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บทสรุปผู	บรหิาร 
 
ในป�การศึกษา 2561  คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ได#ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงาน

การประเมินตนเองกลุ*มสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร�) โดยใช#ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ประกอบด#วยผลการดําเนินงานระดับระดับคณะจํานวน 5 
องค�ประกอบ รวม 13 ตัวบ*งช้ี ดังปรากฏในคู*มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ท้ังน้ี คณะ
วิชาได#มีการปรับปรุงการดําเนินงานในด#านการประกันคุณภาพอย*างต*อเน่ือง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิชา เพ่ือให#สอดคล#องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในท้ังหมดโดยคณะเภสัชศาสตร�ตามเกณฑ�ของ สกอ. ในป�การศึกษา 2561 ได#คะแนน
รวม เท*ากับ 4.57 คะแนน ผลการประเมินตนเองอยู*ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดแยกตามองค�ประกอบคุณภาพดังน้ี 

 

องค�ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ� สกอ. 
ค�าคะแนน ระดับ 

1. การผลิตบัณฑิต 4.09 ดี 
2.  การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ย 5 องค�ประกอบ (ตามตัวบ*งช้ี) 4.57 ดีมาก 

 
องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 ป�การศึกษา 2561 คณะวิชามีหลักสูตรท่ีผ*านการรับรองท้ังหมด 11 หลักสูตร โดยแบ*งออกเปAน หลักสูตรปริญญาตรี 
1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรท้ังหมดเปAนหลักสูตรท่ีได#รับการรับรอง
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแล#ว หลักสูตรดังกล*าวสามารถรองรับนักศึกษาได#ทุกระดับปริญญา มีความ
หลากหลายในเชิงวิชาการของบุคลากร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินทุกหลักสูตรอย*างเปAน
ทางการ มีค*าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ เท*ากับ 3.67 

คณะวิชามีคณาจารย�ท้ังหมด 100.5 คน ลาศึกษาต*อ 2.5 คน ปฏิบัติงานจริง 98 คน คิดเปAนร#อยละ 97.51 ของ
จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด เมื่อคํานวณสัดส*วนอาจารย�ต*อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท*าท่ีลงทะเบียนท้ังหมด พบว*าค*า FTES 
ของคณะวิชามีค*าเท*ากับนักศึกษา 9.14 คน ต*ออาจารย� 1 คน ซ่ึงมากกว*ามาตรฐานตามเกณฑ�ของ สกอ. ซ่ึงกําหนดไว#สําหรับ
สาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพท่ีจํานวนนักศึกษา 8 คนต*ออาจารย� 1 คน จํานวนคณาจารย�มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 88.5 คน 
ปริญญาโท 10 คน และปริญญาตรี 5 คน คิดเปAนร#อยละ 85.07 : 9.95 : 4.98 มีผู#ดํารงตําแหน*งทางวิชาการต*ออาจารย�ประจํา
ท้ังหมด คิดเปAนร#อยละ 69.15 และมีผู#ดํารงตําแหน*งรองศาสตราจารย�ข้ึนไป ร#อยละ 28.36 ด#านการจัดการเรียนการสอน ในป�
การศึกษา 2561 คณะวิชาเน#นให#มีการเรียนการสอนแบบเน#นผู#เรียนเปAนสําคัญ และเพ่ิมทักษะการเรียนรู#ในศตวรรษท่ี 21 และ
เน#นให#มีการจัดการเรียนการสอนมีกิจกรรมท่ีเปAนภาษาอังกฤษมากข้ึน มีการจ#างผู#เช่ียวชาญภาษาต*างประเทศจํานวน 3 คน 
มาเพ่ือทําการสอนภาษาอังกฤษท่ีใช#ในวิชาชีพ มีโครงการวิเคราะห�และประเมินมาตรฐานข#อสอบในหลายภาควิชา แต*ยังไม*
สามารถดําเนินการได#ทุกรายวิชา มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนทุกรายวิชา และมีการดําเนินการติดตามความพึงพอใจ
ของผู#ใช#บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาอย*างต*อเน่ือง  และมีร#อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสอบ
ผ*านความรู#เพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปAนผู#ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ในแต*ละป�การศึกษาดังน้ี 

ป�การศึกษา ร#อยละของผู#สอบผ*าน จัดเปAนลาํดับท่ี 
2559 98.10 2  
2560 98.73 3  
2561 96.99 8  
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คณะวิชาอยู*ในระหว*างการพิจารณายุบรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือให#ง*ายต*อการบริหารจัดการ เน่ืองจากพบว*า
บางหลักสูตรมีผู#เรียนน#อยลง อีกท้ังบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป� มีความนิยมในการศึกษาต*อระดับ
ปริญญาโทลดลง ส*วนปOญหาจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากว*าแผนการรับน้ัน ได#จัดทําแนวทางในการสนับสนุนทุน
วิจัยและทุนการศึกษาเพ่ิมเติม และเพ่ิมการประชาสัมพันธ�ให#มากข้ึน นอกจากน้ี คณะวิชายังให#ความสําคัญด#านปOจจัย
สนับสนุนการศึกษา โดยได#จัดสรรงบประมาณภายในเพ่ิมเติม เพ่ิมพ้ืนท่ีในห#องเอกสารอ#างอิงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับการอ*าน
หนังสือแก*นักศึกษาของคณะวิชา และกําลังดําเนินการจัดซ้ือจัดหาคอมพิวเตอร�เพ่ือทยอยทดแทนของเดิมตามรุ*น อีกท้ังได#มี
การวางแผนในการจัดหาอุปกรณ�การศึกษา การเพ่ิมจํานวนแหล*งเรียนรู# การเพ่ิมจํานวนจุดเช่ือมต*อ wi-fi ท้ังโดยมหาวิทยาลัย
และผู#ให#บริการเอกชนท่ีนักศึกษาใช#บริการเครือข*ายอยู* การซ*อมบํารุง การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาคาร
สถานท่ีต*าง ๆ เปAนต#น 
 คณะวิชามีนโยบายระดับคณะสําหรับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีการให#ทุนการศึกษาท้ังท่ีเปAนทุนให#เปล*า และ
ทุนกู#ยืม มีงบประมาณในการส*งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจน และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝVายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย�เก*าสัมพันธ� ซ่ึงมีรองคณบดีฝVายพัฒนานักศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ�เปAนประธาน นอกจากน้ี ยังมีการจัดทําแผนกิจกรรม
นักศึกษา ตามป�การศึกษา 2561 ท่ีปรับปรุงจากผลการดําเนินการในป� 2560  และกําหนดกิจกรรมตามหลักสูตรเพ่ิมเติม ซ่ึง
เปAนข#อบังคับในการสําเร็จการศึกษาของคณะวิชาซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร#อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา และมี
การกําหนดตารางกิจกรรมในตารางสอน เพ่ือให#นักศึกษาทุกคนได#มีส*วนร*วมในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยในแผนการจัด
กิจกรรมได#ดําเนินกิจกรรมท่ีส*งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู#ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห*งชาติ 6 ด#าน 
และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของคณะ “ดี เก*ง ระดับสากล” นอกจากน้ียังให#ความสําคัญกับการให#บริการและการให#
ข#อมูลนักศึกษา มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการให#บริการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการให#บริการอย*าง
ต*อเน่ือง   ในป�การศึกษา 2561   มีการส*งเสริมทางด#านวิชาชีพโดยการส*งนักศึกษาไปฝYกปฏิบัติงานด#านวิชาชีพยังต*างประเทศ  
จํานวน  15  คน  ณ Beuth University of Applied Sciences Berlin, Germany  4  คน, Saveetha Dental College 
and Hospitals, India 1  คน, Chiba University, Japan  2 คน,   Ewha womans University, South Korean   2  คน,  
Josai International University (JIU), Japan  4  คน,  Josai University, Japan  2  คน  รวมท้ังมีตัวแทนนักศึกษาเภสัช
ศาสตร� เข#าร*วมประชุมวิชาการ The 18th Asia Pacific Pharmaceutical Symposium (APPS)  in Bandung, Indonesia 
และเข#าร*วมประชุม Post Symposium Tour APPS 2019  ในระหว*างวันท่ี 6-16 กรกฎาคม 2562  จํานวน 5 คน  
 

ในป�การศึกษา 2561  มีบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร� เข#ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณผู#มีผลการศึกษายอดเยี่ยม
(สาขาเภสัชศาสตร�)  ประจําป� พ.ศ. 2561   จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ#า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  เน่ืองในวโรกาสวันเปzดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 
จํานวน 1 คน  มีบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร� ได#รับรางวัลระดับชาติ จํานวน 4 คน  ระดับนานาชาติ จํานวน 3 คน   และ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ได#รับรางวัลระดับชาติ จํานวน  4  คน  ระดับ
นานาชาติ จํานวน  8 คน  

 
องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ในป�การศึกษา 2561 คณาจารย�มีผลงานวิชาการจํานวนมาก ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีผลงานวิชาการท่ี
ได#รับการตีพิมพ�เผยแพร*จํานวนท้ังสิ้น 102 เรื่อง ระดับนานาชาติ 74 เรื่อง ระดับชาติ 28 เรื่อง มีผลงานท่ีได#รับการจดอนุ
สิทธิบัตร จํานวน 3 เรื่อง และมีผลงานวิจัยท่ีหน*วยงานหรือองค�กรระดับชาติว*าจ#างให#ดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ�ระดับนานาชาติในวารสารปรากฏในฐานข#อมูล Scopus ร*วมกับมหาวิทยาลัยใน QS Ranking 500 จํานวน 9 สถาบัน 
และร*วมกับเอกชนจํานวน 2 สถาบัน   

ในป�งบประมาณ 2561 คณะเภสัชศาสตร�ได#รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร#างสรรค� รวม 55 ทุน เปAนทุนจาก
ภายใน 29 ทุน เปAนเงิน 5,656,433.36 บาท เปAนทุนจากภายนอก 26 ทุน เปAนเงิน 14,013,760.54 บาท รวมเปAนเงินทุน 
19,695,193.90 บาท โดยมีอาจารย�รับทุนท้ังสิ้น 46 คน จากจํานวนอาจารย�ท่ีได#ปฏิบัติงานจริง 98 คน คิดเฉลี่ยต*ออาจารย�
และนักวิจัยเปAนเงิน 200,971.37 บาทต*อคน  ซ่ึงทุนสนับสนุนการวิจัยส*วนใหญ*ได#รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ*นดิน
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และแหล*งทุนจากภายนอก พบว*าในป�การศึกษา 2561  มีผลงานวิชาการสูงกว*าเป~าหมาย และมีจํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยสงู
กว*าเป~าหมายท่ีคณะวิชาตั้งไว# 

ป+งบประมาณ 
จํานวนทุน

ภายใน 
(ทุน) 

เป1นเงิน   
(บาท) 

จํานวนทุน
ภายนอก 

(ทุน) 

เป1นเงิน   
(บาท) 

อาจารย� 
(คน) 

เฉล่ีย/อาจารย�
ประจํา (บาท) 

2559 26 4,246,495.45 30 10,416,336.20 98 149,620.73 

2560 33 3,971,754.52 29 9,557,977.09 99.5 135,977.20 

2561 29 5,656,433.36 26 14,013,760.54 98 200,971.37 

 

องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
คณะวิชาได#มีการประเมินกระบวนการจัดทําแผนบริการวิชาการป�งบประมาณ 2561 และนําข#อเสนอแนะจากการ

ประเมินแผน ข#อเสนอแนะจากการจัดโครงการบริการวิชาการป�ท่ีผ*านมา และความต#องการของกลุ*มเป~าหมาย มา
ประกอบการจัดทําแผนงานด#านการบริการวิชาการประจําป�งบประมาณ 2562 โดยแผนงานด#านการบริการวิชาการประจําป�
งบประมาณ 2562 ประกอบด#วยโครงการประชุมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร*
ความรู# ท้ังแบบให#เปล*าและจัดเก็บค*าลงทะเบียน รวมท้ังสิ้น 19 โครงการ โดยมีโครงการท่ีวางแผนดําเนินการเสร็จสิ้นในป�
การศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) จํานวน 13 โครงการ ท่ีเหลืออีก 6 โครงการมีกําหนดเสร็จสิ้นตามแผน
ภายในเดือน กันยายน 2562 ตามป�งบประมาณ โดยได#กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนไว# 7 ตัวช้ีวัด จากแผนด#านการ
บริการวิชาการฯ คณะได#ดําเนินโครงการบริการวิชาการต*างๆ โดยความร*วมมือของคณาจารย�และบุคคลากรทุกระดับตามแผน
ข#างต#น จากโครงการตามแผนท่ีอยู*ในป�การศึกษา 2561 (ช*วงของการรายงานประกันคุณภาพครั้งน้ี) ท้ังสิ้น 13 โครงการ มีผู#
เข#ารับบริการจํานวน 3,595 คน ใช#งบประมาณท้ังสิ้น  3,742,600 บาท ทุกโครงการมีการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดท่ี
ระบุไว#ในโครงการครบถ#วน และบรรลุวัตถุประสงค�และตัวช้ีวัดทุกโครงการ เมื่อประเมินตามตัวช้ีวัดของแผนพบว*า ผลการ
ดําเนินงานบรรลุท้ัง 7 ตัวช้ีวัด คิดเปAนร#อยละ 100 ซ่ึงถือได#ว*าการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการมีความสําเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค�ตามแผน 

นอกจาการบริการวิชาการในลักษณะการจัดโครงการต*างๆแล#ว คณะวิชายังมีการบริการวิชาการให#คําปรึกษาด#าน
การใช#ยา ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”  โดยอาจารย�ทุกคนมีส*วนร*วมในการให#บริการวิชาการ ยกเว#น
คณบดี อาจารย�ท่ีรับตําแหน*งระดับผู#บริหารของมหาวิทยาลัย อาจารย�ผู#เช่ียวชาญ และอาจารย�ท่ีลาศึกษาต*อ ท้ังสิ้นจํานวน 7 
คน เมื่อคิดสัดส*วนอาจารย�ท่ีมีส*วนร*วมในการให#บริการทางวิชาการแก*สังคม 92.50 คน จากอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง
ท้ังหมด 100.50 คน จะได#ร#อยละของคณาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริงและมีส*วนร*วมในการให#บริการทางวิชาการแก*สังคมต*อ
อาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมดเท*ากับร#อยละ 92.04 นอกจากน้ีคณาจารย�ในคณะวิชายังได#รับเชิญเปAนท่ีปรึกษา 
อาจารย�พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ�และวิทยากร ให#กับหน*วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จํานวน  364 ครั้ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงการบริการวิชาการประเมินตามตัวชี้วัดหลัก ดังนี ้

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด 

ป+การศึกษา 2559 ป+การศึกษา 2560 ป+การศึกษา 2561 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 จํานวนโครงการ 17 17 22 20 13 13 

2 
ร#อยละของผู#เข#ารับบริการนําความรู#ไป
ใช#ประโยชน� 

85 90.16 85 90.28 85 89.45 
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ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด 

ป+การศึกษา 2559 ป+การศึกษา 2560 ป+การศึกษา 2561 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

3 

ร#อยละของความพึงพอใจของ
ผู#รับบริการ/หน*วยงาน/องค�กรท่ีรบั
บริการวิชาการและวิชาชีพต*อประโยชน�
จากการบริการ 

85.5 90.11 85.5 89.95 86 88.82 

4 
จํานวนผู#เข#าร*วมโครงการบริการ
วิชาการ/จํานวนผู#รับบริการ 

800 5,856 2,235 5,496 1,642 3,595 

5 
ร#อยละของผู#รับบริการเห็นว*าโครงการน้ี
ตอบสนองต*อความต#องการของสังคม
หรือชุมชน 

- - 82 91 82 86.15 

6 
ร#อยละของความพึงพอใจของ
ผู#รับบริการในกระบวนการให#บริการ 

85.5 89.4 80 85 90 90.55 

7 
ร#อยละของงานบริการวิชาการแล#วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

95.5 100 96 100 96 100 

    
องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
           คณะวิชาได#ทําการประเมินแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป�งบประมาณ 2561 และนําข#อเสนอแนะมา
ประกอบการจัดทําแผนประจําป�งบประมาณ 2562 ซ่ึงประกอบด#วยโครงการท้ังสิ้น 4 โครงการ ได#รับการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ*นดินท้ังสิ้น 160,000 บาท โดยมีโครงการท่ีมีกําหนดเสร็จสิ้นในป�การศึกษา 2561 ท้ังสิ้น 3 โครงการ มีการ
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในระดับโครงการ ให#มีผลดําเนินการในภาพรวมมากกว*าร#อยละ 80 และมีการกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแผนด#านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว#จํานวน 7 ตัวช้ีวัด โดยโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะ จะส*งเสริมให#มีความสอดคล#อง และบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การวิจัย 
โดยให#นักศึกษาได#มีโอกาสศึกษาองค�ความรู#ด#านสมุนไพร ฝYกกระบวนการคิดและการบริหารจัดการ และถ*ายทอดจิตสํานึกรัก
ภูมิปOญญาไทย รวมท้ังส*งเสริมให#บุคลากรและนักศึกษาร*วมกันทํากิจกรรมด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับศาสนา
และสมุนไพร เปAนต#น 

ในป�การศึกษา 2561 น้ี คณะได#ดําเนินการแล#วเสร็จท้ัง 3 โครงการ โดยมีผู#เข#าร*วมโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จํานวน 601 คน ผลการประเมินตามตัวช้ีวัดพบว*า มีการดําเนินการผ*านตัวช้ีวัดท้ังหมด 7 ตัวช้ีวัด คิดเปAนร#อย
ละ 100 ถือได#ว*าคณะดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
ตารางเปรียบเทียบโครงการประเมินตามตัวชี้วัดหลัก  

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด หน�วยวัด ป+การศึกษา 2559 ป+การศึกษา 2560 ป+การศึกษา 2561 

  
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ร#อยละของโครงการท่ีส*งเสรมิการปลูกฝOง
ค*านิยมในการอนุรักษ�ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร#อยละ 100 100 100 100 100 100 
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5 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด หน�วยวัด ป+การศึกษา 2559 ป+การศึกษา 2560 ป+การศึกษา 2561 

  
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

2 ร#อยละความพึงพอใจของผู#เข#าร*วม
โครงการต*อประโยชน�ของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ตระหนักถึงความสําคัญ
ของศิลปะและวัฒนธรรม)  

ร#อยละ 85.5 91.02 85.5 89.36 80 94.90 

3 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการ 5 9 5 8 3 3 

4 จํานวนผู#เข#าร*วมโครงการตามแผนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (คน) 

คน 250 908 250 1,002 400 601 

6 ร#อยละของโครงการท่ีบรรลผุลตาม
วัตถุประสงค�ของโครงการ 

ร#อยละ 93 100 93 100 93 100 

7 ร#อยละของโครงการท่ีแล#วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ร#อยละ 93 100 93 100 93 100 

 
องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
           คณะวิชามีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และทบทวนวิสัยทัศน�ของคณะวิชา ผ*านการมีส*วนร*วมของทุก
ภาคส*วนโดยการประชุมร*วมกัน มีการพัฒนาแผนกลยุทธ�ของคณะวิชา โดยฝVายวางแผนและประกันคุณภาพ รวบรวม สรุป 
วิเคราะห�ข#อมูลจากการทํา SWOT ของหน*วยงาน และนําผลการดําเนินงานท่ีผ*านมาของคณะวิชาประกอบแผนยุทธศาสตร�
และแผนพัฒนาของชาติ รวมท้ังแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการจัดทําแผนของคณะวิชา 
คณะวิชาได#นําแผนกลยุทธ�ดังกล*าวพัฒนาไปสู*แผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป� ครอบคลุมพันธกิจท้ัง 4 
ด#าน และยุทธศาสตร� 5 ด#าน  โดยมีการร*วมกันจัดทําแผนในระดับหน*วยงาน ถ*ายทอดแผน สู*การปฏิบัติ รวมท้ังมีการเผยแพร*
แผนบนเว็บไซต�ของคณะวิชา (www.pharmacy.su.ac.th) คณะวิชาได#กําหนดตัวบ*งช้ีและเป~าหมายเพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคล#องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนท้ังในส*วนของงบประมาณ เงินรายรับ และเงินงบประมาณแผ*นดิน และตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  คณะวิชามีคณะกรรมการ
ประจําคณะวิชา ท่ีมีภารกิจในการกําหนดและกํากับนโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร� และแผนงานของคณะวิชา พร#อมกับมีการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว#    โดยมอบรองคณบดีฝVายวางแผนและประกันคุณภาพเปAนผู#รับผิดชอบ กํากับ 
ดูแล ติดตาม และรายงานผลต*อคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงผลการปฏิบัติงานสรุปได#ดังน้ี 

แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตค 61 – 30 มิย 62) 

ตัวชี้วัด ร	อยละ 
ความสําเร็จ 
(9 เดือน) 

แผน ผล 

กลยุทธ�ท่ี 1 : Top Performance Academics 20 13 65.00 
กลยุทธ�ท่ี 2 : R & D excellency 11 8 72.73 
กลยุทธ�ท่ี 3 : Innovation to Implementation 3 2 66.67 
กลยุทธ�ท่ี 4 : Personnel Development for Changes 4 3 75.00 
กลยุทธ�ท่ี 5 : Flawless Execution on Communication 6 2 33.33 

รวมทุกกลยุทธ� (กจิกรรม) 44 28 63.64 
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แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตค 60 – 30 กย 61) 

ตัวชี้วัด ร	อยละ 
ความสําเร็จ 
(9 เดือน) แผน ผล 

ยุทธศาสตร� 1 ผลิตบัณฑิตท่ีดีเพ่ือสังคมและเก*งระดับสากล 56 51 91.07 
ยุทธศาสตร� 2 พัฒนาบุคคลสร#างสรรค�งานสอนและวิจัย 17 13 76.47 
ยุทธศาสตร� 3 บริการวิชาการก#าวไกลทํานุบํารุงสุขภาพวิถีไทยเพ่ือประชาคม 13 12 92.31 
ยุทธศาสตร� 4 อุดมการณ�มั่นคงองค�กรธรรมาภิบาล 16 15 93.75 
ยุทธศาสตร� 5 ก#าวผ*านประกันคุณภาพอย*างมั่นใจ 8 7 87.50 

