  

5 นําผลการประเมินตามข2อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให2บริการวิชาการสังคม �  
6 คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน �  

ตัวบ
งชี้ เปIาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

2.1 6 ข2อ 6 ข2อ 5 ดีมาก 

2.2 110,000 บาท/คน 115,982.61 บาท/คน 3.22 พอใช2 

2.3 ร2อยละ 30 ร2อยละ 64.19 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 2 4.41 ดี 
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ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - ข2อ เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 6 ข2อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป@ท่ีสอดคล5องกับความต5องการของสังคมและกําหนดตัวบ
งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คณะเภสัชศาสตร� มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร�สนับสนุนการบริการวิชาการแก�สังคม โดยคณะวิชา 
มีภาควิชาท้ัง 8 ภาควิชาดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก�ชุมชนตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ และมีหน�วยงาน
บริการวิชาการ อยู�ภายใต2หน�วยเครือข�ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” มีหน2าท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดโครงการบริการ
วิชาการแก�ชุมชน มีการจัดทําแผนกลยุทธ�การบริการวิชาการเป8นลายลักษณ�อักษร และมีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ให2บริการทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต2องการของชุมชนได2ตรงเปLาหมาย มีการดําเนินงานตามข้ันตอนอย�างเป8น
ระบบ และมีการบริหารจัดการในแต�ละโครงการ ตามข2อกําหนดเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ ว�าด2วยการ
จัดสรรค�าบริการทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.1-1 ถึง ภส.3.1.1-2) 

มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปIท่ีสอดคล2องกับความต2องการของสังคม โดยมีการจัดทําแบบสํารวจ
ความต2องการของชุมชนส�งไปยังกลุ�มเปLาหมายต�าง ๆ เช�น (1) โรงเรียนวัดเสนหา เพ่ือกําหนดหัวข2อการให2บริการใน
โครงการให2ความรู2เก่ียวกับตู2ยาน�ารู2และการดูแลสุขภาพ (2) โรงเรียนบํารุงวิทยา และโรงเรียนราชินีบูรณะ เพ่ือกําหนด
แผนการดําเนินงานของโครงการความรู2เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบ้ืองต2น (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.1-4) และ (3) 
มูลนิธิธรรมอิสระ เพ่ือสํารวจและติดตามการรับบริการในโครงการตรวจสอบจุลินทรีย�ปนเป��อนเพ่ือความปลอดภัยแก�
ผู2บริโภคและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�ชุมชน (ปIท่ี 5) ในปIการศึกษา 2556 เพ่ือเป8นแนวทางในการจัดทําแผนการ
บริการวิชาการในปIการศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.1-5) 

ในภาพรวม คณะวิชา มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะวิชา ปIงบประมาณ 2558 (คาบเก่ียวปIการศึกษา 
2557) ตามยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด2านบริการวิชาการสู�สังคม โดยมีเปLาประสงค� คือ บริการวิชาการสู�สังคมทุกระดับแก�ชุมชน
และสังคมท้ังหน�วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีความสอดคล2องกับความต2องการของสังคม และได2นําเข2าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมีมติให2การรับรอง (เอกสารหมายเลข ภส 3.1.1-6 ถึง เอกสารหมายเลขภส 3.1.1-7) และ
ยังได2มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
6/2558 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระท่ี 4.6 และครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ระเบียบ
วาระท่ี 1.1 เพ่ือให2การรับรองแล2ว (เอกสารหมายเลขภส 3.1.1-7) 

 2. โครงการบริการวิชาการแก
สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช5ประโยชน�จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให5เกิดผลต
อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 การจัดทําแผนโครงการบริการวิชาการ ได2กําหนดความต2องการของชุมชนหรือองค�กรเปLาหมายในแต�ละโครงการ
อย�างชัดเจน และได2นําความคิดเห็นของชุมชนและนักศึกษามากําหนดการจัดทําแผนการใช2ประโยชน�จากการบริการ
วิชาการ บรรจุลงในแผนบริการวิชาการ ปIการศึกษา 2557 เพ่ือให2เกิดประสิทธิผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
การจัดทําแผนการใช2ประโยชน� อาจพิจารณาได2จาก(1) ผลประเมินแบบสอบถามและการบันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.1-3) (2) การสํารวจและติดตามจากการให2บริการวิชาการ เช�น ท่ีมูลนิธิธรรมอิสระ ซ่ึง
เป8นชุมชนเปLาหมาย ในโครงการตรวจสอบจุลินทรีย�ปนเป��อน เพ่ือความปลอดภัยแก�ผู2บริโภคและการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ�ชุมชน (ปIท่ี5) (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.1-5 และ ภส.3.1.2-1) (3) ผลการติดตามพฤติกรรมการใช2ยา ใน
โครงการตรวจหายาสเตียรอยด�ในตํารับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ�เสริมอาหารด2วยวิธีทีแอลซี (เอกสารหมายเลข ภส. 
3.1.2-2) โดยแผนการใช2ประโยชน�จากการบริการวิชาการเพ่ือให2เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม แสดงใน
ตารางท่ี 3.1-1 
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ตารางท่ี 3.1-1 แผนการใช2ประโยชน�จากการบริการวิชาการเพ่ือให2เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

แหล
งงบประมาณ (บาท) แผนการใช5ประโยชน� 

เงิน
แผ
นดิน 

เงิน
รายได5 

เงินคก.
พิเศษ 

แผน ผล 

1. ส
งเสริมสนับสนนุงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต5องการของสังคมรวมท้ังการศึกษาต
อเนื่อง 
1.1 โครงการการ

ตรวจหายาส
เตียรอยด�ในตํารับ
ยาแผนโบราณและ
ผลิตภณัฑ�เสริม
อาหารด2วยวิธีที
แอลซี 

ต.ค. 57 - 
ส.ค. 58 

35,000 - - ร2อยละ 70 ของผู2ส�ง
ต ร ว จ เ ลิ ก ใ ช2
ผลิ ตภัณฑ� / ย า ท่ีมี
ส� ว น ผ ส ม ส า ร ส
เตียรอยด� 

ร2อยละ 71 ของผู2ส�ง
ตัวอย�างแจ2 งเลิกใช2
ผ ลิ ต ภั ฑ ณ� ย า ท่ี มี
ส�วนผสม สเตียรอยด�
หลังจากทราบผลการ
ใช2ตรวจ 

     

  

    ร2อยละ 60 ของผู2ส�ง
ตรวจมีการเผยแพร�
ข2อมูลผลกระทบจาก
ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น
ผลิตภัณฑ�หรือยาท่ีมี
ส�วนผสมสเตียรอยด�
แก�ครอบครั วหรือ
ชุมชน 

ร2อยละ 100 ของผู2ส�ง
ตรวจมีการแนะนําให2
ข2 อ มู ล จ า ก ก า ร
รั บประทานยา ท่ี มี
ส�วนผสมสเตียรอยด� 
เน่ืองจากทางคณะจะ
ส�งข2อมูลผลข2างเคียง
จากการใช2ยาแนบไป
กับผลตรวจ 

1.2 โครงการบริการ
วิชาการแก�
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู�บ2าน (อสม.) 
เรื่อง โรคท่ีพบบ�อย
และการสร2างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
  

ม.ค - ก.ค.
58 
  

18,000 
  

- 
  

- 
  

ผู2นํา อสม. อย�าง
น2อย1 หมู�บ2านนํา
ค ว า ม รู2 จ า ก ก า ร
อบรมไปถ� ายทอด
ความรู2ให2กับชุมชน
ของตน 

ผู2นํา อบต. โพรง
มะเดื่อขอเอกสารการ
อบรมนําไปเผยแพร�
ชุมชนต�อ 

 ร2อยละ 70 ของอ
สม . ท่ี ส าม า รถ ใ ห2
คําปรึกษาแนะนํา
เผยแพร�ความรู2แก�
ผู2ปlวยในแต�ละชุมชน 
 

อสม.ท่ีเข2าร�วมอบรม 
81 คน ให2ความคิด
คิด เ ห็นร2 อยละ  93 
สามารถให2คํา ปรึกษา
แ น ะ นํ า เ ผ ย แ พ ร�
ความรู2แก�ผู2ปlวยในแต�
ละชุมชน 

1.3 โครงการคัดกรองผู2
ท่ีมีความเสี่ยงต�อ
โรคเรื้อรัง 

ต.ค. 57 - 
ส.ค. 58 

20,000 - - ร2อยละ 80 ของผู2เข2า
โครงการมีการดูแล
สุขภาพตนเองอย�าง
ต�อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

 อ ยู� ร ะ ห ว� า ง
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

แหล
งงบประมาณ (บาท) แผนการใช5ประโยชน� 

เงิน
แผ
นดิน 

เงิน
รายได5 

เงินคก.
พิเศษ 

แผน ผล 

1.4 30 ปI เภสัชฯ
ศิลปากร 2558 : 
พัฒนาวิชาการ
ประสานศาสตร�สู�
ชุมชนแบ�งเป8น 2 
กิจกรรมย�อยคือ 

ต.ค. 57 - 
ส.ค. 58 

 - - ร2อยละ 70 ของ
ชุมชน/องค�กรใน
พ้ืนท่ีตระหนักถึง
ประโยชน�ท่ีได2รับ
จากการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ในครั้งน้ี 

  

1.4.1 กิจกรรมปลูก
ปlาอนุรักษ�
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมฯ 
 

10 มิ.ย. 58 
  

 50,000 
  

  
  

  
  

ไม�น2อยกว�าร2อยละ 
70 ท่ีนักศึกษาหรือ
ชุ ม ช น ใ ห2 ค ว า ม
คิดเห็นว�าการปลูก
ปlาใน พ้ืนท่ี เ พ่ิม ข้ึน
ช�วยให2ระบบนิเวศใน
พ้ืนท่ีดีข้ึน 

ร2อยละ 93.60 ของ
ผู2เข2าร�วมโครงการให2
ความคิดเห็นว�าการ
ป ลู ก ปl า ใ น พ้ื น ท่ี
เพ่ิมข้ึนช�วยให2ระบบ
นิเวศในพ้ืนท่ีดีข้ึน 

 ชุมชนในพ้ืนท่ีนําไป
สานต�อหรือพัฒนา
ต� อ ในรูป กิจกรรม
อย�างน2อย 1 
กิจกรรม 

อยู�ระหวางดําเนินการ 

1.4.2 กิจกรรม
เภสัชวิชาการ 
 

24 - 26 
ส.ค.58 

 150,00
0 

    ร2อยละ 80 ของ
นักศึกษาสามารถนํา
ความรู2จากการจัด
กิจกรรมนําไปต�อยอ
ดรพัฒนาการเรียนรู2
ในชีวิตประจําวันได2 

 อ ยู� ร ะ ห ว� า ง
ดําเนินการ 

         ผู2 เข2าร�วมโครงการ
นําความรู2ท่ีได2รับไป
ประโยชน�ต�อตนเอง
อย�างน2อย 1 ด2าน 

  

1.5 โครงการการศึกษา
ต�อเน่ืองทางเภสัช
ศาสตร�และการ
เรียนรู2ตลอชีวิต 
สถาบันหลัก: คณะ
เภสัชศาสตร�
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ต.ค. 57 - 
ส.ค. 58 