ผลรวมทุกยุทธศาสตร� 110 98 89.09 
 

แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตค 59 – 30 กย 60) 

ตัวชี้วัด ร	อยละ 
ความสําเร็จ แผน ผล 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1: ด#านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคณุสมบัติตามท่ีคณะวิชากําหนดไว# 143 132 92.31 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : ด#านการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร#างภูมิปOญญา และตอบสนองความ
ต#องการของสังคม  

25 19 76.00 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : ด#านการบริการวิชาการสู*สังคม 15 15 100.00 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : ด#านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 29 29 100.00 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 : ด#านการบริหารจัดการอย*างมีธรรมาภิบาล 35 35 100.00 

ผลรวมทุกยุทธศาสตร� 247 230 93.12 
 
คณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#บริหารของคณะวิชาโดยคณะกรรมการท่ีแต*งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน พัฒนาศักยภาพผู#บริหาร และกรรมการประจําคณะ พร#อมท้ัง
กํากับติดตามให#ดําเนินการตามกําหนด มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู# มีการพัฒนาบุคลากรโดยส*งเสริมให#บุคลากรได#ลา
ศึกษาต*อ ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย เข#าร*วมประชุม อบรม สัมมนา ท้ังภายในและภายนอกประเทศ อีกท้ังยังสนับสนุนให#บุคลากร
ได#มีความก#าวหน#าทางสายงานในการขอกําหนดตําแหน*งทางวิชาการ และตําแหน*งชํานาญการอย*างต*อเน่ือง  โดยในป�
การศึกษา 2561 มีอาจารย�ท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการระดับผู#ช*วยศาสตราจารย� เพ่ิมข้ึน จํานวน 2 ตําแหน*ง  และยังมี
อาจารย�ท่ีอยู*ระหว*างการรออนุมัติตําแหน*งทางวิชาการจํานวน  23 คน คณะมีระบบสวัสดิการ และเสริมสร#างสุขภาพท่ีดี โดย
ส*งเสริมให#บุคลากรออกกําลังกาย และการตรวจสุขภาพประจําป� พร#อมกับสร#างบรรยากาศท่ีดีให#บุคลากรทํางานได#อย*างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข  
    คณะวิชามีรายได#หลกัจากการรบันักศึกษาเข#าเรียนท้ังในส*วนปรญิญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รายได#และรายรบัส*วน
ใหญ*มาจากโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร�เพ่ิมพิเศษ มีการวิเคราะห�ข#อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด#วยต#นทุนต*อหน*วยใน
แต*ละหลักสูตร มีการให#หน*วยงานต*าง ๆ จัดทําคําของบประมาณ ล*วงหน#า มีคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร
งบประมาณในแต*ละป� ซ่ึงกรรมการเปAนผู#แทนจากทุกหน*วยงานท่ีขอรับการจัดสรร มีการแสวงหาแหล*งเงินอ่ืนท่ีจะนํามาพัฒนา
คณะวิชานอกเหนือจากเงินรายรับจากโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร�เพ่ิมพิเศษ คณะวิชามีอาคารท่ีเหมาะสําหรับการทํา
วิจัยระดับสูง ทําให#มีศักยภาพด#านวิจัยเปAนท่ียอมรับในระดับประเทศและนานาชาต ินอกจากน้ี คณะวิชาได#ทําความตกลงความ
ร*วมมือกับองค�การเภสัชกรรมในการวางแผนใช#ทรัพยากรร*วมกันในโครงการผลิตและพัฒนาวัคซีนไข#หวัดใหญ*  เพ่ือพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู#ทางวิชาการและวิจัย อีกท้ังเปAนการประหยัดงบประมาณของท้ัง 2 หน*วยงาน  

สําหรับแผนการหางบประมาณเพ่ิมเติมน้ัน คณะวิชาได#จัดตั้ง  (1) ศูนย�ภูมิปOญญาทางเภสัชศาสตร� ประโชติ เปล*ง
วิทยา ซ่ึงเปAนหน*วยงานวิจัย ผลิต และวิเคราะห�ผลิตภัณฑ�สุขภาพครบวงจร  (2) ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ  ซ่ึงเปAน
หน*วยงานให#บริการด#านสารสนเทศ และ (3) ศูนย�บริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร�  ท้ัง 3 ศูนย�งานสามารถเปAนแหล*งเรียนรู#
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ของนักศึกษา แหล*งฝYกปฏิบัติงานวิชาชีพ และเปAนแหล*งบริการทางวิชาการแก*สังคมและหารายได#เสริมเพ่ือนํามาพัฒนาคณะ
วิชาต*อไป    

ศูนย�ธุรกรรมเชิงวิชาชีพ 
รายได	ตามป+งบประมาณ  (บาท) 

ป+ 2560 ป+ 2561 ป+ 2562* 

ศูนย�ภูมิปOญญาทางเภสัชศาสตร� “ประโชติ เปล*งวิทยา” 2,668,795.60 4,291,853.24 4,863,367.95 

ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ  540,602.76 4,247,988.66 1,213,600.95 

ศูนย�บริการทางสุขภาพคณะเภสัชศาสตร� 8,581,999.34 9,856,747.17 5,864,950.40 
*ผลการดําเนินการ 9 เดือน 

คณะกําหนดให# คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เปAนชุดเดียวกับคณะกรรมการประจําคณะ ทําหน#าท่ีกํากับ
ดูแลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดีเปAนประธานคณะกรรมการ มีหน#าท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ ติดตามการดําเนินงาน และปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ให#ก#าวสู*มาตรฐานของการเทียบระดับเชิงแข*งขัน (competitive 
benchmarking) ได#  โดยมอบรองคณบดีฝVายวางแผนและประกันคุณภาพ  กํากับ ติดตามผล สรุป วิเคราะห� และรายงานต*อ
คณะกรรมการประจําคณะ ทุกภาคการศึกษา  ในป�การศึกษา 2561  มีการจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ทุกหลักสูตร ระหว*างวันท่ี 19  มิถุนายน – 11  กรกฎาคม 2562   ซ่ึงตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ก*อนท่ีจะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (โดยผู#ทรงคุณวุฒิ) ซ่ึงจัดให#มีการตรวจประเมินในวันท่ี   15  สิงหาคม 2562 

ผลการประเมินคุณภาพภายในท้ังหมดโดยคณะเภสัชศาสตร�ตามเกณฑ�ของ สกอ. ในป�การศึกษา 2561 ท้ังหมด  13  
ตัวบ*งช้ี  ได#คะแนนเฉลี่ย เท*ากับ 4.57 คะแนน ผลการประเมินตนเองอยู*ในระดับดีมาก ผลการประเมินตามองค�ประกอบ
คุณภาพ คะแนนองค�ประกอบท่ีอยู*ในระดับดีมาก ได#แก* องค�ประกอบท่ี 2, 3, 4 และ 5   และองค�ประกอบท่ีอยู*ในระดับดี 
ได#แก* องค�ประกอบท่ี 1 เมื่อวิเคราะห�คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา พบว*าด#านปOจจัยนําเข#า อยู*ในระดับดี                       
ด#านกระบวนการ อยู*ในระดับดีมาก และด#านผลผลิต อยู*ในระดับดี     และในป�การศึกษา  2561   คณะวิชาเข#าร*วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู*ความเปAนเลิศ : EdPEx200 รุ*นท่ี 6 พ.ศ. 2561 จาก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม โดยผ*านการคัดเลือกเบ้ืองต#น (Screening) เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562  และได#จัดส*ง
รายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ�ตามเกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปAนเลิศ (EdPEx) จํานวน 50 หน#า 
และ Organization Profile (OP) จํานวน 10 หน#า เมื่อวันท่ี  17 ธันวาคม 2561  และได#รับการ Site Visit โดย
คณะกรรมการประเมินจาก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ วันท่ี 1 มิถุนายน 
2562  ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร�ผ*านการคัดเลือกให#เข#าร*วมโครงการ EdPEx200 รุ*นท่ี 6 พ.ศ. 2561 ตามประกาศการพิจารณาเมื่อ
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  
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บทที่ 1 

ส�วนนํา 
1. ความเป1นมา (ช่ือหน�วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป1นมา) 

 1.1 ช่ือหน�วยงาน 
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 1.2 ท่ีตั้ง 
 เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย� อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 1.3 ประวัติความเป1นมา 
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� นครปฐม เริ่มจัดตั้งข้ึนในป� พ.ศ. 2526 
และเปzดรับนักศึกษาตั้งแต*ป�การศึกษา 2529 นับเปAนคณะเภสัชศาสตร�ท่ีก*อตั้งเปAนลําดับท่ี 6 ของประเทศไทย มีโครงสร#างของ
คณะวิชาประกอบด#วยภาควิชา 8 ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร� โดยเมื่อเริ่มก*อตั้งคณะวิชา มีภาควิชา
ต*างๆ ดังน้ีคือ ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� ภาควิชาเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภายหลังได#มีการจัดตั้งภาควิชาท่ีเปAนหน*วยงานในกํากับ
ของรัฐอีก 1 ภาควิชา คือ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ รวมท้ังสิ้น 8 ภาควิชา 

ในป�การศึกษา 2560 คณะวิชามหีลักสตูร ท้ังหมด 12 หลักสูตร เปAนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF)  ทุกหลักสูตร  จําแนกเปAนหลักสตูร ระดับปรญิญาตรี 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร  ระดับปรญิญาเอก 5 
หลักสตูร   ในป� 2561  ได#มีการปzดหลักสูตร 1 หลักสูตร  คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัช
ศาสตร�  เน่ืองจากนักศึกษาโอนย#ายไปหลักสูตรปรญิญาเอก  รวมหลกัสูตรท่ีเปzดสอนป�การศึกษา 2561  จํานวน  11 หลักสูตร 
 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� และภารกิจของคณะวิชา 

2.1 ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ปรัชญาของการศึกษาเภสัชศาสตร� คือ การให#การศึกษาวิชาชีพทางเภสัชศาสตร� ซ่ึงเปAนวิชาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองด#วยศิลป

วิทยาการและวิทยาศาสตร�ของการเสาะแสวงหา การประดิษฐ�สารจากแหล*งกําเนิดตามธรรมชาติหรือสารท่ีสังเคราะห�ข้ึนเปAน
ยาสําเร็จรูปในรูปแบบต*าง ๆ เพ่ือให#มีความเหมาะสมและสะดวกในการแจกจ*าย และใช#เพ่ือบําบัด บรรเทา ป~องกัน พิเคราะห�
โรค และสร#างเสริมสุขภาพ วิชาชีพน้ีครอบคลุมเน้ือหาวิชาการของการกําหนดจดจําเอกลักษณ� และการตรวจพิสูจน� การ
เลือกสรรฤทธ์ิหรือสรรพคุณของยา การเก็บถนอมรักษายามิให#เสื่อมคุณภาพ การปรุง การผสม การวิเคราะห�เพ่ือผลติให#ได#ตาม
มาตรฐานกําหนดของยาและเวชภัณฑ� การวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับและเทคโนโลยีการผลิตยา อีกท้ังยังครอบคลุมถึงการ
แจกจ*าย การติดตามผลการประเมนิการทบทวน และการเลือกใช#อย*างถูกต#องปลอดภัยโดยเหมาะสม ไม*ว*าจะเปAนการจ*ายตาม
ใบสั่งยาของผู#ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู#ประกอบโรคศิลปะอ่ืนใด รวมท้ังสัตวแพทย� หรือจะเปAนการจ*ายให#โดยตรง ขาย 
หรือให#บริการด#านความรู#แก*ผู#บริโภคภายใต#กรอบบัญญัติแห*งกฎหมายและนิติธรรม อีกท้ังต#องตามจรรยาบรรณแห*งวิชาชีพ 
 

2.2 ปรัชญา 
คุณธรรมประสานศาสตร�และศิลป�สร�างสรรค�สังคม 

             

 2.3 นโยบายการบริหารคณะเภสัชศาสตร� 

 “บริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือขับเคลื่อนคณะวิชาให#เปAนองค�กรสร#างปOญญาทางเภสัชศาสตร�ระดบันําของ
ประเทศโดยยดึหลักธรรมาภิบาล” 
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 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*ท่ีเหมาะสมมาใช# 
เพ่ือการถ*ายทอดความรู#อย*างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให#บัณฑิตทางเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยเปAนผู#เพรียบพร#อมด#วยสติปOญญา 
คุณธรรม ความรอบรู# ความเช่ียวชาญ เจตสํานึก ความรับผิดชอบ และจริยธรรมอันดีงาม ท้ังต*อมหาวิทยาลัย วิชาชีพ สังคม 
และประเทศชาติ เพ่ือความเจริญของบุคคล สังคมและประเทศชาติ โดยใช#สรรพวิทยาการท่ีมีเพ่ืออํานวยประโยชน�ต*อ
มนุษยชาติ 
 คุณสมบัติเสริมเพ่ิมท่ีบัณฑิตทางเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลยัศิลปากรพึงมี และไม*ด#อยกว*าบัณฑิตของสถาบันศึกษา
ทางเภสัชศาสตร�อ่ืนใด ได#แก* ความรู#จักและเช่ือมั่นในตนเอง ตระหนักใฝVรู#เปAนนิจ คิดริเริ่มสร#างสรรค� จรรโลงศิลปวัฒนธรรม 
ไตร*ตรองเหตุผลและเหตุการณ�โดยถ่ีถ#วน และมีจรรยาบรรณแห*งวิชาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน�  
 คณะเภสัชศาตร� ได#มีการปรับแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562-2566  
ให#สอดคล#องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ 2560-2564  โดยเน#นการมีส*วนร*วมของประชาคมทุกภาคส*วน  โดย
ปรับวิสัยทัศน�จากเดิม “องค�กรระดับนําสร#างสรรค�ปOญญาสู*สังคม”  เปAน “คณะเภสัชศาสตร�อันดับ 1 ของประเทศ และ 1 ใน 
5 ของอาเซียน ด#านวิชาการและวิจัย ป� 2565”  ซ่ึงผ*านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร�  
ครั้งท่ี 11 / 2561 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 

มุ�งพัฒนาคณะเภสัชศาสตร� 
1. ให#เปAนคณะวิชาท่ีมีความเปAนเลิศทางด#านวิทยาศาสตร�สุขภาพ ท้ังทางด#านวิชาการ และวิชาชีพ ท่ีมีขอบข*ายการ

พัฒนาเชิงรุกขององค�ความรู# และการเสริมสร#างทักษะทางด#านเภสัชศาสตร� โดยมีการผสมผสานเชิงบูรณาการของวิทยาการ
และเทคโนโลยี สังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และศิลปะท่ีสอดคล#องและเก่ียวข#อง 

2. มุ*งเสริมสร#างผลผลิตท่ีมีคุณภาพท้ังทางด#านวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนศักยภาพเชิงแข*งขันได#ในระดับสากล 
ภายใต#การขยายเครือข*ายภาคีและพันธมิตรความร*วมมือทางวิชาการ การวิจัย การให#บริการวิชาการแก*ชุมชน และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 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�ท่ีมีความเปAนเลิศทาง

วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองต*อความต#องการของสังคม และเปAนท่ียอมรับในระดับสากล พัฒนางานวิจัย 
ให#บริการวิชาการสู*ชุมชนและสังคม สร#างรายได#สร#างเครือข*ายความร*วมมือกับองค�กรท้ังในและต*างประเทศ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มุ*งสู*ความเปAนองค�กรแห*งปOญญาทางเภสัชศาสตร�ระดับนําของประเทศ ภายใต#การบริหารจัดการองค�กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.7 วัตถุประสงค�ของการศึกษา 
วัตถุประสงค�ของการศึกษาเน#นตามเน้ือหาวิทยาการของภารกิจ และพันธกิจหลักท้ังหมดของเภสัชกร ตลอดจน

ความสัมพันธ�ของภารกิจหลักของเภสัชกรท่ีมีต*อระบบบริการสาธารณสุข และแนวนโยบายแห*งชาติทางด#านยา รวมท้ังเปAน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ�ต*าง ๆ ให#มากข้ึน 

ด#วยเหตุน้ี วัตถุประสงค� และจุดมุ*งหมายของการศึกษาเภสัชศาสตร�ในมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเสนอเปAนลําดับ
หัวข#อได#ดังน้ี 

1. มีความรู#ความสามารถในการเสาะแสวงหา ปรุง ผสม และประดิษฐ�วัตถุใด ๆ ข้ึนเปAนยาท่ีมีลักษณะดี เหมาะสม 
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2. มีความรู#ความสามารถในการควบคุมมาตรฐานของยา ให#มีคณุภาพและปลอดภัยถูกต#องตามหลักวิชาการ 
3. มีความรู#ความสามารถในการจําแนกประเภทหมวดหมู*ของยา เพ่ือประโยชน�ในการใช# การเก็บรักษา การผลิต 

และการจําแนกตามฤทธ์ิหรือสรรพคุณของยา 
4. มีความรู#ความสามารถในการให#บริการและคําแนะนําเก่ียวกับยาใด ๆ อย*างถูกต#อง ตามหลักวิชาการ ประหยัด 

ปลอดภัย เปAนท่ียอมรับแก*ผู#รับบริการ อันได#แก* ผู#ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู#ประกอบโรคศิลป�อ่ืน ๆ รวมท้ังประชาชนท่ัวไป 
5. มีความรู# ความสามารถ และสติปOญญา ไตร*ตรอง วินิจฉัยผลของยาท่ีมีต*อร*างกาย ท้ังในด#านท่ีเปAนคุณ และเปAน

โทษ รวมท้ังการติดตามประเมินผลการใช#ยาในลักษณะต*าง ๆ 
6. มีความรู#ในอาการของโรคบางอย*างท่ีปรากฏมากในประเทศ และมีความสามารถท่ีจะดําเนินการตามข้ันตอน 

เพ่ือช*วยเหลือเยียวยา หรือคัดเลือกผู#ปVวยส*งต*อโรงพยาบาลได# 
7. มีความรู#ความสามารถในการเลือกสรรยาเพ่ือใช#ให#เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและอาการของโรคได# 
8. มีความรู#ความสามารถในการให#การศึกษา ฝYกอบรม เผยแพร*กระจายข*าวสารความรู#เรื่องยา การส*งเสริม

สุขภาพ การป~องกันโรค และการช*วยเหลือตนเองแก*ประชาชนและเจ#าหน#าท่ีอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและ
การคุ#มครองประโยชน�ผู#บริโภค 

9. มีความรู#และเข#าใจ ปOญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรท่ีต#องมีส*วนร*วมใน
การแก#ปOญหาน้ัน ๆ และร*วมไปกับบุคลากรสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข#อง 

10. มีความรอบรู#ในศิลปวิทยาการต*าง ๆ สมกับเปAนเภสัชกรท่ีดี ท่ีเพียบพร#อมด#วยคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
แห*งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ�อันดี รวมท้ังมีความรับผิดชอบต*อหน*วยงาน สังคม และประเทศชาติ สามารถประยุกต�ความรู# ท้ัง
ในวิชาชีพและนอกวิชาชีพ เพ่ือบริการประชาชนด#านสุขภาพอนามัยอย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11. มีความเข#าใจว*า “วิชาชีพเภสัชกรรม” เปAนวิชาชีพท่ีต#องเรียนรู#ใฝVศึกษาต*อเน่ืองไปตลอดชีวิต เช*นเดียวกับ
วิชาชีพอ่ืนๆ และมีความสามารถพอท่ีจะศึกษาค#นคว#าด#วยตนเองต*อไปได# 

12. มีความสามารถวิเคราะห�และปรับปรุงตนเองให#เหมาะสมกับสถานการณ�เมื่อร*วมทํางานกับผู#อ่ืนท้ังในฐานะผู#นํา
และผู#ร*วมงาน 

13. มีความสามารถในการจัดการ บรหิาร วางแผน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต*าง ๆ ท้ังท่ีเก่ียวข#องกับงานเภสัช
กรรมโดยตรง และงานอ่ืน ๆ ท่ีสมัพันธ�กัน 

14. มีความสามารถด#านการวิจยัและพัฒนาเบ้ืองต#นด#านเทคโนโลยีเภสัชกรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได#มากท่ีสุด โดย
ได#เภสัชภณัฑ�ท่ีมีคณุค*า คุณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ�มาตรฐานสากล 

ท้ังน้ีโดยมีการนําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต�ใช#ให#เหมาะสม สนองต*อสภาวการณ� การดําเนินไปตามทิศทาง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแต*ละช*วงสมัย และต*อความต#องการของวิชาชีพ ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

2.8 ภารกิจของคณะเภสชัศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเช่ียวชาญในการเปAนผู#ถ*ายทอดความรู# ความชํานาญ ในศาสตร�ท่ี

เก่ียวข#องกับการศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ให#แก*นักศึกษาท่ีผ*านการคัดเลือกให#เข#ามาศึกษาในคณะวิชา โดยมีรายละเอียดของ
การให#ความรู#ความชํานาญในด#านต*าง ๆ ดังน้ี 

1. การให#ความรู#พ้ืนฐาน และการประยุกต�องค�ความรู#ทางด#านเภสัชศาสตร�ชีวภาพ ซ่ึงเปAนองค�ความรู#พ้ืนฐานของ
การศึกษาส*วนและอวัยวะต*าง ๆ ของร*างกายมนุษย� ได#แก* ชีวเคมี สรีรวิทยา กายวิภาค และวิทยาศาสตร�สุขภาพท่ีเก่ียวข#อง 
รวมท้ังปฏิสัมพันธ�ท้ังภายใน และภายนอกร*างกาย กับสิ่งต*างๆในระบบสิ่งมีชีวิตท้ังมวล ตลอดจนการประยุกต�เทคโนโลยีของ
ศาสตร�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 ตลอดจนการคุ#มครอง
ผู#บริโภคในด#านต*าง ๆ ท่ีเก่ียวข#องกับวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

3. การให#องค�ความรู#ในด#านเคมีท่ัวไป เคมีวิเคราะห� เคมีสังเคราะห� และการปรับปรุงโครงสร#างของสารท่ีใช#เปAนยา 
ครอบคลุมผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ� การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ� การ
ตรวจวัดระดับยาในเลือด และเทคโนโลยีชีวภาพทางด#านเภสัชเคมี 



 
 