- 120,00
0 

- จํานวนบทความใน
ว า ร ส า ร ไ ภ ษั ช ย
นิพนธ�อย�างน2อย 2 
เ รื่ อ ง ท่ี ผู2 ส น ใ จ ทํ า
แบบท ดสอ บ เ ก็ บ
หน�วยกิตการศึกษา
ต�อเ น่ืองทางเภสัช
ศาสตร� 
 
 
 
 
 

ยังไม�มีผู2สมัครทดสอบ 
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2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนและ/หรืองานวิจัย     
2.1 ความปลอดภัยด2าน

อาหารภายใน
มหาวิทยาลยั
ศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร� ปIท่ี 3 

1 พ.ย. 57 
–ส.ค. 58  

100,000 - - ผู2 ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ร2านอาหารให2ความ
ร� ว ม มื อ ใ น ก า ร
ปรับปรุงเรื่องความ
ปลอดภัยด2านอาหาร
ร2อยละ 80 

ผู2 ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห2
ความร�วมมือในการ
ปรับปรุงเรื่องความ
ป ล อ ด ภั ย ด2 า น
อาหาร ร2อยละ 94.20 
(คะแนนเฉลี่ย4.71) 

         ร2อยละ 70 ของบุ
คลา  กร ใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราช วั งสนาม
จันทร�ตระหนักใน
เรื่องความปลอดภัย
ของอาหาร 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 

           ร2อยละ 80 ของนัก 
ศึ ก ษ า มี
ประสบการณ�จาก
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
วัตถุดิบเรื่องอาหาร
ปลอดภัยมากข้ึน 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 

           นักศึกษานําความรู2ท่ี
ได2 รับจากการเข2 า
ร� ว ม โ ค ร ง ก า ร ไ ป
พัฒนาการเรียนรู2ใน
รายวิชาอ่ืนๆร2อยละ 
70 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 

2.2 โครงการพัฒนา
งานบริบาลทาง
เภสัชกรรมเฉพาะ
โรคในงานเภสัช
กรรมปฐมภูม-ิ
เภสัชกรรม
ครอบครัว:โรค
หลอดเลือดสมอง
และโรคไต– บูรณา
การภารกิจการ
เรียนการสอนการ
บริการทางวิชาการ
สู�สังคม และการ
วิจัย 

ต.ค. 57 - 
ส.ค. 58 

7,840 - - ร2อยละ 70 ของนัก 
ศึกษาสาขาเน2นการ
บริ บ าลทาง เภสั ช
ก ร ร ม ไ ด2 พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝ� ก
ปฏิ บัติ งานวิชาชีพ
เภสั ชกรรมให2 กั บ
ผู2ปlวยเฉพาะผู2ปlวย
โรคหลอดเลือสมอง
และโรคไต 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 
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2.3 โครงการพัฒนา
งานบริบาลทาง
เภสัชกรรมเฉพาะ
โรคในงานเภสัช
กรรมปฐมภูม-ิ
เภสัชกรรม
ครอบครัว:
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง– 
บูรณาการภารกิจ
การเรยีนการสอน
การบริการทาง
วิชาการสู�สังคม 
และการวิจัย 

ต.ค. 57 - 
ส.ค. 58 

7,840 - - ร2อยละ 70 ของนัก 
ศึกษาสาขาเน2นการ
บริ บ าลทาง เภสั ช
ก ร ร ม ไ ด2 พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝ� ก
ปฏิ บัติ งานวิชาชีพ
เภสั ชกรรมให2 กั บ
ผู2ปlวยเฉพาะผู2ปlวย
โรค เบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสงู 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 

2.4 โครงการ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากรรับผดิชอบ
ต�อสังคม 
(Silpakorn 
University Social 
Responsibility )
กิจกรรมพัฒนาจิต
อาสานักศึกษา
เภสัชศาสตร�ช้ันปIท่ี
2 และ 3 ช�วยงาน
เภสัชกรรมงานด2าน
สุขภาพ และงานสา
ธารณกุศล 

ก.ค. 57 - 
ต.ค. 58 

18,400 - - นั ก ศึ ก ษ า เ ภ สั ช
ศ า ส ต ร� มี
ประสบการณ�ด2าน
จิตอาสาให2กับสังคม
ร2อยละ 80  

อยู�ระหว�างดําเนินการ 

2.5 โครงการบูรณาการ
การเรยีนการสอน
เพ่ือการสร2างเสริม
สุขภาพของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม 

ต.ค. 57 - 
ก.ค. 58 

44,800 - - ร2อยละ 80 ของ
นั ก ศึ ก ษ า มี
ประสบการณ�และ
พัฒนา ทักษะกา ร
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
เภสัชกรรมในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประชาชนได2 

 ร2อยละ 83.20ของ
นักศึกษาท่ีให2ความ
คิดเห็นในการสามารถ
สามารถพัฒนาตนเอง
ในการเป8นเภสัชกร
วิชาชีพ 

2.6 โครงการเรียนรู2วิถี
ชีวิตด2านสุขภาพ : 
ชุมชนชาวนาไทย 

ต.ค. 57 -
ก.พ. 58 

44,000 - - ร2อยละ 80 ของ
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด2 รั บ
ประสบการณ�จาก
การทํางานในชุมชน 

ร2อยละ 84.40 ของ
นักศึกษามีความเข2า
ใจความเช่ือมโยงของ
สุขภาพกับลักษณะ
ทางสังคมวัฒนธรรม 
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     ร2อยละ 80 ของ
อ า จ า ร ย� ไ ด2 รั บ
ประสบการณ�จาก
การทํางานในชุมชน 

ร2 อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง
อ า จ า ร ย� ไ ด2 รั บ
ประโยชน�จากการเข2า
ร�วมโครงการ 

2.7 โครงการให2ความรู2
เก่ียวกับตู2ยาน�ารู2
และการดูแล
สุขภาพประจําปI 
2558 ปIท่ี 2 

ธ.ค. 57 - 
ก.ค. 58 
  

7,100 
  

- 
  

- 
  

นักเรียนนําความรู2ท่ี
ได2ไปประยุกต�ใช2ใน
ชีวิตประจําวันของ
ตนเองและ บุคคล
ใกล2ชิดร2อยละ 70 

นักเรียนสามารถนํา
ความรู2 ท่ี ได2รับไปใช2
ป ร ะ โ ย ช น� ใ น
ชีวิตประจําวันร2อยละ 
96.60 

นักศึกษาท่ีเข2าร�วม
โครงการนําความรู2
เก่ียวกับเรื่องยาและ
การดูแลสุขภาพไป
ถ� า ย ท อ ด ใ ห2 กั บ
ชุมชนได2ไม�น2อยกว�า
ร2อยละ 70  

 นักศึกษาสามารถนํา
ค ว า ม รู2 ท่ี ไ ด2 รั บ ม า
ถ� า ย ท อ ด ใ ห2 กั บ
นักเรียนในโครงการ
เ รื่ อ ง  ใ ห2 ค ว า ม รู2
เก่ียวกับตู2ยาน�ารู2และ
ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ประจําปI พ.ศ. 2558 
(ค รั้ ง ท่ี  2)  ร2 อ ยล ะ 
76.60 

2.8 โครงการรณรงค�
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของ
เครื่องสําอางและ
ผลิตภณัฑ�สุขภาพ
และการส�งเสริม
เพ่ือพัฒนาแหล�ง
ผลิตสู�มาตรฐาน
การผลิตระดับ
สากล (ปIท่ี 2) 
  

ต.ค.57- 
ส.ค.58 
  

497,020 
  

- 
  

- 
  

ชุมชนนําความรู2ไป
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตให2
ดีข้ึนอย�างน2อย 1 
ชุมชน 

ชุ ม ช น วั ด อ2 อ น2 อ ย
สามารถนําความรู2ไป
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตให2ดี
ข้ึน 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ�
เครื่ อ งสํ าอางของ
ชุมชนปลอดภัยจาก
สารปนเป��อนร2อยละ 
80 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ�
เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง ข อ ง
ชุมชน 54 ตัวอย�าง 
พบไม�ผ�าน 8 ตัวอย�าง 
มีการให2 คํ าแนะนํา
และแก2 ไ ข  คิ ด เป8 น
ตัวอย�าง ท่ีปลอดภัย
จากสารปนเป��อนร2อย
ละ 85.18  

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

22-26 ธ.ค. 
57 

- - เก็บค�า
ลงทะ 
เบียน 

นั ก ศึ ก ษ า ท่ี
ล ง ท ะ เ บี ย น เ ก็ บ
ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น
รายวิชาได2นําความรู2
ใ ห ม� นํ า ไ ป ใ ช2
ป ร ะ โ ยชน� ใ นก า ร
ปฏิ บัติ งานร2อยละ 
80 

 นั ก ศึ ก ษ า ท่ี
ล ง ท ะ เ บี ย น เ ก็ บ
ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น
รายวิชา(ภาคปฏิบัติ) 
ไ ด2 นํ า ค ว า ม รู2 ใ ห ม�
นําไปใช2ประโยชน�ใน
การปฏิบัติงานร2อยละ 
87.20 
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2.10 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดการทางเภสัช
กรรม เรื่อง การ
จัดการระบบยา 
(Pharmaceutical 
System 
Management) 

2 - 6 มี.ค. 
58 

- - เก็บค�า
ลงทะ 
เบียน 

 

นั ก ศึ ก ษ า ท่ี
ล ง ท ะ เ บี ย น เ ก็ บ
ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น
รายวิชาได2นําความรู2
ใหม�ท่ีมีประโยชน�ต�อ
การปฏิบัติงานร2อย
ละ 80 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เก็บคะแนนประเมิน
รายวิชาได2นําความรู2
ใหม�ท่ีมีประโยชน�ต�อ
การปฏิบัติงานร2อยละ 
80 

 

3. โครงการบริการวิชาการแก
สังคมในข5อ 1 อย
างน5อยต5องมีโครงการท่ีบริการแบบให5เปล
า 
โครงการบริการวิชาการแก�สังคมแบบให2เปล�า ทางคณะวิชาได2รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากเงินแผ�นดิน

ต�อเน่ืองทุกปI ซ่ึงในปIการศึกษา 2557 มี 1 โครงการ คือ โครงการการดูแลสุขภาพ สร2างเสริมสุขภาพ และคุ2มครอง
ผู2บริโภค ได2รับจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท ประกอบด2วยโครงการย�อย 12 โครงการ (เอกสารหมายเลขภส. 
3.1.3-1 ถึง เอกสารหมายเลขภส.3.1.3-4) ดังตารางท่ี 3.1-1 ในโครงการลําดับท่ี 1.1 ถึง 1.4และโครงการลําดับท่ี 2.1 ถึง 
2.8 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ
งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมในข5อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะวิชามีการประเมินผลความสําเร็จของตัวบ�งช้ีของแผนปฏิบัติราชการของคณะ จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2558 วาระท่ี 3.3 
เป8นการรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ปI พ.ศ. 2557, ครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 9 กรกฏาคม 2558 วาระท่ี 
4.1 เป8นการรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการปI พ.ศ.2558 ในรอบ 6 เดือน และครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 13 
สิงหาคม เป8นการรายงานการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีของแผนบริการวิชาการแก�สังคม (เอกสารหมายเลข ภส.
3.1.4-1) โดยบรรลุเปLาหมาย 11 ตัวบ�งช้ีจาก 12 ตัวบ�งช้ี คิดเป8นร2อยละ 91.67 ถือว�าแผนบริการวิชาการของคณะวิชา
สําเร็จลุล�วงตามท่ีกําหนดไว2 (มากกว�าหรือเท�ากับร2อยละ 80) ดังตารางท่ี 3.1-2 นอกจากน้ีโครงการบริการวิชาการแก�
สังคมทุกโครงการ ท้ังแบบให2เปล�าและแบบจัดเก็บค�าลงทะเบียน มีการประเมินผลจากการจัดโครงการทุกโครงการ โดย
รวบรวมข2อมูลจากการแบบประเมินในแต�ละโครงการท่ีดําเนินการจัดโครงการแล2วเสร็จ ทําการวิเคราะห�ข2อมูล สรุปผล
รายงานตามตัวช้ีวัดและแผนบูรณาการกับการเรียนการสอนท่ีแต�ละโครงการกําหนดไว2ในข2อ 1 (เอกสารหมายเลข ภส.
3.1.4-2 ถึง เอกสารหมายเลข ภส.3.1.4-5) 

ตารางท่ี 3.1-2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด ค
าเปIาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
1 ร2อยละการให2บริการวิชาการท่ีใช2บูรณาการกับ

การเรยีนการสอนหรือการวิจัยต�อโครงการ
บริการวิชาการ 

แผนยุทธศาสตร�
มหาวิทยาลยั 

ร2อยละ 80 ร2อยละ 56.25 

2 ร2อยละโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต2องการพัฒนา/แก2ไขปNญหา
และเสรมิสร2างความเข2มแข็ง หรือมีการเผยแพร�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือส�งเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร2างสรรค� (Creative Economy) แก�สังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาต ิ

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

มหาวิทยาลยั 

ร2อยละ 100 ร2อยละ 100 
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ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด ค
าเปIาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

3 ประโยชน�ท่ีได2รับจากการดําเนินโครงการของ
ผู2เข2าร�วมโครงการ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

มหาวิทยาลยั 

ระดับ 1 ระดับ 2 

 ระดับท่ี 1 สามารถนําความรู2ไปประยุกต�ใช2ได2ใน
ชีวิตประจําวันได2 

   

 ระดับท่ี 2 สามารถนําความรู2ท่ีได2ไปพัฒนา
ศักยภาพของท2องถ่ินชุมชน ไปสู�การแข�งขันใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

   

 ระดับท่ี 3 สามารถนําความรู2ท่ีได2ไปต�อยอดเชิง
พาณิชย�ได2 

   

4 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีคณะวิชา
ดําเนินงานเพ่ือสร2างความเข2มแข็งให2ชุมชนและ
สังคม 

คณะวิชา 1 โครงการ 14 โครงการ 

5 ร2อยละของผู2เข2ารับบริการนําความรู2ไปใช2
ประโยชน� 

สํานักงบประมาณ ร2อยละ 82.50 ร2อยละ 87.69 

6 ร2อยละของความพึงพอใจของผู2รับบริการ/
หน�วยงาน/องค�กรท่ีรับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต�อประโยชน�จากการบริการ 

สํานักงบประมาณ ร2อยละ 85 ร2อยละ 88.63 

7 จํานวนผู2เข2าร�วมโครงการบริการวิชาการ/
จํานวนผู2รับบริการ 

สํานักงบประมาณ 800 คน 6,686 คน 

8 ร2อยละของความพึงพอใจของผู2รับบริการใน
กระบวนการให2บริการ 

สํานักงบประมาณ ร2อยละ 82 ร2อยละ 87.66 

9 ร2อยละของงานบริการวิชาการแล2วเสร็จตาม
ระยะเวลา 

สํานักงบประมาณ ร2อยละ 92 ร2อยละ 100 

10 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน 

คณะวิชา 2 โครงการ 14 โครงการ 

11 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณา
การกับการวิจัย 

คณะวิชา 1 โครงการ 4 โครงการ 

12 จํานวนบทความทางวิชาการเพ่ือการศึกษา
ต�อเน่ือง 

คณะวิชา 10 บทความ 14 บทความ 
 

 

 5. นําผลการประเมินตามข5อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให5บริการวิชาการสังคม 
คณะวิชา ได2นําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก�สังคมกับการเรียนการสอน โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให2บริการทางวิชากร มีการสอดแทรก
เน้ือหาทางวิชาการให2มากข้ึน เช�น (1) โครงการความปลอดภัยด2านอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร� ในปIการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรมย�อยนําไปปรับปรุงให2เกิดความปลอดภัยด2านอาหารเพ่ิมข้ึน 
ในปIการศึกษา 2557 โดย กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมให2ความรู2แก�ผู2ประกอบการ ให2ผู2ประกอบการร2านค2าทุกคน ทํา
แบบทดสอบ เพ่ือวัดและประเมินผลความรู2ท่ีได2 ผลการทดสอบทุกคนผ�านเกณฑ� กิจกรรมท่ี 2. สํารวจและตรวจสอบความ
ปลอดภัยของอาหารจากการตรวจเยี่ยมร2านอาหารและเครื่องดื่มในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา เก่ียวกับสารโพลาร�
ในนํ้ามันทอดซํ้าก�อนทอดและหลังทอดอาหารเสร็จ สารฟอกขาว ได2มีการแนะนําให2ผู2ประกอบการร2านอาหารเปลี่ยนแหล�ง
ซ้ือใหม� กิจกรรมท่ี 3 ประชาสัมพันธ�ให2ความรู2แก�ผู2บริโภคเรื่องความปลอดภัยด2านอาหาร จากเดิมมีการผลิตเป8นสื่อ ทํา
ปLายประชาสัมพันธ� ได2มีการพัฒนาการดําเนินงานโดยมีการประสานงานให2นักศึกษามามีส�วนร�วมในกิจกรรมเผยแพร�
ความรู2 กิจกรรมท่ี 4 สร2างเครือข�ายระหว�างเกษตรกรผู2ผลิตเกษตรอินทรีย�หรือพืชผักปลอดสารพิษ กับผู2ประกอบการ
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ร2านอาหาร จากเดิมมีการไปเยี่ยมและสํารวจเกษตรผู2ผลิตแต�ละแห�ง มีการพัฒนาสํารวจแหล�งจําหน�ายผักปลอดสารพิษให2
มากข้ึนในจังหวัดนครปฐม ท่ีราคาไม�แพง สะดวกต�อการขนส�งและแนะนําให2ร2านค2าของผู2ประกอบการสั่งซ้ือมาผลิตและ
จําหน�ายเป8นอาหารจําหน�าย (เอกสารหมายเลขภส. 3.1.5-1) (2) โครงการรณรงค�ตรวจสอบจุลินทรีย�ปนเป��อนเพ่ือความ
ปลอดภัยแก�ผู2บริโภคและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�ชุมชน(ปIท่ี 5) มาปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและ
การให2บริการวิชาการ โดยเปลี่ยนเป8นช่ือ โครงการรณรงค�ตรวจสอบความปลอดภัยของเครือ่งสําอางและผลติภัณฑ�สุขภาพ 
และการส�งเสริมเพ่ือพัฒนาแหล�งผลิตสู�มาตรฐานการผลิตระดับสากล โดยการปรับรูปกิจกรรมแบ�งเป8น 3 กิจกรรมย�อย 
ดังน้ี กิจกรรมท่ี 1 เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพด2านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ�สุขภาพ” มี
การตรวจผลิตภัณฑ�ด2านจุลชีววิทยา ตรวจหาเช้ือจุลินทรีย�ปนเป��อนและเพ่ิมการตรวจโลหะหนักเพ่ิมข้ึน กิจกรรมท่ี 2 มีการ
จัดอบรมให2ความรู2กับผู2ประกอบการ และกลุ�มเปLาหมายเดิมจากกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง “การอบรมหลักเกณฑ�วิธีการท่ีดี 
(Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตเครื่องสําอาง” โดยการพัฒนาให2ผู2ประกอบการท่ีทําการผลิต
เครื่องสําอางมีความรู2เพ่ิมเติมสําหรบัการเตรยีมขอรับรองมาตรฐาน GMP ในห2องปฏิบัติการ หรือนําความรู2ไปปรับปรุงเพ่ือ
เตรียมขอการรับรองมาตรฐาน กิจกรรมท่ี 3 เรื่อง“การพัฒนาศูนย�การเรียนรู2โรงงานต2นแบบผลิตเครื่องสําอางตาม
หลักเกณฑ�การผลิตท่ีดี (GMP)” และเรื่อง “การพัฒนาระบบคุณภาพของการผลิตเครื่องสําอางตามแนวทางวิธีการท่ีดีใน
การผลิตเครื่องสําอาง (GMP)” ซ่ึงเป8นการพัฒนาภายในห2องปฏิบัติการ ให2เป8นศูนย�เรียนรู2โรงงานต2นแบบเพ่ือรองเป8น
ห2องปฏิบัติการมาตรฐานในอนาคต ของหน�วยภูมิปNญญาทางเภสัชศาสตร� “ประโชติ เปล�งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.5-2) (3). โครงการสืบสานยาไทย วิถีไทย ท่ีจัดในปIการศึกษา 2556 
จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 14-15 สิงหาคม 2557 มีการต�อยอดการพัฒนาความรู2จากการให2บริการทําเป8นหนังสือ “สืบสาน 
รักษา: ยาไทย วิถีไทย และนําข2อมูลทางวิชาการตีพิมพ�ทําเป8นหนังสือ สําหรับแจกให2กับผู2เข2าร�วมโครงการดังกล�าว 
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล2ว (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.5-3) 

6. คณะมีส
วนร
วมในการบริการวิชาการแก
สังคมในระดับสถาบัน 
 คณะเภสัชศาสตร� มีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน คือ จัดโครงการสัปดาห�เภสัช
วิชาการ โดยร�วมจัดโครงการในช�วงท่ีสถาบันกําหนดไว2 ใน“งานทับแก2ววิชาการ ศิลปากรไร2พรมแดน” เป8นกิจกรรมหน่ึงท่ี
แต�ละคณะและหน�วยงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� อาทิ เช�น คณะเภสัชศาสตร� คณะอักษรศาสตร� คณะ
ศึกษาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� คณะวิศวกรรมศาสตร�ฯ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ� คณะมัณฑนศิลป� 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักหอสมุดกลาง ท่ีอยู�ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� จังหวัดนครปฐม 
จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 25-27 สิงหาคม 2557 ตามเจตนารมณ�ของสถาบันในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานจัดงานทับแก2ววิชาการ คณะได2ส�งผู2แทนเข2าร�วมประชุมในการดําเนินงานดังกล�าว นอกจากน้ี 
ทางมหาวิทยาลัยได2มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�กิจกรรมดังกล�าว ในรูปแผ�นพับ ลงเว็บไซต�ประชาสัมพันธ� และรูปภาพ
การดําเนินงานท่ีบันทึกไว2 (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.6-1) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 2/2558 
ภส.3.1.1-1 แผนปฏิบัตริาชการคณะเภสัชศาสตร� 
ภส.3.1.1-2 ระเบียบ ข2อกําหนดของการบริการวิชาการ 
ภส.3.1.1-3 โครงการและสรุปผลการประเมิน 
ภส.3.1.1-4 แบบสํารวจและติดตามความต2องการของชุมชน 
ภส.3.1.1-5 แบบติดตามการดําเนินงานโครงการรณรงค�ตรวจสอบจุลินทรยี�ฯ  
ภส.3.1.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 6/2558 
ภส.3.1.1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 7/2558 
ภส.3.1.1-8 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผนบริการวิชาการและแผนทํานุบํารุงศิลปะ