 
ฝ�ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร� 

11 

4. การให#องค�ความรู#ในการบริการ และบริบาลผู#ปVวยทุกประเภท โดยอาศัยความรู#พ้ืนฐานของสมุฏฐานของโรค 
และสภาวะของผู#ปVวย ในการตัดสินใจการให#บริการ และการบริบาลผู#ปVวย ตลอดจนการให# และติดตามข#อมูลท่ีมีส*วนสําคัญต*อ
การตัดสินใจในการบริการ และบริบาลท่ีเก่ียวข#อง 

5. การให#องค�ความรู#ทางด#านเภสัชวิทยา และพิษวิทยา ซ่ึงเปAนความรู#ในลักษณะประยุกต�ของความรู#ทางด#าน
วิทยาศาสตร�สุขภาพพ้ืนฐาน ในการศึกษาปฏิสัมพันธ�ระหว*างมนุษย�และสารท่ีใช#เปAนยา กลวิธานในการออกฤทธ์ิของยาและ
สารต*าง ๆ เมื่อเข#าสู*ร*างกายมนุษย� ตลอดจนถึงพิษวิทยาของสิ่งต*างๆ เหล*าน้ี ท้ังในแง*ของปฏิสัมพันธ�กับมนุษย� สัตว� และ
สิ่งแวดล#อม 

6. การให#องค�ความรู#ทางด#านยา อาหาร และเครื่องสําอางท่ีได#จากธรรมชาติ ท้ังในด#านแหล*งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ� 
การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ� ตลอดจนถึงการศึกษาภูมิปOญญาไทย และการประยุกต�วิทยาการต*าง ๆ กับองค�
ความรู#ทางการแพทย�พ้ืนบ#าน 

7. การให#ความรู#และความชํานาญในการปรุง ผสม พัฒนา และประดษิฐ�วัตถุใด ๆ ข้ึนเปAนยา หรือสูตรตํารับ ท่ีมี
ลักษณะดี เหมาะสม สะดวกต*อการใช# ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานของการผลติยา ท้ังก*อนผลิต ระหว*างการผลิต และหลัง
การผลิต ให#มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

คณะเภสัชศาสตร� มีหน#าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยยึดหลักภารกิจหลัก
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 4 ประการหลัก ดังน้ี 

1. การผลิตบัณฑิต โดยการจัดการเรยีนการสอนตามรายละเอียดด#านบน 
2. การวิจัย เพ่ือการสร#างองค�ความรู#ใหม* และการสร#างศิลปวิทยาการประยุกต�ในด#านต*าง ๆ 
3. การบริการทางวิชาการแก*สังคม ในเรื่องของการบริการท้ังในด#านวิชาการ และการให#ข#อมลูข*าวสารทางการ

สาธารณสุข  
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในส*วนท่ีเก่ียวข#องกับวิชาชีพ และสงัคมโดยท่ัวไป 
 

 2.9 แผนปฏิบัติการประจําป+  
 แผนปฏิบัติการท่ีอยู*ในช*วงการประเมิน คือ แผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากรป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ในช*วง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  ท่ีครอบคลุมพันธกิจหลัก ได#แก* การผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
พัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ดูรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได#ทางเว็บไซต�คณะวิชา www.pharmacy.su.ac.th) 

 
3. โครงสร	างบุคลากรและโครงสร	างการบริหารจัดการองค�กร   

1. ข#าราชการสายอาจารย� รวมท้ังสิ้น             15 ตําแหน*ง / อัตรา 
2. พนักงานสายอาจารย� รวมท้ังสิ้น             85 ตําแหน*ง / อัตรา 
3. ลูกจ#างมหาวิทยาลยัสายอาจารย� รวมท้ังสิ้น              2 ตําแหน*ง / อัตรา 
4. ข#าราชการสายสนับสนุนวิชาการ รวมท้ังสิ้น      1 ตําแหน*ง / อัตรา 
5. พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ รวมท้ังสิ้น     48 ตําแหน*ง / อัตรา 
6. พนักงานเฉพาะกิจ รวมท้ังสิ้น     15 ตําแหน*ง / อัตรา 
7. ส*วนท่ีเปAนลูกจ#าง (ท้ังลูกจ#างประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  7.1 จ#างจากงบประมาณแผ*นดิน (ลูกจ#างประจํา,ลูกจ#างมหาวิทยาลยั)  รวมท้ังสิ้น 15 ตําแหน*ง/ อัตรา 

  7.2 จ#างจากงบประมาณรายรับ (ลูกจ#างช่ัวคราว)            รวมท้ังสิ้น  7 ตําแหน*ง / อัตรา 
    รวมท้ังหมด   188 ตําแหน�ง / อัตรา 
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- คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
 

โครงสร	างการบริหารจัดการองค�กร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 
 

 
 

คณะเภสัชศาสตร� 
คณบดี 

 
 
 
 
 
 
                                                   หัวหน#าภาควิชา                       เลขานุการคณะฯ 
                                                   อาจารย�                                 หัวหน#างาน                                 ผู#จัดการศูนย� 

- ฝVายบริหาร  
- ฝVายวิชาการ 
- ฝVายวิชาชีพ  
- ฝVายวิจัย 
- ฝVายวางแผนและประกนั 
  คุณภาพ  
- ฝVายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*า 
 สัมพันธ�  
  -ผู#ช*วยคณบดีฝVายวิชาการ 
      (บัณฑิตศึกษา) 
    -ผู#ช*วยคณบดีฝVายวิชาการ 
      (ปริญญาบัณฑิต) 
    -ผู#ช*วยคณบดีฝVายกิจการ 
     นกัศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ� 
    -ผู#ช*วยคณบดีฝVายวิชาชีพ 
    - ผู#ช*วยคณบดีฝVายพัฒนา   
     นกัศึกษา 

-  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�นโยบาย แผนงาน 
  และงบประมาณ 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*า 
  สัมพันธ� 
- งานการบรกิารและสนับสนนุ 
  เทคนิคทางการศึกษาสารสนเทศ 
- งานการบรกิารและสนับสนนุ  
  เทคนิคทางการศึกษาวทิยาศาสตร� 
- งานการจดัการการศึกษา 

- ศูนย�บริการสุขภาพคณะเภสัช 
  ศาสตร� 
- ศุนย�เครอืข*ายเภสัช 
  สนเทศ “ประชานาถ” * 
- ศูนย�ภูมิปOญญาทางเภสัช 
  ศาสตร� “ประโชติ เปล*งวทิยา” * 
(* หน*วยงานในกํากับ) 

 
4. รายนามผู	บริหาร ป+การศึกษา 2561 

1. ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ� ง#าวหิรัญพัฒน� คณบดี 
2. ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธ์ิ   ล#อจิตรอํานวย รองคณบดีฝVายบริหาร 
3. ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา  ค#าผล  รองคณบดีฝVายวิชาการ 
4. ภก.รศ.ดร.ประเสริฐ  อัครมงคลพร รองคณบดีฝVายวิจัย 
5. ภญ.รศ.ดร.สุชาดา  พิริยะประสาธน� รองคณบดีฝVายวางแผนและประกันคุณภาพ 
6. ภก.ผศ.ดร.พีรยศ  ภมรศิลปธรรม รองคณบดีฝVายวิชาชีพ 
7. ภญ.ผศ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล ผู#ช*วยคณบดีฝVายพัฒนานักศึกษา และ 

รก.รองคณบดีฝVายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ� 
8. ภญ.อ.ดร.วารณี   บุญช*วยเหลือ ผู#ช*วยคณบดีฝVายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) 
9. ภก.อ.ดร.ศรัณย�  ตันตะราวงศา ผู#ช*วยคณบดีฝVายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ� 
10. ภก.ผศ.ดร.สรายุทธ�  จันทร�มหเสถียร ผู#ช*วยคณบดีฝVายวิชาการ (ปริญญาบัณฑิต) 
11.  ภก.อ.ดร.ปุรินทร�  เจริญสุขใส ผู#ช*วยคณบดีฝVายวิชาชีพ 
12. ภก.ผศ.ดร.ต*อศักดิ์   อินทรไพโรจน�  หัวหน#าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 

หน�วยธุรกรรมเชิง
วิชาชีพ 

สํานักงานคณบด ี
 

ภาควิชา รองคณบดี/ผู	ช�วยคณบด ี
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13. ภญ.อ.ดร.ทิพาพร  พงษ�เมษา  หัวหน#าภาควิชาเภสัชกรรม 
14. ภก.อ.ดร.ภานุพัฒน�  พุ*มพฤกษ�  หัวหน#าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
15. ภก.ผศ.ดร.ไพบูลย�   นันทนากรณ� หัวหน#าภาควิชาเภสัชเคมี 
16. ภญ.อ.ดร.วราภรณ�  ศกศวัตเมฆินทร� หัวหน#าภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
17. ภญ.อ.ดร.บุญญาภา  หวังวัฒนา หัวหน#าภาควิชาเภสัชเวท 
18. ภก.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน�  ณัฐพูลวัฒน� หัวหน#าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
19. ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย�   ศรัทธาพุทธ หัวหน#าภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
20. ภญ.ผศ.ดร.จุรีย�   เจริญธีรบูรณ� ผู#จัดการศูนย�ภูมิปOญญาทางเภสัชศาสตร�ฯ 
21. ภญ.อ.ดร.นํ้าฝน   ศรีบัณฑิต  ผู#จัดการศูนย�บริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร�   
22. ภก.ผศ.ดร.สรวง  รุ*งประกายพรรณ ผู#จัดการศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 
23. ดร.ทวีวรรณ   อินดา  เลขานุการคณะเภสัชศาสตร� 

5. รายนามคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ป+การศึกษา 2561 
1. ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ�  ง#าวหิรัญพัฒน� คณบดี 
2. ศ.ดร.มาลิน  อังสุรังษี  ผู#ทรงคุณวุฒิ 
3. ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธ์ิ   ล#อจิตรอํานวย รองคณบดีฝVายบริหาร 
4. ภญ.ผศ.ดร.ณัฏฐิญา  ค#าผล  รองคณบดีฝVายวิชาการ 
5. ภก.รศ.ดร.ประเสริฐ  อัครมงคลพร รองคณบดีฝVายวิจัย 
6. ภญ.รศ.ดร.สุชาดา  พิริยะประสาธน� รองคณบดีฝVายวางแผนและประกันคุณภาพ 
7. ภก.ผศ.ดร.ต*อศักดิ์   อินทรไพโรจน�  หัวหน#าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 
8. ภญ.อ.ดร.ทิพาพร  พงษ�เมษา  หัวหน#าภาควิชาเภสัชกรรม 
9. ภก.อ.ดร.ภานุพัฒน�  พุ*มพฤกษ�  หัวหน#าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
10. ภก.ผศ.ดร.ไพบูลย�   นันทนากรณ� หัวหน#าภาควิชาเภสัชเคม ี
11. ภญ.อ.ดร.วราภรณ�  ศกศวัตเมฆินทร� หัวหน#าภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
12. ภญ.อ.ดร.บุญญาภา  หวังวัฒนา หัวหน#าภาควิชาเภสัชเวท 
13. ภก.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน�  ณัฐพูลวัฒน� หัวหน#าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
14. ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย�   ศรัทธาพุทธ หัวหน#าภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
15. ภก.อ.ดร.ปวริศ  วงษ�ประยูร ผู#แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร�)  
16. ภญ.ผศ.ดร.พรวลยั  บุญเมือง  ผู#แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชกรรม) 
17. ภญ.อ.ดร.สินีนาฎ  กริชชาญชัย ผู#แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน) 
18. ภญ.ผศ.ดร.อมรรัตน� ไชยเดชกําจร ผู#แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชเคมี) 
19. ภญ.อ.ดร.ธีรดา  แต#โสตถิกุล ผู#แทนคณาจารย�ประจํา(ภาควิชาเภสัชวิทยาฯ 
20. ภก.รศ.ดร.อุทัย  โสธนะพันธุ� ผู#แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเภสัชเวท) 
21. ภญ.ผศ.ดร.วิภาลักษณ� ปฐมชัยวิวัฒน� ผู#แทนคณาจารย�ประจํา (ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) 
22. ภญ.ผศ.ดร.จุรยี�   เจริญธีรบูรณ� ผู#จัดการศูนย�ภมูิปOญญาทางเภสัชศาสตร�ฯ 
23. ภญ.อ.ดร.นํ้าฝน   ศรีบัณฑิต  ผู#จัดการศูนย�บริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร�   
24. ภก.ผศ.ดร.สรวง  รุ*งประกายพรรณ ผู#จัดการศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 
25. ดร.ทวีวรรณ   อินดา  เลขานุการคณะเภสัชศาสตร� 
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6. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
      ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และใส�ใจสุขภาพ  
     เก�ง  มีความรู� และทักษะด�านวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับสากล  มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     