และวํฒนธรรม เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 11/2558 
ภส.3.1.2-1 รูปภาพห2องผลิตของวัดอ2อน2อยและสรุปการประเมินการอบรม 
ภส.3.1.2-2 สรุปแบบติดตามโครงการตรวจหายาสเตียรอยด�ฯ 
ภส.3.1.3-1 โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทท่ีได2รับการจัดสรรและอนุมัต ิ
ภส.3.1.3-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงค�ตรวจสอบจุลินทรีย�ฯ ปIการศึกษา 2556 และข2อมลูท่ี

เก่ียวข2อง 
ภส.3.1.3-3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการความปลอดภัยด2านอาหารฯ ปIการศึกษา 2556 
ภส.3.1.3-4 โครงการความปลอดภัยด2านอาหาร ปIการศึกษา 2557 
ภส.3.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 1/2558 และครั้งท่ี 9/2558 
ภส.3.1.4-2 โครงการและสรุปผลการประเมิน 
ภส.3.1.4-3 โครงการและสรุปผลการประเมิน 
ภส.3.1.4-4 โครงการท่ีมีการนําเข2าท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ และรายงานการประชุม 
ภส.3.1.4-5 โครงการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั 
ภส.3.1.5-1 โครงการความปลอดภัยด2านอาหารและส�วนท่ีเก่ียวข2อง 
ภส.3.1.5-2 โครงการรณรงค�ตรวจสอบจุลินทรยี�และส�วนท่ีเก่ียวข2อง 
ภส.3.1.5-3 โครงการสืบสานรักษา ยาไทย วิถีไทย และส�วนท่ีเก่ียวข2อง 
ภส.3.1.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานทับแก2ววิชาการ แผ�นพับประชาสมัพันธ� และ

รูปภาพการดําเนินงาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ
งชี้ เปIาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

3.1 6 ข2อ 6 ข2อ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 3 5 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด
นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 3 
จุดเด
น 

1. คณะวิชามีการติดตามแผนการใช2ประโยชน�อย�างต�อเน่ือง 
2. คณะวิชามีการสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการอย�างต�อเน่ืองทุกปI 
3. คณะวิชามีโครงการบริการวิชาการแก�ชุมชนท้ังแบบให2เปล�าและแบบจัดเก็บค�าลงทะเบียน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะควรมีการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการวิจัยให2มากข้ึน 
2. อาจารย�ในคณะมีภารกิจงานสอนมากทําให2การนําความรู2จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการวิจัยน2อย 
3. คณะวิชาควรจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได2ให2กับคณะมากข้ึน 
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องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ
งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ
งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข2อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข2อ 
 

ข5อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม
มี 

1 กําหนดผู2รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  �  
2 จัดทําแผนด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค�ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให2สามารถดําเนินการได2ตามแผน 
�  

3 กํากับติดตามให2มีการดําเนินงานตามแผนด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม �  
4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนด2านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
�  

5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม �  
6 เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน �  
7 กําหนดหรือสร2างมาตรฐานด2านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป8นท่ียอมรับในระดับชาติ  �  

 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - ข2อ เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 7 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 6 ข2อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. กําหนดผู5รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะเภสัชศาสตร� ได2กําหนดให2คณบดีเป8นผู2รับผิดชอบหลักในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิชา 

ในแผนปฎิบัติราชการคณะเภสัชศาสตร� ปIการศึกษา 2557 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด2านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี
เปLาประสงค� คือ สนับสนุนการใช2ประโยชน�หรือต�อยอดภูมิปNญญาไท สุขภาพวิถีไทย และมีกลยุทธ� คือ ส�งเสริม จัด และ
เผยแพร�กิจกรรมท่ีอนุรักษ�ใช2ประโยชน� หรือต�อยอดภูมิปNญญาไท เพ่ือสร2างคุณค�าแก�ชุมชน โดยในปIการศึกษา 2557 จะ
ดําเนินการ 4 กิจกรรม มีการระบุผู2รับผิดชอบในแต�ละโครงการและกิจกรรมอย�างชัดเจน มีงานบริการวิชาการ เป8น
หน�วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบในการประสานงาน ในส�วนโครงการท่ีได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ โดยประสานงาน
กับภาควิชาท่ีขอรับการสนับสนุน และรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะวิชา ประจําปIการศึกษา 
2557 เสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และรายงานผลการดําเนินงานเสนอต�อมหาวิทยาลัยศิลปากร ส�วน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได2รับการสนับสนุนจากเงินรายได2ของคณะวิชา มีภาควิชาหรือหน�วยงานเป8น
ผู2รับผิดชอบดูแลการดําเนินงาน และรายงานผลนอกจากน้ี ในส�วนโครงการท่ีได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผ�นดิน จะมีการกําหนดผู2รับผิดชอบด2านการเงินและพัสดุในแต�ละโครงการ (เอกสารหมายเลข ภส.4.1.1-1) 

 2. จัดทําแผนด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ
งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให5สามารถดําเนินการได5ตามแผน 
 จากแผนด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงได2รับการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีการ
กําหนดตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผน ดังตารางท่ี 4.1-1 ส�วนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี
ได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ�นดิน ในปIการศึกษา 2557 จํานวน 100,000 บาท มีกําหนดตัวบ�งช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการตามท่ีตั้งไว2ในแต�ละโครงการ โดยมีการแบ�งเป8นโครงการย�อย จํานวน 3 โครงการ ส�วนโครงการท่ี
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ได2รับจัดสรรจากเงินรายได2ของคณะวิชา มีจํานวน 4 โครงการ ได2แก� (1) โครงการทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปIใหม� 
จํานวนเงิน 50,000 บาท (2) โครงการทําบุญเลี้ยงพระอุทิศส�วนกุศลแด� 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 นอกจากน้ี หน�วยเครือข�ายเภสัชสนเทศ 
“ประชานาถ” ซ่ึงเป8นหน�วยธุรกรรมเชิงวิสาหกิจ ยังได2จัดโครงการเท่ียงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งท่ี 2 ประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 14,000 บาท และในปIการศึกษา 2556 มีโครงการท่ีได2รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ
แผ�นดิน ด2านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีจัดในช�วงเดือนสิงหาคม 2557 เช�น (1) โครงการสืบสานรักษา: ยาไทย วิถีไทย (2) 
โครงการเพ่ิมเติมและปรับปรงุข2อมูลสมุนไพรในเว็บไซดืคุยเฮิร�บ (3) โครงการตรวจหายาสเตียรอยด�ในตํารับยาแผนโบราณ
และผลิตภัณฑ�เสริมอาหารด2วยวิธีทีแอลซี (4) โครงการส�งเสริมเอกลักษณ�และภูมิปNญญาไทย “นวดแผนไทย” (เอกสาร
หมายเลข ภส. 4.1.2-1 ถึง ภส. 4.1.2-3) 
 
ตารางท่ี 4.1-1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตุถุประสงค�ของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด

ท่ี 
ตัวช้ีวัด ประเภทตัวช้ีวัด ค�า

เปLาหมาย 
ผล 

1 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจัดสําหรับ
บุคลากรและนักศึกษา 

คณะวิชา 1 กิจกรรม 9
กิจกรรม 

2 จํานวนผู2เข2าร�วมโครงการตามแผนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะวิชา 100 คน 2,093คน 

3 จํานวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือส�งเสรมิ อนุรักษ� และเผยแพร�ภูมิ
ปNญญาไท 

คณะวิชา 1 
กิจกรรม 

13 
กิจกรรม 

4 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการ
กับการเรยีนการสอน การพัฒนานักศึกษาและการบริการ
วิชาการ 

คณะวิชา 1 
กิจกรรม 

6
กิจกรรม 

 

3. กํากับติดตามให5มีการดําเนินงานตามแผนด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิชา ได2มอบหมายให2คณบดี ร�วมกับงานบริการวิชาการ ดําเนินการติดตามการดําเนินงานโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ�นดิน ปIการศึกษา 2557 เพ่ือให2เป8นไปตามแผนการ
ดําเนินงานแต�ละโครงการท่ีกําหนดไว2 ตามระบบ PDCA และสามารถรายงานผลการดําเนินงานในรอบไตรมาสของปIน้ันได2 
พร2อมกับรายงานตามระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว2 สําหรับโครงการท่ีได2รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผ�นดิน ต2องมีการรายงานผลการดําเนินงานตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (เอกสารหมายเลขภส. 4.1.3-1 ถึง 4.1.3-2) 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ
งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนด5านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการ
ดําเนินงานและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว2 ในปIการศึกษา 2557 โดยได2นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
11/2558 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 โดยบรรลุ 4 ตัวช้ีวัด จากท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด คิดเป8นบรรลุตามวัตถุประสงค�ของแผน 
ร2อยละ 100 ดังตารางท่ี 4.1-1 ตัวอย�างโครงการท่ีบรรลุตามตัวช้ีวัดของโครงการ เช�น (1) โครงการทําบุญตักบาตรเน่ืองใน
วันข้ึนปIใหม� มีผู2เข2าร�วมโครงการ จํานวน 151 คน (2) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต� มีผู2เข2าร�วม
โครงการ จํานวน 54 คน (3) โครงการเท่ียงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งท่ี 2 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี
ผู2เข2าร�วมโครงการ จํานวน 136 คน ความพึงพอใจของผู2เข2าร�วมโครงการต�อประโยชน�ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
88.90 (4) โครงการส�งเสริมเอกลักษณ�และภูมิปNญญาไทย “นวดแผนไทย” ผู2เข2าร�วมโครงการ 198 คน ให2ระดับความพึง
พอใจร2อยละ 92.45 (5) โครงการตรวจหายาสเตียรอยด�ในตํารับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ�เสริมอาหารด2วยวิธีทีแอลซี 
จํานวน 62 ตัวอย�าง (รับตรวจตัวอย�าง) ผู2เข2าร�วมให2ระดับความพึงพอใจร2อยละ 92.20 และ (6) โครงการเพาะกล2าไม2และ
ปรับภูมิทัศน�ของสวนบริเวณหน2าเรือนเพาะชํา ผู2เข2าร�วมโครงการจํานวน 190 คน ให2ระดับความพึงพอใจร2อยละ 94.15 
และบรรลุวัตถุประสงค�ของแผนท่ีตั้งไว2 ส�วนโครงการเพ่ิมเติมและปรับปรุงข2อมูลสมุนไพรในเว็บไซด�คุยเฮิร�บ อยู�ระหว�างตืด
ตามผลการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข ภส. 4.1.4-1) 
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 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมดังน้ี อาทิ โครงการท่ีได2รับ
การสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ�นดิน อย�างต�อเน่ือง เช�น โครงการตรวจหายาสเตียรอยด�ในตํารับยาแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารด2วยวิธีทีแอลซี จัดกิจกรรมในนิทรรศการสัปดาห�เภสัชวิชาการ ระหว�างวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2557 
เมื่อปIการศึกษา 2556 มีการประเมินนักศึกษา ในรายวิชา 564 233 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพยา นักศึกษา
ประเมินผลด2านความสามารถประยุกต�ใช2ความรู2ท่ีได2รับจากช้ันเรียนสู�การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ร2อยละ 100 จาก
ข2อมูลดังกล�าว ส�งผลต�อการประเมินในช�วงจัดนิทรรศการ โดยผู2เข2าร�วมโครงการให2ระดับความพึงพอใจท่ีเข2าร�วมกิจกรรม
ร2อยละ 89.40 พร2อมข2อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือให2ผู2เข2าร�วมชมนิทรรศการนําความรู2ท่ีเป8นประโยชน�ไปเผยแพร�และให2ความรู2
ต�อคนในครอบครัวได2 ในปIการศึกษา 2557 จึงได2มีการปรับปรุง มีการบริการข2อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติมพร2อมการรับตรวจ
ตัวอย�าง ด2วยการส�งแผ�นพับเก่ียวกับการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีส�วนผสมสารสเตียรอยด�และโทษของการใช2สาร 
สเตียรอยด� พร2อมผลการตรวจตัวอย�างยาให2กับผู2ส�งตัวอย�าง และมีการประเมินผู2รับบริการ เพ่ือติดตามผลการใช2ยา 
หลังจากทราบผลตรวจ เพ่ือเป8นแนวทางและปรับปรุงการให2บริการการจัดโครงการในปIต�อไป (เอกสารหมายเลข ภส 
4.1.5-1) 

โครงการส�งเสริมเอกลกัษณ�และภมูิปNญญาไทย “นวดแผนไทย” มีการนําผลการประเมินจากการจัดโครงการในปI
การศึกษา 2556 ท่ีได2จากการประเมินในส�วนผู2เข2าร�วมอบรมท่ีเป8นบุคลากรและประชาชนท่ัวไป มาปรับปรุงโครงการในปI
การศึกษา 2557 โดยได2มีการปรับเปลี่ยนให2ผู2เข2าร�วมมีส�วนร�วมในการฝ�กท�าทางการนวดทุกข้ันตอนมากข้ึน ในส�วนของ
อาจารย�ท่ีเข2าร�วมโครงการ จะนําความรู2จากการให2บริการมาปรับปรุงด2านการเรียนการสอนในรายวิชา 561 135 
ปฏิบัติการสรีรวิทยามนุษย�สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร� ในปIการศึกษา 2557 นอกจากน้ี นักศึกษาได2นําความรู2ไปใช2ด2าน
การเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบกล2ามเน้ือกระดกูและได2ทราบว�าการปวดกล2ามเน้ือเกิดข้ึน
จากส�วนไหนและสามารถให2คําแนะนําไปบําบัดผู2อ่ืนได2 (เอกสารหมายเลข ภส 4.1.5-2) 

6. เผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการด5านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต
อสาธารณชน 
คณะวิชามีการเผยแพร�กิจกรรมโครงการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชนข้ึนบนเว็บไซด�ของ

คณะวิชา เช�น (1) โครงการเท่ียงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งท่ี 2 ปIการศึกษา พ.ศ. 2558 (2) โครงการส�งเสริม
เอกลักษณ�และภูมิปNญญาไทย “นวดแผนไทย” (3) โครงการทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปIใหม� มีการเผยแพร�บนเว็บไซต�
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� ท่ี  facebook 
(https://www.facebook.com/pages/Faculty-of-Pharmacy/) และ (5) โครงการเพ่ิมเติมและปรบัปรุงข2อมูลสมนุไพร
ใ น เ ว็ บ ไ ซ ด� คุ ย เ ฮิ ร� บ มี ก า ร จั ด ทํ า ข้ึ 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. กําหนดหรือสร5างมาตรฐานด5านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปFนท่ียอมรับในระดับชาติกําหนดหรือสร5าง
มาตรฐานด5านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปFนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร� มีอาจารย�ประจําภาควิชา ได2แก� ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ� 
เลิศนที ภก.รศ.ดร.สินธพ โฉมยา และ ภญ.อ. ชนิสรา ลือพันธ� ได2นําเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร�ผลงานวิจัยด2านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากการศึกษาในการบริการวิชาการด2านสมุนไพร ตามมาตรฐานท่ียอมรับในระดับชาติ 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 แผนปฎิบัตริาชการคณะเภสัชศาสตร� ท่ีกําหนดผู2รับผิดชอบและเอกสารท่ีเก่ียวข2อง 
ภส.4.1.2-1 แผนโครงการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภส.4.1.2-2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณจากแหล�งต�างๆ 
ภส.4.1.2-3 โครงการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.4.1.1-1 แผนปฎิบัตริาชการคณะเภสัชศาสตร� ท่ีกําหนดผู2รับผิดชอบและเอกสารท่ีเก่ียวข2อง 
ภส.4.1.2-1 แผนโครงการด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภส.4.1.2-2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณจากแหล�งต�างๆ 
ภส.4.1.3-1 เอกสารการตดิตามผลการดาํเนินงาน 
ภส.4.1.3-2 โครงการท่ีรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ MIS 
ภส.4.1.4-1 เอกสารการประเมินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภส.4.1.5-1 และ 
ภส.4.1.5-2 

เอกสารการนําผลการประเมินนําไปปรับปรุง 

ภส.4.1.6-1 หลักฐานการนําโครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
ภส.4.1.7-1 หลักฐานการสร2างมาตรฐานด2านศิลปะและวัฒนธรรม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ
งชี้ เปIาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

4.1 6 ข2อ 7 ข2อ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 4 5 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด
นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 4 
จุดเด
น 

1. คณะมีการส�งเสริมและสนัสนุนงบประมาณด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย�างต�อเน่ือง 
2. ภาควิชาท่ีดําเนินการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการดําเนินการอย�างต�อเน่ืองในรายวิชา

อ่ืนๆ 
3. มีการขยายกิจกรรมไปกลุ�มเปLาหมายอ่ืนๆ เช�น บุคคลภายนอก 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณาจารย�ของภาควิชามภีาระงานสอนมากส�งผลการให2ปฎิบัติงานด2านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได2น2อย 
2. คณะวิชาควรมีการกําหนดหรือสร2างมาตรฐานคุณภาพด2านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 
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องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ
งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ
มสถาบันและเอกลักษณ�ของคณะ 
ชนิดของตัวบ
งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข2อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข2อ 
 

ข5อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม
มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะและ
สอดคล2องกับวิสัยทัศน�ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล2องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ�
ของคณะ และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปIตามกรอบเวลา
เพ่ือให2บรรลุผลตามตัวบ�งช้ีและเปLาหมายของแผนกลยุทธ�และเสนอผู2บริหารระดับสถาบัน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

�  

2 ดําเนินการวิเคราะห�ข2อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด2วยต2นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร 
สัดส�วนค�าใช2จ�ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย�าง
ต�อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห�ความคุ2มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 

�  

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ท่ีเป8นผลจากการวิเคราะห�และระบุปNจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปNจจัยภายนอก หรือปNจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได2ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให2ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 � 

4 บริหารงานด2วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ2วนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงาน
อย�างชัดเจน 

�  

5 ค2นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู2ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู2มีประสบการณ�ตรง และ
แหล�งเรียนรู2อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู2 อย�างน2อยครอบคลุมพันธกิจด2านการผลิตบัณฑิต
และด2านการวิจัย จัดเก็บอย�างเป8นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป8นลายลักษณ�อักษรและ
นํามาปรับใช2ในการปฏิบัติงานจริง 

�  

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

�  

7 ดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล2องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได2ปรับให2การดําเนินงานด2านการประกัน
คุณภาพเป8นส�วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด2วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

�  
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ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - ข2อ เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 4 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 6 ข2อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 6 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 4 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะและสอดคล5องกับ
วิสัยทัศน�ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล5องกับกลุ
มสถาบันและเอกลักษณ�ของคณะ และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธ�ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําป@ตามกรอบเวลาเพ่ือให5บรรลุผลตามตัวบ
งชี้และเปIาหมายของแผนกลยุทธ�และเสนอ
ผู5บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 คณะเภสัชศาสตร�ได2จัดทําแผนกลยุทธ�โดยเช่ือมโยงกับกับวิสัยทัศน� ปรัชญา ปณิธาน นโยบาย พร2อมกับการผล
การวิเคราะห� SWOT ของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-1) ซ่ึงมีรอบระยะเวลา
ตั้งแต�ปI พ.ศ. 2556 - 2560 โดยการมีส�วนร�วมของภาควิชาและฝlายต�าง ๆ ในการจัดทําแผนกลยุทธ�และตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ มีการกําหนดค�าเปLาหมายของกลยุทธ�/ โครงการ/ กิจกรรม ให2สอดคล2องกับ (1) การเป8นกลุ�มสถาบัน ค1 ซ่ึง
เป8นสถาบันเฉพาะทางท่ีเน2นระดับบัณฑิตศึกษา (2) เอกลักษณ�ของคณะวิชา คือ คณะเภสัชศาสตร�เป8นคณะวิชาช้ันนําแห�ง
การสร2างสรรค� และ (3) จุดเด�นของคณะวิชา คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2ทางวิชาการและวิชาชีพเภสัชศาสตร� และให2
สอดคล2องกับจุดเน2นด2านการวิจัย (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-2) นอกจากน้ีแผนปฏิบัติราชการของคณะวิชา ปI 2558 ท่ี
จัดทําข้ึนมีความสอดคล2องกับแผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยศิลปากร (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) รวมถึงยุทธศาสตร�แผนแม�บทระยะยาวคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2550-2579/2599 (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-7) 
 คณะวิชามีการช้ีแจงทําความเข2าใจกับบุคลากรในหน�วยงานถึงกลยุทธ� และเปLาหมายของกลยุทธ� เช�น ใช2การ
ประชุมสัมมนาประจําปIในช�วงพบผู2บริหาร/ แลกเปลี่ยนข2อคิดเห็น เพ่ือช้ีแจงทําความเข2าใจกับบุคลากรท้ังคณะถึงแผนการ
ดําเนินงาน กลยุทธ� เปLาหมายของคณะวิชา รวมถึงผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-8) นอกจากน้ี
มีการกําหนดความรับผิดชอบของหน�วยงานย�อยระดับภาควิชาและฝlายต�าง ๆ  มีการกําหนดเปLาหมายในการดําเนินการ 
รวมท้ังมีการเผยแพร�แผนปฏบัิติราชการประจําปIในเว็บไซต�ของคณะวิชาเพ่ือการประชาสัมพันธ� ถ�ายทอด แผนกลยุทธ�ของ
คณะวิชาให2บุคลากรของคณะวิชาและสาธารณชนทราบ (http://www.pharm.su.ac.th) และมีวัตถุประสงค�เพ่ือให2เป8น
ช�องทางในการสื่อสารให2หน�วยงาน/ บุคลากรของคณะวิชาทราบ และหน�วยงานต�าง ๆ ของคณะวิชาใช2เป8นกรอบแนวทาง
ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายประจําปI และแผนกลยุทธ�ทางการเงิน (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.1.1-9) พร2อมท้ังมีการเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปIงบประมาณ 2558 ของคณะวิชาท่ีสอดคล2องกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให2ท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-10) 
 