             
  
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร� เพ่ือออกไปเปAน
เภสัชกรท่ีสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได#อย*างมีประสิทธิภาพ มีบทบาท และมีส*วนร*วมในระบบบริการด#านสาธารณสุขและการ
สร#างเสริมสุขภาพ ตามแนวนโยบายแห*งชาติทางด#านยาและสาธารณสุขท่ีสอดคล#องกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพของ
ประเทศและสากล ซ่ึงตลอดมาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะกําหนดให#จัดการเรียนการสอนมุ*งหมายให#นักศึกษามี
คุณลักษณะตามกําหนดในภารกิจของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป�  ตามข#อบังคับของสภาเภสัชกรรม คณะวิชาได#กําหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� “ดี เก*ง เพ่ือสังคม”  และมีการทบทวนปรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�เปAน “ดี เก*ง 
ระดับสากล” ตามมติคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 9/2560  เมื่อวันท่ี  8 มิถุนายน  2562  และกําหนดพฤติกรรมด#าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต#องการส*งเสริมไว#เปAนลายลักษณ�อักษรในแผนยุทธศาสตร� คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานผลการเรียนรู#ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาได# ดังน้ี 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
มาตรฐานผลการเรียนรู	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 6 ด	าน 
ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบ จิตสาธารณะ และ
ใส*ใจสุขภาพ 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

เก�ง 
มีความรู# และทักษะด#านวิชาการ วิชาชีพ (2) ความรู# 

(3) ทักษะทางปOญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ�ระหว*างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช# 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ระดับสากล 
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (2) ความรู# 

(3) ทักษะทางปOญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ�ระหว*างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช# 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

          โดยระบุเปAนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีกลไกในการจัดการด#านกิจกรรมในหลักสูตรและเสริม
หลักสูตร พร#อมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเพ่ือให#นักศึกษาเปAนไปตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 
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7. อัตลักษณ� เอกลักษณ� และค�านิยมองค�กร 
“ชาวเภสัชฯศิลปากรเปAนผู#มีความคิดสร#างสรรค�” 
ค�านิยมองค�กร (Core Values) 
 P = Pride    ภูมิใจสถาบัน 
 H = Humanity   ยึดมั่นมนุษยธรรม 
 A = Art Appreciation & Creativity นําศิลปะสร#างสรรค� 
 R = Reliance    เช่ือมั่นพ่ึงพา 
 M = Moral Courage   หาญกล#าจริยธรรม 
 S = Social Responsibility  นําพาสังคม 
 U = Unity    กลมเกลียวผูกพัน 

8. จุดเด�น 
 1. หลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร�มีการบริหารจัดการหลักสูตรผ*านเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกหลักสูตร 
 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร� เปAนหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ท่ีผ*านการรับรองโดยสภา
เภสัชกรรม ให#มี 3 สาขา ได#แก* 1. สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  2. สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  และ 3. สาขาการคุ#มครอง
ผู#บริโภคทางด#านยาและสุขภาพ ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�ทาง
สุขภาพ และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เปAน 2 หลักสูตรท่ีมีการเรียนการ
สอนท่ีเดียวในประเทศ 
 3. คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู*ในมหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเด*นทางด#านศิลปะและความคิด
สร#างสรรค� ทําให#นักศึกษาได#รับการศึกษา ซึมซับศิลปะและเปAนผู#มีความคิดสร#างสรรค�ตามอัตลักษณ�ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 

4. อาจารย�ประจํามีคุณวุฒิสูงและมีตําแหน*งวิชาการสูง 

จํานวนอาจารย�ตามคุณวุฒิการศึกษา หน�วยวัด 
ผลการดําเนินงานใน  

ป+การศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

อาจารย�วุฒิปรญิญาตร ี คน 9 11 8 6 5 
อาจารย�วุฒิปรญิญาโท คน 15 12 10 10 10 
อาจารย�วุฒิปรญิญาเอก คน 81 82 83 86 85.5 

 

จํานวนอาจารย�ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ หน�วยวัด 

ผลการดําเนินงานใน 
ป+การศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561* 

ศาสตราจารย� คน 1 1 1 2 2 
รองศาสตราจารย� คน 28 28 28 27 26.5 
ผู#ช*วยศาสตราจารย�  คน 39 37 40 39 41 

 *มีอาจารย�ตําแหน*งรองศาสตราจารย�เกษียณ 1 คน 

5. อาจารย�ประจําสามารถผลิตผลงานวิชาการท้ังในด#านปริมาณและคุณภาพสูง 
ป+ พ.ศ. จํานวนอาจารย� (คน) จํานวนผลงานทางวิชาการ (ชิ้น) 
2559 101 123 
2560 102 134 
2561 100.5 106 
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6. นักศึกษาเภสัชศาสตร�หลักสูตร 6 ป� ท่ีสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2561 สามารถสอบผ*านการข้ึนทะเบียนเปAน
ผู#ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได#สูงถึงร#อยละ 96.99  โดยเข#าสอบ 166 คน  สอบผ*าน 161 คน  

ป+การศึกษา ร	อยละของผู	สอบผ�าน จัดเป1นลําดับท่ี 
2559 98.10 2  
2560 98.73 3  
2561 96.99 8  

 
7. บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2560   จํานวน  169  คน  ศึกษาต*อจํานวน 1  คน  คิด

เปAนร#อยละ 0.59   บัณฑิตได#งานทําท่ีเก่ียวข#องกับวิชาชีพจํานวน  168  คน  คิดเปAนร#อยละ 99.41   
ป+การศึกษา จํานวนผู	สําเร็จ

การศึกษา 
จํานวนนักศึกษาท่ี

ได	ศึกษาต�อ 
จํานวนนักศึกษาท่ีได	งานทํา

เกี่ยวข	องกับวิชาชีพ 
2558 199 2 197 
2559 164 3 161 
2560 169 1 168 

 

9. การเรียนการสอน  
9.1 หลักสูตร 
ในป�การศึกษา 2560 คณะวิชามีหลักสูตร ท้ังหมด 12 หลักสูตร เปAนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF)  ทุกหลักสูตร  จําแนกเปAนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 5 
หลักสูตร   ในป� 2561  ได#มีการปzดหลักสูตร 1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัช
ศาสตร�  เน่ืองจากนักศึกษาโอนย#ายไปหลักสูตรปริญญาเอก  รวมหลักสูตรท่ีเปzดสอนป�การศึกษา 2561  จํานวน  11 หลักสูตร 
ซ่ึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน#นการวิจัย คือ ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก  คิดเปAนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน#นการวิจัยร#อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท้ังหมด  โดยหลักสูตรท่ีเปzดสอนมีท้ังหมดดังน้ี 

 9.1.1  ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
  (1)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป� (หลักสูตรปรับปรุงป� พ.ศ. 2559) 
 9.1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 หลักสูตร คือ 

 ���� ปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร ได#แก*  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

  (1)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
  (2)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร  
  (3)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ#มครองผู#บริโภคด#านสาธารณสุข 
  (4)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  
                          (5)   หลักสูตรเภสัชศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 

����  ปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร ได#แก* 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

  (1)  หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 
  (2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 
  หลักสูตรใหม� ป+ พ.ศ. 2560 
  (5)  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห�หลักสูตร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�การศึกษา 2561 
 
จํานวนหลักสตูรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา 2561 

คณะ/หลักสูตร  หลักสูตร ผ�านมติสภาฯ สกอ. รับทราบ ป+ที่เริ่มใช	 

ประเมินโดยใช	เกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

หมายเหตุ 

ไทย นานาชาติ 2548 2558 
 

คณะเภสัชศาสตร�  
 

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร�สังคมและการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  

1   4/61  
9 พ.ค. 61 

16-ส.ค.-61 2561   √   

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัช
กรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  

  1 4/61  
9 พ.ค. 61 

1-ส.ค.-61 2561   √   

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางเภสัชศาสตร� (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับจากหลักสูตรปกติ 

  1 4/61  
9 พ.ค. 61 

16-ส.ค.-61 2561   √   

4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ปรับจากหลักสูตรปกติ 

  1 2/61  
14 ก.พ. 61 

20-มิ.ย.-61 2561   √   

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก (หลักสูตรใหม* พ.ศ. 2560) 
 

1   11/60  
8 พ.ย. 60 

17-พ.ค.-61 2/2560  √   



 
 

 
ฝ�ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร� 

18 

คณะ/หลักสูตร  หลักสูตร ผ�านมติสภาฯ สกอ. รับทราบ ป+ที่เริ่มใช	 

ประเมินโดยใช	เกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

หมายเหตุ 

ไทย นานาชาติ 2548 2558 
 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางเภสัชศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  

1   3/61  
14 มี.ค. 61 

12-ก.ค.-61 2561   √ อยู*ระหว*างการขอปzดหลักสูตร 
โดยได#นําเข#าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2562 แล#ว 
ทั้งนี้มีนักศึกษาในหลักสูตร
จํานวน 1 คน ได#ดําเนินการ
เปลี่ยนระดับการศึกษาไป
ศึกษาในหลักสูตร ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2561 
(นานาชาติ)  เรียบร#อยแล#ว 

7 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

1   4/61  
9 พ.ค. 61 

รอรับทราบ 2561   √   

8 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
คุ#มครองผู#บริโภคด#านสาธารณสุข (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

1   4/61  
9 พ.ค. 61 

1-ส.ค.-61 2561   √   

9 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร�สังคมและการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  

1   4/61  
9 พ.ค. 61 

รอรับทราบ 2561   √   

10 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  

1   2/61  
14 ก.พ. 61 

25-พ.ค.-61 2561   √   
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คณะ/หลักสูตร  หลักสูตร ผ�านมติสภาฯ สกอ. รับทราบ ป+ที่เริ่มใช	 

ประเมินโดยใช	เกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

หมายเหตุ 

ไทย นานาชาติ 2548 2558 
 

11 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางเภสัชศาสตร� (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556)   