 

 

2. ดําเนินการวิเคราะห�ข5อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด5วยต5นทุนต
อหน
วยในแต
ละหลักสูตร สัดส
วน
ค
าใช5จ
ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย
างต
อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห�ความคุ5มค
า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข
งขัน 

คณะวิชามีการวิเคราะห�ข2อมูลทางการเงินซ่ึงจัดสรรรายจ�ายงบประมาณของหลักสูตรตามระดับปริญญา  
ประกอบด2วยเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท รวมถึงงบส�วนกลางท่ีจัดสรรรายจ�ายมายังคณะวิชา
แบ�งไปตามสัดส�วนเพ่ือพัฒนานักศึกษาในส�วนของการจัดการเรียนการสอน ส�วนเพ่ือพัฒนาอาจารย�และบุคลากร จะอยู�ใน
ส�วนของเงินนอกงบประมาณ โดยแยกแต�ละระดับปริญญาเพ่ือคํานวณต2นทุนต�อหน�วยการผลิต เพ่ือวิเคราะห�ความคุ2มค�า
ของการบริหารหลักสูตรในแต�ละระดับปริญญา อีกท้ังยังมีการเปรียบเทียบค�าธรรมเนียมของคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับค�าธรรมเนียมของคณะเภสัชศาสตร� ในสถาบันอ่ืน เพ่ือวิเคราะห�โอกาสในการแข�งขัน (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.1.2-1) 
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปFนผลจากการวิเคราะห�และระบุป_จจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากป_จจัย
ภายนอก หรือป_จจัยท่ีไม
สามารถควบคุมได5ท่ีส
งผลต
อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให5ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

คณะวิชาได2แต�งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู2และความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร� และแต�งตั้งคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร� (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-1) โดยคณะทํางานฯ ได2ดําเนินการวิเคราะห�และระบุความ
เสี่ยง ท่ีก�อให2เกิดความเสี่ยงต�อคณะวิชา และได2มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
ท่ีได2จากการวิเคราะห� ซ่ึงความเสี่ยงท่ีมีโอกาสและผลกระทบสูงต�อคณะวิชา ได2แก� (1) ความเสี่ยงด2านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคารสถานท่ี) (2) ความเสี่ยงด2านการเรียนการสอน/การวิจัย และ (3) ความเสี่ยงด2านการ
ดําเนินงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-2) พร2อมน้ีได2มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผน (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-3) พร2อมกําหนดผู2รับผิดชอบในแต�ละด2าน และกําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน อย�างน2อยปIละ 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-4) 

4. บริหารงานด5วยหลักธรรมาภิบาลอย
างครบถ5วนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงานอย
างชัดเจน 
คณะวิชาได2ดําเนินงานด2วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ2วนท้ัง 10 ประการ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.4-1) คือ 
1) หลักประสิทธิผล: โดยปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และกฎ ระเบียบ ข2อบังคับต�าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
2) หลักประสิทธิภาพ: มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาสถาบัน (กรรมการประจําคณะ) และกําหนด

ปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือให2เกิดประสิทธิภาพแก�ส�วนราชการ 
3) หลักการตอบสนอง: มีการทบทวนและปรับปรุงแก2ไขคําร2องต�าง ๆ ของนักศึกษา เพ่ือตอบสนองความ

ต2องการและอํานวยความสะดวกแก�ผู2รับบริการ 
4) หลักภาระรับผิดชอบ: มีการปฏิบัติตามข2อกําหนดของสภาวิชาชีพในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

โดยคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการกํากับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานตามหน2าท่ีรับผิดชอบของ
บุคลากรในคณะวิชา โดยมีการประเมินการข้ึนเงินเดือนตาม KPI ของแต�ละบุคคล 

5) หลักความโปร�งใส: มีการรายงานสถานะการเงินของคณะวิชาทุกเดือนแก�สภาสถาบัน และมีคณะกรรมการ
ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวัน ปฏิบัติหน2าท่ีในการตรวจนับเงินสดคงเหลือทุกประเภทรายงานต�อผู2บังคับบัญชา 

6) หลักการมีส�วนร�วม: คณะวิชาได2จัดให2มีตู2รับฟNงความคิดเห็นของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
เพ่ือรับเรื่องราวและแก2ไขปNญหาน้ัน ๆ รวมท้ังจัดให2มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ในการติดต�อสื่อสารและรับฟNง
ข2อคิดเห็นของประชาคม มีการเผยแพร�กิจกรรมของสถาบันผ�านทาง website และจอมอนิเตอร� 

7) หลักกระจายอํานาจ: เพ่ือเป8นการกระจายอํานาจหน2าท่ีและความรับผิดชอบ คณะวิชาได2มีการจัดทําคําสั่ง
มอบหมายหน2าท่ีให2แก�รองคณบดี หัวหน2างาน เพ่ือปฏิบัติหน2าท่ีแทนในภาระงานต�าง ๆ ตามความจําเป8น อีกท้ังเป8นการ
สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีผู2มีอํานาจสูงสุดในคณะวิชา ไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน2าท่ีราชการได2 

8) หลักนิติธรรม: คณะวิชาปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซ่ึงระบุอํานาจ
หน2าท่ีของสถาบันในการบริหารราชการให2เป8นไปตามหลักนิติธรรม 

9) หลักความเสมอภาค: คณะวิชาได2ให2โควตาแก�กระทรวงมหาดไทยในการรบันักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนา
อิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต2 เป8นประจําทุกปIการศึกษา และในปIการศึกษา 2557 คณะวิชาจัดสรรให2จํานวน 1 ทุน 
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยมิได2แจ2งช่ือนักศึกษาเข2าศึกษาในปIการศึกษา 2557 

10) หลักมุ�งเน2นฉันทามติ: คณะวิชาปฏิบัติตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในกระบวนการสรรหาต�าง ๆ โดย
มุ�งเน2นฉันทามติในการได2มาซ่ึงผู2ดํารงตําแหน�งบริหารต�าง ๆ ภายในคณะวิชา 

5. ค5นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู5ท้ังท่ีมีอยู
ในตัวบุคคล ทักษะของผู5มีประสบการณ�ตรง และแหล
งเรียนรู5
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู5 อย
างน5อยครอบคลุมพันธกิจด5านการผลิตบัณฑิตและด5านการวิจัย จัดเก็บอย
างเปFนระบบ
โดยเผยแพร
ออกมาเปFนลายลักษณ�อักษรและนํามาปรับใช5ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะวิชาได2แต�งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดการความรู2 คณะเภสัชศาสตร� ตามคําสั่งท่ี 307/2555 ลง
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-1) โดยคณะกรรมการประสานงานฯ ซ่ึงประกอบด2วยผู2บริหาร
ระดับสูง ตัวแทนภาควิชาและตัวแทนหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการได2ดําเนินการประชุมเพ่ือการกําหนดประเด็น
การจัดการความรู2ครอบคลุมพันธกิจด2านการผลิตบัณฑิต ด2านการวิจัยและด2านการบริหารจัดการ กลุ�มเปLาหมาย และ
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ผู2รับผิดชอบ โดยกําหนดให2มีความสอดคล2องกับแผน กลยุทธ�ของคณะวิชา และกําหนดบุคลากรกลุ�มเปLาหมายท่ีจะพัฒนา
ความรู2และทักษะด2านการผลิตบัณฑิตและด2านการวิจัยอย�างชัดเจนตามประเด็นความรู2ท่ีกําหนด โดยมีประเด็น (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.1.5-2) ดังน้ี 
 

ประเด็นการจัดการความรู5 กลุ
มเปIาหมาย 
โครงการอบรมการใช2งานระบบบรกิารการศึกษาออนไลน� 
และ TQF ออนไลน� 

บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 

โครงการอบรมอาจารย�ท่ีปรึกษา บุคลากรสายวิชาการ 
โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรยีนเป8น
สําคัญ ประจําปI 2558 

บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการอบรมทักษะการใช2ภาษาอังกฤษ บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู2ด2านการวิจัย  
เรื่อง "จริยธรรมการวิจยัในมนุษย�" 

บุคลากรสายวิชาการ 

โครงการ In House Training: Google Drive  บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
โครงการ In House Training: Google Form  บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
โครงการอบรม Microsoft office 365 บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 

คณะกรรมการฯ ได2กําหนดจัดประเด็นการจัดการความรู2 มีการแบ�งปNนและแลกเปลี่ยนเรียนรู2จากความรู2 ทักษะ
ท่ีมีอยู�ในตัวบุคคลและแหล�งเรียนรู2อ่ืนๆ ท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย�างเป8นระบบโดยเผยแพร�ออกมาใน
รูปแบบของเอกสาร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-3 ถึง ภส.5.1.5-10) 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 คณะวิชากําหนดแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบ�งเป8น 3 ประเภท 

ดังน้ี 

 1. แผนปฏิบัติราชการของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ปI พ.ศ. 2558 (ภส.5.1.6-1) ตาม

ยุทธศาสตร�ท่ี 5: ด2านการบริหารจัดการอย�างมีธรรมาภิบาล ในกลยุทธ�ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย

ประเด็นการจัดการความรู5 กลุ
มเปIาหมาย การจัดเก็บ/การเผยแพร
 
โครงการอบรมการใช2งานระบบบรกิารการศึกษา
ออนไลน� และ TQF ออนไลน� 

บุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนวิชาการ 

การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร 

โครงการอบรมอาจารย�ท่ีปรึกษา บุคลากรสายวิชาการ การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร 

โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรยีน
เป8นสําคัญ ประจําปI 2558 

บุคลากรสายวิชาการ การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร 

โครงการอบรมทักษะการใช2ภาษาอังกฤษ บุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนวิชาการ 

การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร 

โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู2ด2านการวิจัย  
เรื่อง "จริยธรรมการวิจยัในมนุษย�" 

บุคลากรสายวิชาการ การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร 

โครงการ In House Training: Google Drive  บุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนวิชาการ 

การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร 

โครงการ In House Training: Google Form  บุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนวิชาการ 

การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร 

โครงการอบรม Microsoft office 365 บุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนวิชาการ 

การจัดเก็บความรู2ใน
รูปแบบของเอกสาร 



���� 84 ���� 
รายงานประจาํป
ที่เป�นรายงานประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2557 
  

สนับสนุนวิชาการ โดยมีมาตราการในการดําเนินการ และโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนให2บรรลุมาตรการท่ีกําหนด 

ดังน้ี 

  1.1 การสนับสนุนงบประมาณให2บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 

   1.1.1 งบประมาณสําหรับการเพ่ิมพูนความรู2ทางวิชาการและวิจัยสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

   1.1.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดส�งบุคลากรอบรมภายนอกเพ่ือพัฒนาเป8น

รายบุคคล หรือการจัดอบรมบุคลากรภายในหน�วยงาน 

  1.2 การจัดอบรมทักษะท่ีจําเป8นเพ่ือการปฏิบัติงาน 

   1.2.1 โครงการปฐมนิเทศและเพ่ิมพูนความรู2บุคลากร คณะเภสัชศาสตร� 

  1.2.2 โครงการประชุมวิชาการเครือข�ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร� แห�งประเทศไทย 

   1.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (50 ช่ัวโมง) 

   1.2.4 โครงการสร2างความเข2าใจ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ�ใหม� 

  1.3 จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู2บริหาร 

   1.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู2บริหารคณะเภสัชศาสตร� 

   1.3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู2ด2านการประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.4 จัดการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผู2บริหาร 

   1.4.1 การประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู2บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ 

  1.5 จัดโครงการการจัดการความรู2เพ่ือพัฒนาสู�สถาบันเรียนรู2 

   1.5.1 การจัดการความรู2ของคณะวิชาเพ่ือพัฒนาสู�สถาบันเรียนรู2 

  1.6 ระบบติดตาม รายงานผลการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากร (หลังเสร็จสิ้นการฝ�กอบรมและพัฒนา) (ภส.

5.1.6-2) 

   1.6.1 แบบรายงานผลการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Report Form 

(หลังเสร็จสิ้นการฝ�กอบรมและพัฒนา) 

 2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

  2.1 แผนการกําหนดดํารงตําแหน�งทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 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 โครงการเพ่ิมพูนความรู2ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร� 

   3.1.2 การจัดการความรู2โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (อบรมภายใน และภายนอก)  

 7. ดําเนินงานด5านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม และสอดคล5องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีได5ปรับให5การดําเนินงานด5านการประกันคุณภาพเปFนส
วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี

ประกอบด5วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาน้ัน ในปIการศึกษา 2557 คณะวิชาได2กําหนดให2มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล2องและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป8นระบบและกลไกในการบริหารและจัดการ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ�ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดซ่ึงเริ่มใช2ในปIการศึกษา 2557 โดยในระดับคณะวิชามี 5 องค�ประกอบ 13 ตัวบ�งช้ี 

และในระดับหลักสูตรมี 6 องค�ประกอบ 14 ตัวบ�งช้ี (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-1) และมีกิจกรรม/การประชุมอบรม
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ส�งเสริมให2บุคลากรมีความรู2ความเข2าใจในเกณฑ�ประกันคุณภาพใหม� และมีการให2คําปรึกษาด2านประกันคุณภาพภายใน 

(IQA clinic) โดยรองอธิการบดีฝlายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได2กรุณามาช�วยให2คําปรึกษา พร2อม

ท้ังมีการส�งบุคลากรเข2ารับการอบรมเป8นผู2ประเมินท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-2) 

คณะวิชามีการดําเนินงานด2านประกันคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเน่ืองทุกปIการศึกษา มีคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-3) ทําหน2าท่ี

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ มีการมอบหมายและกําหนดผู2รบัผิดชอบในองค�ประกอบต�าง ๆ  ท่ีกํากับโดยรองคณบดีฝlาย

ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข2องกับข2อมูลและดําเนินการตามพันธกิจของส�วนงานท่ีเก่ียวข2องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  (เอกสาร

หมายเลข ภส.5.1.7-4) พร2อมท้ังผลักดันให2มีการประเมินคุณภาพอย�างต�อเน่ืองทุกปIการศึกษา โดยในปIการศึกษา 2557 

คณะวิชากําหนดให2มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร จํานวน 11 

หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-5) และในระดับคณะวิชา (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-6) และได2กําหนดให2มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ ในระดับหลักสูตร ในวันท่ี 23-28 กรกฎาคม 2558 

(เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-7 และ ภส.5.1.7-8) และในระดับคณะวิชา ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 (เอกสารหมายเลข 

ภส.5.1.7-9) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข2อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

รองคณบดีฝlายต�าง ๆ ท่ีกํากับดูแลภาระกิจท่ีเก่ียวข2อง พร2อมรายงานให2คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาตามรอบ 6 

เดือน และ 9 เดือน (เอกสารหมายเลข ภส. 5.1.7-10) มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานและผลการประเมินโดย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาให2ข2อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานให2ดีข้ึน (เอกสาร

หมายเลข ภส. 5.1.7-11) และมีการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ CHE QA Online ยังมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

นอกจากน้ี คณะวิชาได2ปรับให2การดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพเป8นส�วนหน่ึงของการบริหารงานคณะ

ตามปกติ ตามวงจรการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) ทุกพันธกิจ ท้ังด2าน (1) การจัดการเรียนการสอน มีการรายงาน 

มคอ. 3 - มคอ.7 เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (2) การวิจัย มีการวางแผนการทดลอง ดําเนินการ 

ประเมิน และปรับปรุงให2ได2ผลการทดลองท่ีดีข้ึน (3) ด2านการบริการวิชาการ และ (4) การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม มี

การนําข2อปรับปรุงจากผลการดําเนินงานในปIก�อนมาใช2การวางแผนโครงการ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให2บริการท่ีดีข้ึน 

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 

แผนปฏิบัตริาชการ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากร ปI 2558 
ภส.5.1.1-3 แผนปฏิบัตริาชการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปI 2558 
ภส.5.1.1-4 แผนยุทธศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากร ปI 2556 - 2563 
ภส.5.1.1-5 Strategy Map คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภส.5.1.1-6 แผนยุทธศาสตร�คณะเภสัชศาสตร�ปI 2558 แสดงความสอดคล2องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร�มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ภส.5.1.1-7 ยุทธศาสตร�แผนแม�บทระยะยาวคณะเภสัชศาสตร� พ.ศ. 2550-2579/2599 
ภส.5.1.1-8 การเผยแพร� ประชาสัมพันธ� แผนยุทธศาสตร�/ กลยุทธ� ทาง Website คณะวิชา 
ภส.5.1.1-9 แผนกลยุทธ�ทางการเงิน คณะเภสชัศาสตร� พ.ศ. 2555-2559 
ภส.5.1.1-10 การเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปIงบประมาณ 2558 ของคณะวิชาท่ีสอดคล2องกับมหาวิทยาลัย 
ภส.5.1.2-1 รายงานต2นทุนผลผลิต คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ปIงบประมาณ 2556 และ 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.5.1-3-1 คําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานบริหารความเสีย่ง คณะเภสัชศาสตร� 
ภส.5.1-3-2 รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร� 
ภส.5.1-3-3 แผนบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร� ประจําปIงบประมาณ 2558 
ภส.5.1-3-4 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง คณะเภสัชศาสตร� ประจําปIงบประมาณ 2558 
ภส.5.1.4-1 หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
ภส.5.1.5-1 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 307/2555 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการประสานงาน

การจัดการความรู2 คณะเภสัชศาสตร� 
ภส.5.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการความรู2 คณะเภสัชศาสตร� 
ภส.5.1.5-3 เอกสารโครงการอบรมการใช2งานระบบบริการการศึกษาออนไลน� และ TQF ออนไลน� 
ภส.5.1.5-4 เอกสารโครงการอบรมอาจารย�ท่ีปรึกษา 
ภส.5.1.5-5 เอกสารโครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรียนเป8นสาํคัญ ประจําปI 2558 
ภส.5.1.5-6 เอกสารโครงการอบรมทักษะการใช2ภาษาอังกฤษ 
ภส.5.1.5-7 เอกสารโครงการเสวนาวิจยัและการจัดการความรู2ด2านการวิจัยเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�" 
ภส.5.1.5-8 เอกสารโครงการ In House Training: Google Drive 
ภส.5.1.5-9 เอกสารโครงการ In House Training: Google Form 
ภส.5.1.5-10 เอกสารโครงการอบรม Microsoft office 365 
ภส.5.1.6-1 แผนปฏิบัตริาชการของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ปI พ.ศ. 2558 
ภส.5.1.6-2 ระบบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 
ภส.5.1.6-3 แผนการกําหนดดํารงตําแหน�งทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร� 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ปIงบประมาณ 2558 - 2562 
ภส.5.1.7-1 คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สกอ.) 
ภส.5.1.7-2 กิจกรรม/การประชุมอบรมส�งเสรมิให2บุคลากรมีความรู2ความเข2าใจในเกณฑ�ประกันคุณภาพใหม� และ 

IQA clinic 
ภส.5.1.7-3 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มศก. ท่ี 124/2558 แต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

เภสัชศาสตร� 
ภส.5.1.7-4 - ผู2รับผดิชอบข2อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทํารายงานประกันคุณภาพหลกัสูตรตามเกณฑ� สกอ. ปI

การศึกษา 2557 
- คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มศก. ท่ี 148/2558 แต�งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ คณะเภสัชศาสตร� 
- ผู2รับผดิชอบและเปLาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ� สกอ. ปIการศึกษา 2557 คณะ
เภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภส.5.1.7-5 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปIการศึกษา 2557 จํานวน 11 หลักสูตร 
ภส.5.1.7-6 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปIการศึกษา 2557 (รายงานน้ี) 
ภส.5.1.7-7 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มศก. ท่ี 144/2558 แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปIการศึกษา 2557 
ภส.5.1.7-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยผู2ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 หลักสูตร 
ภส.5.1.7-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1153/2558 แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ระดับคณะวิชา/หน�วยงานสนับสนุนเทียบเท�า ประจําปIการศึกษา 2557 
ภส.5.1.7-10 การติดตามผลการดําเนินงานตามข2อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 6 

เดือน และ 9 เดือน 
ภส.5.1.7-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1/2558 และ ครั้งท่ี 2/2558 
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ตัวบ
งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 
ชนิดของตัวบ
งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข2อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข2อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข2อ 
 

ข5อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม
มี 

1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให2เป8นไปตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

�  

2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให2เป8นไปตามระบบท่ีกําหนดในข2อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให2กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 � 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให2 เกิดผลตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

�  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให2กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

�  

5 นําผลการประเมินและข2อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให2มี
คุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเน่ือง 

 � 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน �  
 
ผลการประเมินตนเองปIท่ีแล2ว : - ข2อ เกณฑ�ประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 4 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 3 คะแนน 
เปLาหมายของปIน้ี : 4 ข2อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเปLาหมาย 
เปLาหมายปIต�อไป : 5 ข2อ เกณฑ�ประเมิน : 4 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให5เปFนไปตามองค�ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะเภสัชศาสตร� มีการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีคณาจารย�ประจําหลักสูตรของแต�ละหลักสูตร 
เป8นผู2รับผิดชอบและประสานงานการทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในแต�ละภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
ภส.5.2.1-1) โดยประสานงานกับฝlายวิชาการ ฝlายบัณฑิตศึกษา และฝlายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา เพ่ือให2
การดําเนินงานเป8นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปIการศึกษา 2557 
(เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-2) นอกจากน้ี ฝlายประกันคุณภาพการศึกษายังได2กําหนดผู2รับผิดชอบข2อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการ
จัดทํารายงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ� สกอ. ปIการศึกษา 2557 เพ่ือสนับสนุนคณาจารย�ประจําหลักสูตรในการ
ให2ข2อมูลเพ่ือใช2จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-3) และมีการ
กําหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร� (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-4) 