1   4/56 10  
เม.ย. 56 

1-ต.ค.-58 2556 √   ได#ดําเนินการปzดหลักสูตรแล#ว
ตั้งแต*ภาคปลายป�การศึกษา 
2560 และผ*านที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2561  และได#แจ#ง
เรื่องดังกล*าวให#ทาง สกอ.
รับทราบแล#ว แต*ยังคงมี
นักศึกษาในหลักสูตรคงค#าง 
จํานวน 1 คน จึงต#องรับการ
ประเมินในป�การศึกษา 2561 

12 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ป�) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

1   2/59  
10 ก.พ. 59 

2-พ.ย.-59 2559 รับรองหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพเภสัชกรรม 

 
หมายเหตุ     1.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ได#รับการรับรองหลกัสูตร ปรับปรุง (2561)  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2561 

  2.  การประเมินโดยใช#เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558 พิจารณาจากวันที่สภาฯ อนุมัติ ถ#าผ*านการอนุมัติก*อน 11 พ.ค. 2559 อนุโลมให#ใช#เกณฑ�ฯ พ.ศ.        
2548 ได# หากหลักสูตรผ*านมตสิภาฯ หลังวันที่ 11 พ.ค. 2559   จะดําเนินการประเมินโดยใช#เกณฑ�ฯ พ.ศ. 2558 
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9.2 นักศึกษา 
ป�การศึกษา 2561 คณะวิชาฯ มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น  998  คน จําแนกเปAนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

860  คน คิดเปAนร#อยละ 86.17 นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน  89  คน คิดเปAนร#อย  8.92  และนักศึกษาระดับปริญญา
เอกจํานวน  49  คน คิดเปAนร#อยละ 4.91 (ดังตารางท่ี 2-5) 

 
ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรจํีาแนกตามหลักสูตร และลกัษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (คน) 

รวม 
(คน) ชั้นป+ท่ี 1 

ป+ 61 
ชั้นป+ท่ี 2 

ป+ 60 
ชั้นป+ท่ี 3 

ป+ 59 
ชั้นป+ท่ี 4 

ป+ 58 
ชั้นป+ท่ี 5 

ป+ 57 
ชั้นป+ท่ี 6 

ป+ 56 
ตกค	าง 
ป+ ≤≤≤≤55 

หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป+) 
ปกติ 82 74 85 79 79 3 4 406 

พิเศษ 88 84 84 90 92 10 6 454 
รวมปกติและพิเศษ 170 158 169 169 171 13 10 860 

ที่มา : ข#อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันที่  15 พฤษภาคม 2562  และนักศึกษาชั้นป�ที่ 6  รหัส 0856xxx อนุมัติให#สําเร็จการศึกษาเม่ือเดือน มีนาคม 2562 
จํานวน 158 คน 

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

 
1 
1 
- 
- 
- 
 
8 
8 
11 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
3 
7 
- 
- 
- 
 
5 
6 
9 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
4 
- 
1 
3 
- 
 

18 
4 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
2 
- 
3 
- 
 
2 
5 
2 

 
8 
6 
1 
- 
- 
 

29 
13 
18 

ปกติ 
พิเศษ 

รวมปกติและพิเศษ                                              

2 
27 
29 

- 
- 
- 

10 
20 
30 

- 
- 
- 

8 
22 
30 

- 
- 
- 

5 
9 
14 

15 
60 
75 

รวมจํานวนนักศึกษาทุกช้ันป� 89 คน เปAนชาย 14 คน เปAนหญิง 75 คน  
ข#อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ฝ�ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร� 

21 

ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

ชนิดโครงการ/หลักสตูร 

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

ป� 61 
ช้ันป�ที่ 2 

ป� 60 
ช้ันป�ที่ 3 

ป� 59 
ช้ันป�ที่ 4 

ป� 58 
ช้ันป�ที่ 5 

ป� 57 
ตกค#าง 
ป� ≤56 

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 

ปร.ด.เภสัชกรรมคลินิก 

 
2 
1 
2 
1 
1 

 
1 
1 
2 
- 
- 

 
- 
- 
1 
2 
- 

 
- 
1 
4 
1 
- 

 
- 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
2 
- 
- 

 
2 
2 
- 
2 
- 

 
- 
1 
2 
- 
- 

 
3 
5 
3 
4 
- 

 
- 
2 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2 
3 
7 
3 
- 

 
6 
10 
10 
7 
1 

รวม 7 4 3 6 1 2 6 3 15 2 - - 15 34 
รวมจํานวนนักศึกษาทุกช้ันป� 49 คน เปAนชาย 15 คน เปAนหญิง 34 คน 

ข#อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

 
ตารางท่ี 5 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2561 

คณะวิชา อนุปริญญา 
ปริญญา
บัณฑิต 

ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

มหาบัณฑิต 
ดุษฎี

บัณฑิต 
รวมท้ังสิ้น 

คณะเภสัชศาสตร� - 158 - 3 7 168 
ข#อมูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 
 

10. ด	านการทําความตกลงร�วมมือทางวิชาการกับสถาบันต�างประเทศ  
ตารางท่ี 6 ความร*วมมือทางวิชาการระหว*างคณะวิชา/หน*วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค�กรต*างประเทศ 

ลําดับ วัน/เดือน/ป+ ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

1 11 Dec 2012 
เปAนต#นไป 

Faculty of Pharmaceutical 
Sciences of Chiba 
University 

Japan Memorandum Between Faculty of Pharmacy 
Silpakorn University and Faculty of 
Pharmaceutical Sciences of Chiba University on 
11 December 2012 
Activity : 
- นักศึกษาแลกเปล่ียน Miss Nao Kato จาก Faculty of 
Pharmaceutical Science, Chiba University, Chiba, 
Japan ปฏิบัติงานวิจัยกับ ภก รศ ดร สนทยา ล้ิมมัท
วาภิรัต์ิ ณ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระหว*างวันท่ี 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2562 

2 7 Aug 2016 – 
7 Aug 2021 

Chiba University and 
Silpakorn University 

Japan Memorandum for the Renewal of The Agreement 
for Academic Cooperation and Exchange 
between Silpakorn University, Thailand and 
Chiba University, Jaqpan on 7 August 2016 - 7 
August 2021 
Activity : 
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- นักศึกษาเภสัชศาสตร�จํานวน 2 ราย (นางสาวณธิ
กาญจน� เนียมประเสริฐ และนางสาวธนัทอร กุลพงศ�ธาดา) 
ได#เดินทางไปฝYกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร� ณ Chiba 
University ประเทศญ่ีปุVน ช*วงระหว*างวันท่ี 17 กันยายน 
2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561 

3 24 Dec 2017 – 
24 Dec 2022 

Graduate School of 
Pharmaceutical Sciences 
of Chiba University 

Japan Agreement for Double Doctor Degree Program 
Between Faculty of Pharmacy Silpakorn 
University and Graduate School of 
Pharmaceutical Sciences of Chiba on 24 
December 2012 - 24 December 2017 
Activity : 
- Prof. Dr. Toshihiko Toida จาก Graduate School 
of Pharmaceutical Sciences, Chiba University, 
Japan เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2562 และหารือ MOU ร*วมกัน 

4 28 Jul 2014 – 28 
Jul 2019 

University of Pharmacy, 
Yangon 

Myanmar Letter of Agreement between Faculty of 
Pharmacy, Silpakorn University and University of 
Pharmacy, Yangon on 28 July 2014 - 28 July 2019 
Activity : 
- นักศึกษา Miss EiEi THIN, Miss Wut Hmon NEW, 
Miss  Yamin Ko KO และMiss Ei Mon Khaing จาก 
University of Pharmacy, Yangon เปAนนักศึกษา
แลกเปล่ียนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต*างชาติ
จากกลุ*มประเทศอาเซียน ในหลักสูตรของคณะเภสัช
ศาสตร� ช*วงเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 

5 30 Jul 2014 – 30 
Jul 2019 

The University of Hawai’i, 
The Daniel K. Inouye 
College of Pharmacy 

United States 
of America 

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 - 30 July 2019 

6 29 Aug 2014 – 
29 Aug 2019 

Faculty of Pharmacy , 
Universiti Teknologi MARA 

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

7 28 Sep 2014 – 
28 Sep 2019 

Gifu Pharmaceutical 
University 

Japan Extension of Memorandum of Understanding on 
Academic Teaching and Research Collaboration 
Between Gifu Pharmaceutical University, Japan 
and Faculty of Pharmacy Silpakorn University on 
28 September 2014 - 28 September 2019 

8 30 Sep 2014 – 
30 Sep 2019 

University of Pharmacy, 
Mandalay 

Myanmar Letter of Agreement between Faculty of 
Pharmacy, Silpakorn University of Pharmacy, 
Mandalay, Myanmar on 30 September 2014 -30 
September 2019 
Activity : 
- Prof. Dr. Thein May Saw และคณะผู#ติดตาม จาก 
University of Pharmacy, Mandalay เยี่ยมชมคณะ
เภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร และแหล*งฝYก เม่ือวันท่ี 
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1-3 สิงหาคม 2561 
- นักศึกษา Miss Mya Thet Htar SWE, Miss Su Su 
LATT, Mrs.Aye Thida, Miss May Phyu Thien Maw, 
Miss Saw Thi Dar, Mr.Sai Myo Thu Rein, Mrs.Nway 
Nway Aung และ Miss Khin Su Yeeจาก University of 
Pharmacy, Mandalay เปAนนักศึกษาแลกเปล่ียนใน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต*างชาติจากกลุ*ม
ประเทศอาเซียน ในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร� ช*วง
เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 

9 4 Jun 2015 –  
4 Jun 2020 

Josai University 
Educational Corporation 

Japan Memorandum of Understanding between 
Silpakorn University and Josai University 
Educational Corporation on 4 June 2015 - 4 June 
2020 
Activity : 
- นักศึกษาเภสัชศาสตร�จํานวน 2 ราย (นางสาวกฤษฎิ์ณิชา 
อภิรมย�รักษ� และนางสาวธนวดี มหัธนันท�) ได#เดินทางไป
ฝYกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร� ณ Josai University 
ประเทศญ่ีปุVน ช*วงระหว*างวันท่ี 17 กันยายน 2561 ถึง 17 
ธันวาคม 2561 

10 24 Jun 2017 – 
24 Jun 2022 
 

Consortium of ASEAN 
Faculty of Pharmacy 

ASEAN Memorandum of Agreement ASEAN-Thai 
Pharmacy Education Consortium for The 
Development of Pharmacy Education in ASEAN 
on 24 June 2017 - 24 June 2022 

11 15 Sep 2017 – 
15 Sep 2022 

College of Science & 
Industry Convergence, 
EWHA Womans University 

Republic of 
Korea 

Memorandum of Understanding Between Faculty 
of Pharmacy Silpakorn University and College of 
Science & Industry Convergence, EWHA Womans 
University on 15 September 2017 - 15 
September 2022 
Activity : 
- นักศึกษาเภสัชศาสตร�จํานวน 2 ราย (นายณัฐวัตร 
ประสิทธ์ิผล และนายณัฐชยา เผือกพิบูลย�) ได#เดินทางไป
ฝYกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร� ณ College of 
Science & Industry Convergence, EWHA Womans 
University สาธารณรัฐเกาหลี ช*วงระหว*างวันท่ี 17 
กันยายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561 