 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให5เปFนไปตามระบบท่ีกําหนดในข5อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให5กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 คณะวิชามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร� ทําหน2าท่ีกํากับ ติดตาม กําหนดค�า
เปLาหมายการดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพหลักสูตรให2เป8นไปตามระบบท่ีกําหนดในข2อ 1 (เอกสารหมายเลข ภส.
5.2.2-1) โดยได2มีการพิจารณาผลการดําเนินงาน และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รับรองผลการ
ประเมินโดยตนเองของแต�ละหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-2 และ ภส.5.2.2-3) และกํากับให2มีการประเมินโดย
ผู2ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ�การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการประเมินตามกําหนดการในเวลาท่ี
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กําหนด (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-4 และ ภส.5.2.2-5) และมีการรายงานผลการประเมินในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-6 และ ภส.5.2.2-7) และคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.2.2-8) เพ่ือพิจารณาให2ข2อเสนอแนะเพ่ือใช2ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรต�อไป 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให5เกิดผลตามองค�ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 คณะวิชามีระบบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให2เกิดผลตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแผนภูมิ (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.3-1) ซ่ึงการได2มาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู2น้ัน จะแบ�งออกเป8นสองส�วน คือ (1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2เบ้ืองต2นท่ีฝlายบริหารคณะจัดหาให2สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร ใช2ร�วมกันอย�างเพียงพอ เช�น ห2องเรียน ห2องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร� อุปกรณ� หนังสือ 
เอกสารอ2างอิง และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ การได2มาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2น้ี ฝlายบริหารจะ
เป8นผู2เสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน รวมท้ังงบประมาณในการบํารุงรักษาด2วยทุกปI (2) สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู2เฉพาะทางเพ่ือให2นักศึกษาใช2ในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตร เช�น ครุภัณฑ�สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการในแต�ละหลักสูตร ซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2ในส�วนน้ี ภาควิชา/หลักสูตร จะมีการประชุม
หารือกัน และทําโครงการเสนอคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดหาต�อไป  ในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให2มาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2น้ัน คณะวิชาจะมีการแต�งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ก�อนหลัง หลังจากท่ีคณะกรรมการอนุมัติแล2ว ฝlายพัสดุจะเป8นผู2ดําเนินการ
จัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2น้ัน สําหรับการดูแลรักษา ภาควิชา/หลักสูตร จะเป8นผู2ดูแล และหากถึงเวลาบํารุงรักษา หรือ
ชํารุด จะแจ2งฝlายบริหารดําเนินการบํารุงรักษา หรือจัดซ�อมต�อไป 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให5กรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 คณะวิชาได2จัดให2มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา ในวันท่ี 23, 27 และ 28 กรกฎาคม 2558 
เสร็จสิ้นทุกหลักสูตร และได2มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู2ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 11/2558 
เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 เพ่ือพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินและข5อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให5มีคุณภาพดีขึ้นอย
าง
ต
อเนื่อง 
 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติ
ให2รวบรวมและวิเคราะห�ผลการประเมิน ในภาพรวมของทุกหลักสูตรในแต�ละระดับปริญญา โดยพิจารณาถึงตัวบ�งช้ีท่ี
หลักสูตรหน่ึงมีผลการดําเนินงานท่ีดี แต�อีกหลักสูตรมีผลการดําเนินงานท่ียังต2องปรับปรุง เพ่ือให2เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
แต�อย�างไรก็ตาม ข2อเสนอแนะแนะดังกล�าวยังไม�สามารถนํามาปรับปรุงให2หลักสูตรมีคุณภาพดีข้ึนได2ทันในการประเมิน
ระดับคณะครั้งน้ี 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรผ
านองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตรผ�านเกณฑ�องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.2.2-6) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.5.2.1-1 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มศก. ท่ี 47/2558 แต�งตั้งอาจารย�ประจําหลกัสูตร อาจารย�ผู2รับผิดชอบ

หลักสตูร/ คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสตูร ปIการศึกษา 2557 
ภส.5.2.1-2 แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปIการศึกษา 2557 
ภส.5.2.1-3 ผู2รับผิดชอบข2อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทํารายงานประกันคุณภาพหลกัสูตรตามเกณฑ� สกอ. ปIการศึกษา 

2557 
ภส.5.2.1-4 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มศก. ท่ี 124/2558 แต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

เภสัชศาสตร� 



���� 89 ���� 
รายงานประจาํป
ที่เป�นรายงานประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2557 
  

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.5.2.2-1 ค�าเปLาหมายและผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนเอง ระดับหลกัสูตร คณะเภสัชศาสตร� ปI

การศึกษา 2557 
ภส.5.2.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 

2558 
ภส.5.2.2-3 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปIการศึกษา 2557 จํานวน 11 หลักสูตร 
ภส.5.2.2-4 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มศก. ท่ี 144/2558 แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ปIการศึกษา 2557 
ภส.5.2.2-5 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปIการศึกษา 2557 
ภส.5.2.2-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยผู2ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 หลักสูตร 
ภส.5.2.2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 

2558 
ภส.5.2.2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
ภส.5.2.3-1 แผนภูมิ ระบบการดําเนินงานเพ่ือให2มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ
งชี้ เปIาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

5.1 4 ข2อ 6 ข2อ 4 ดี 

5.2 4 ข2อ 4 ข2อ 3 พอใช2 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 5 3.5 พอใช5 

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด
นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 5 
จุดเด
น 

1. คณะวิชามีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยการมสี�วนร�วมของประชาคม 
2. คณะวิชามีการนําระบบประกันคณภาพไปใช2ในการทํางานปกติ มีการวางแผน ดําเนินการ ประเมิน และ

ปรับปรุงคุณภาพให2ดีข้ึนอย�างต�อเน่ือง พร2อมท้ังมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพหลักสูตร และรายงานผลการติดตามให2
กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

2. ยังไม�ได2นําผลการประเมินและข2อเสนอแนะจากกรรมการผู2ประเมินหลักสูตร และกรรมการประจําคณะ มา
ปรับปรุงหลักสูตรให2มีคุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเน่ืองได2 เน่ืองจากเพ่ิงได2รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ�ประกัน
คุณภาพใหม�เป8นปIแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���� 91 ���� 
รายงานประจาํป
ที่เป�นรายงานประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2557 
  

บทท่ี 3 
ส
วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางท่ี 3-1 ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ
งชี้คุณภาพ เปIาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
คณะเภสัชศาสตร� 

ตัวต้ัง ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส
วน) ตัวหาร 

องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ�งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

2 
26.63 

2.42 2.42 
11 

ตัวบ�งช้ี 1.2 อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร2อยละ 70 
82 X 100 

ร2อยละ 78.10 4.82 
105 

ตัวบ�งช้ี 1.3 อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการ 

ร2อยละ 65 
68 X 100 

ร2อยละ 64.76 4.05 
105 

ตัวบ�งช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อ
จํานวนอาจารย�ประจํา (FTES) 

9.5 : 1 
845.67 

8.67 : 1 5.00 
97.5 

ตัวบ�งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 

6 ข2อ  6 ข2อ 5 

ตัวบ�งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
 

6 ข2อ  4 ข2อ 5 

องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ�งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร2างสรรค� 

6 ข2อ  6 ข2อ 5 

ตัวบ�งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร2างสรรค� 

110,000 
บาท/คน 

11,308,304.84 115,982.61 
บาท/คน 

3.22 
97.5 

ตัวบ�งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา
และนักวิจัย 

ร2อยละ 30 
67.40 X 100 

ร2อยละ 64.19 5 
105 

องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ�งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 6 ข2อ  6 ข2อ 5 

องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ�งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข2อ  7 ข2อ 5 

องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ�งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และ
เอกลักษณ�ของคณะ 

4 ข2อ  5 ข2อ 4 

ตัวบ�งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูร 

4 ข2อ  4 ข2อ 3 

เฉลี่ยรวมทุกองค�ประกอบ 
(13 ตัว
บ�งช้ี) 

  4.35 
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ตารางท่ี 3-2 การวิเคราะห�คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา 

องค� 
ประกอบ

ท่ี 
ตัวบ
งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การดําเนินงานต2อง
ปรับปรุงเร�งด�วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต2อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช2 
3.51–4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51–5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 4.62 5.00 2.42 4.38 ระดับดี 
2 3 3.22 5.00 5.00 4.41 ระดับดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 2 - 3.50 - 3.50 ระดับพอใช5 

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน 
4.27 4.57 3.71 4.35 ระดับดี 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี 
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ทิศทางการพัฒนา 

คณะวิชาควรเร�งพัฒนาในด2านต�างๆ โดยจัดทําเป8นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังน้ี 
1. แผนระยะสั้นในการพัฒนาตัวบ�งช้ีท่ียังมีผลการประเมนิต่ํา ได2แก� ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม และ

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และการบริหารของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และ
เอกลักษณ�ของคณะ 

2. แผนระยะกลาง ได2แก� การสนับสนุนให2มีคณาจารย�จากมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตําแหน�งทางวิชาการ
ท่ีสูงข้ึน และอาจารย�ทุกคนมีงานวิจัย โดยได2รับทุนวิจัยตามเกณฑ� สูงข้ึน ท้ังภาพรวมในระดับคณะวิชา และเมื่อจําแนก
เป8นรายภาควิชา รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือเตรียมเป8นผู2บริหารของคณะวิชา 

3. แผนระยะยาว ได2แก� การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให2เป8นหลักสูตร bilingual หรือ หลักสูตรนานาชาติ 
เพ่ือรองรับการเข2าสู�ความเป8นประชาคมอาเซียน โดยมีเปLาหมายเป8นคณะวิชาด2านเภสัชศาสตร�ระดับนําของอาเซียน 

นอกจากน้ี คณะวิชายังมีแผนจะพัฒนาในด2านต�อไปน้ี 
1. การพัฒนาคณะวิชาให2เป8นองค�กรแห�งความสุข ตามแผนกลยุทธ�ของคณะวิชา ปI 2556-2560 
2. การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 สาขาเภสัชศาสตร� (6 ปI) 
3. การปรับปรุงและยุบรวมหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรเภสัชกรรมไทยประยุกต� 
5. การพัฒนาหลักสูตร Pharm D – MS, Pharm D – PhD และ Pharm D - Residency 
6. การพัฒนาอาคารการเรยีนการสอนโดยเตรียมแบบก�อสร2างอาคารการเรยีนการสอน 8 ช้ัน 
7. การพัฒนาการใช2งานอาคารผลิตสารต2านเช้ือ H5N1 ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
8. การพัฒนาศูนย�ความเป8นเลิศนาโนเมดิซีน 
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ภาคผนวก 
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