12 16 Jul 2008 – 16 
Jul 2022 

Consortium of U.S. 
Schools 

United States 
of America 

Memorandum of Agreement U.S. - Thai 
Consortium for The Development of Pharmacy 
Education in Thailand on 16 July 2008 - 16 July 
2022 

13 1 Jan 2018 – 
1 Jan 2023 

Saveetha Dental College, 
Saveetha University 

India Memorandum of Understanding Between Faculty 
of Pharmacy Silpakorn University and Saveetha 
Dental College, Saveetha University on 1 January 
2018 – 1 January 2023 
Activity : 
- นักศึกษาเภสัชศาสตร�จํานวน 1 ราย (นายนภพล ภูยา
ธร) ได#เดินทางไปฝYกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร� ณ 
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Saveetha University ประเทศอินเดีย ช*วงระหว*างวันท่ี 
29 ตุลาคม 2561 ถึง 29 มกราคม 2562 

14 13 Jun 2018 – 
13 Jun 2023 

College of Pharmacy 
University of Arkansas for 
Medical Sciences 

United States 
of America 

Memorandum of Understanding Between Faculty 
of Pharmacy Silpakorn University and College of 
Pharmacy University of Arkansas for Medical 
Sciences on 13 June 2018 - 13 June 2023 
Activity : 
- Assoc. Prof. Dr. Schwanda Flowers-Heldenbrand  
Assoc. Prof. Dr. Seth Heldenbrand Assoc. Prof. Dr. 
Nalin Payakachat และDr. Joe Underwood จาก 
College of Pharmacy University of Arkansas for 
Medical Sciences เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิชา แหล*ง
ฝYกและบรรยายพิเศษให#แก*นักศึกษา คณาจารยย�คณะ
เภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 21 – 27 
พฤษภาคม 2562 

15 19 Jul 2018 – 19 
Jul 2023 

Beuth University of 
Applied Sciences Berlin 

Germany Agreement on co-operation Between Beuth 
University of Applied Sciences Berlin Germany 
and Faculty of Pharmacy Silpakorn University on 
19 July 2018 – 19 July 2023 
Activity : 
- นักศึกษาเภสัชศาสตร�จํานวน 4 ราย (นาวสาวขวัญพุทธา 
อรุณประเสริฐ นางสาวภิญญดา หมอกยา นางสาวรมิดา 
โรจนบํารุงวงศ� และนางสาวชญานี อมรรุจิ) ได#เดินทางไป
ฝYกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร� ณ Beuth University 
of Applied Sciences Berlin สหพันธ�สาธารณรัฐ
เยอรมนี ช*วงระหว*างวันท่ี 17 กันยายน 2561 ถึง 25 
มกราคม 2562 

16 27 Jul 2018 – 27 
Jul 2023 

College of Pharmacy, 
Seoul National University 

Republic of 
Korea 

Memorandum of Understanding Between Faculty 
of Pharmacy Silpakorn University and College of 
Pharmacy, Seoul National University on 27 July 
2018 – 27 July 2023 
Activity : 
- คณบดีและผู#แทน คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เดินทางไปเยี่ยมชม College of Pharmacy, 
Seoul National University และลงนาม MOU เม่ือวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2561 ณ College of Pharmacy, Seoul 
National University 

17 12 Sep 2018 – 
12 Sep 2023 

Chitkara College of 
Pharmacy, Chitkara 
University 

India Memorandum of Understanding Between Faculty 
of Pharmacy Silpakorn University and Chitkara 
College of Pharmacy, Chitkara University on 12 
September 2018 - 12 September 2023 
Activity : 
- Associate Prof. Dr. Rakesh K. Sindhu จาก 
Chitkara College of Pharmacy, Chitkara University, 
Punjab, India บรรยายงานวิจัยในหัวข#อ 
"Herbovigilance: Need of the hour" ให#กับอาจารย�
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และนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศว
เภสัชกรรมและผ#�สนใจ ณ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2562 
- นักศึกษาแลกเปล่ียน Mr. Shubham Garg จาก 
Chitkara College of Pharmacy, Chitkara University, 
Punjab, India ปฏิบัติงานวิจัยกับ ภก ศ ดร พรศักด์ิ ศรี
อมรศักด์ิ ณ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระหว*างวันท่ี 10 มกราคม - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 

18 31 May 2019 – 
31 May 2024 

School of Pharmacy, 
Tagum Doctors College, 
INC 

Philippines Memorandum of Understanding Between Faculty 
of Pharmacy Silpakorn University and School of 
Pharmacy, Tagum Doctors College, INC on 31 
May 2019 – 31 May 2024 
Activity : 
- คณบดีและผู#แทน School of Pharmacy, Tagum 
Doctors College, INC เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิชา และ
ลงนาม MOU เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะ
เภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
11. การบริการทางวิชาการแก�สังคม  
 คณะวิชามีนโยบาย งบประมาณ แผนกลยุทธ� และแผนปฏิบัติราชการในการบริการทางวิชาการแก*สังคม มีการ
แต*งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแต*ละโครงการ มีการกําหนดภาระหน#าท่ี มีหน*วยงานรองรับภาระงานต*าง ๆ โดยมีศูนย�
เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” เปAนหน*วยงานรับผิดชอบในการประสานงานการดําเนินงานในโครงการต*าง ๆ 

 สําหรับป�การศึกษา 2561 คณะวิชาได#จัดทําแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562-
2566 ซ่ึงการบริการทางวิชาการแก*สังคม จัดอยู*ในกลยุทธ�ท่ี 5 : Flawless Execution on Communication ตามแผนงาน 
5.2  เรือง การสื่อสารและประชาสัมพันธ�องค�กร ภายนอกสถาบัน มีการกําหนดตัวช้ีวัดของความสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว#  
แผนปฏิบัติราชการของคณะวิชาได#ถูกนําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือ
พิจารณารับรองในการประชุม ครั้งท่ี 13/2561 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 บรรจุในระเบียบวาระท่ี 5.7 สําหรับแผนงาน
บริการวิชาการ คณะได#ทําการประเมินแผนบริการวิชาการป�งบประมาณ 2561 (ป�ก*อนหน#า) โดยนําเข#าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 20/2561 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ในระเบียบวาระท่ี 5.4.1 และแผนบริการวิชาการ
ประจําป�งบประมาณ 2562 ได#นําเข#าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองในการประชุมครั้งเดียวกัน ในระเบียบวาระท่ี  5.4.2 ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากรพิจารณาแล#วมมีติเห็นชอบ และให#การรับรองแผนบริการ
วิชาการแก*สังคมประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครอบคลุมโครงการต*างๆของป�การศึกษา 2561) โดยมีเป~าหมายให#มีผล
ดําเนินการในภาพรวมมากกว*าร#อยละ 80 มีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของแผน/โครงการบริการวิชาการตามหมวดหมู*งบประมาณ
ครั้งน้ีเปAนไปตามเกณฑ�กําหนดในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 แผนด#านบริการวิชาการ  ประกอบด#วย 2 แผนงานย*อย คือ 1. แผนงานบริการวิชาการแก*สังคมจากเงิน
งบประมาณแผ*นดิน (แบบไม*เก็บค*าลงทะเบียน หรือให#เปล*า) มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไว#จํานวน 7 ตัวช้ีวัด การบรรลุ
เป~าหมาย 6 จาก 7 ตัวช้ีวัด ถือว*าการดําเนินงานสําเร็จตามแผน (มากกว*าร#อยละ 80)  สําหรับในป�การศึกษา 2561 มีตัวช้ีวัด
จํานวน 7 ตัวช้ีวัด บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว#ท้ัง 7 ตัวช้ีวัด ถือว*าแผนปฏิบัติการราชการด#านบริการวิชาการของคณะสําเร็จ
ลุล*วงตามท่ีกําหนดไว# คิดเปAนร#อยละ 100 (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1) ดังน้ี 
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     ตารางท่ี 7 รายงานตัวช้ีวัดตามแผนด#านบริการวิชาการ แบบไม*จัดเก็บค*าลงทะเบียน หรือให#เปล*า 

ตัวช้ีวัดท่ี ตัวช้ีวัด หน*วยนับ แผน ผล หมายเหต ุ
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการ

ศาสตร�และศิลป� เพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/
ประเทศ (ตัวช้ีวัดระดับคณะ) 

โครงการ 1 1 โครงการเรื่องความรู#เรื่องยาและ การ
ดูแลสุขภาพเบ้ืองต#น 

2 โครงการบริการวิชาการตอบสนองต*อความ
ต#องการของสังคมหรือชุมชน (ตัวช้ีวัดระดับ
คณะ) 

ร#อยละ 82 88 อ#างอิงตารางสรุปตัวช้ีวัดโครงการ
บริการวิชาการท่ีตอบสนองต*อความ
ต#องการของสังคมหรือชุมชน 

3 โครงการบริการวิชาการท่ีทําให#สร#างความ
เข#มแข็งแก*ชุมชน และ/หรือกิจกรรมบริการ
ร*วมกับภาคเอกชน (ตัวช้ีวัดระดับคณะ) 

 
โครงการ 

2 4 โครงการท่ีสร#างความเข#มแข็งแก*ชุมชน
ฯ ได#แก* 
1. โครงการความรู#เรื่องยาฯ 
2. โครงการบุรณาการกับ 
   การเรียนการสอนฯ 
3. โครงการเก่ียวกับตู#ยาฯ 
4. โครงการตรวจหายา 
    สเตียรอยด�ฯ 

4 จํานวนชุมชนท่ีได#รับบริการวิชาการในเขต
ภูมิภาคตะวันตก (ตัวช้ีวัดจากสํานัก
งบประมาณ) 

ชุมชน 5 9 อ#างถึงข#อ 2 ชุมชนท่ีได#รับบริการ เช*น 
กองกิจการนักศึกษา มศก,. วิทยาลัย
อาชีวศึกษา,  วัดพระงาม, โรงเรียน
เทศบาล 2, โรงเรียนสาธิตม.ศิลปากร, 
โรงพยาบาลนครปฐม, โรงพยาบาล
ดําเนินสะดวก, บริษัทเบทาโกร, 
โรงพยาบาลส*งเสริมสุขภาพประจํา
ตําบลหุบรัก  

5 จํานวนผู#เข#ารับบริการวิชาการ (ตวัช้ีวัดจาก
สํานักงบประมาณ) 

คน 500 2,893 อ#างอิงตารางสรุปตัวช้ีวัดโครงการ
บริการวิชาการจํานวนคนเข#ารับบริการ 

6 ร#อยละของผู#เข#ารับบริการนําความรู#ไปใช#
ประโยชน� (ตัวช้ีวัดจากสํานักงบประมาณ) 

ร#อยละ 88 91.42 อ#างอิงตารางสรุปตัวช้ีวัดโครงการ
บริการวิชาการผู#เข#ารับบริการนํา
ความรู#ไปใช#ประโยชน� 

7 ร#อยละความพึงพอใจของผู#รับบรกิารใน
กระบวนการให#การบริการวิชาการ (ตัวช้ีวัด
จากสํานักงบประมาณ) 

ร#อยละ 90 92 อ#างอิงตารางสรุปตัวช้ีวัดโครงการ
บริการวิชาการ ความพึงพอใจของ
ผู#รับบริการในกระบวนการให#บริการ
วิชาการ 

หมายเหตุ  การบรรลุเป~าหมาย  6 จาก 7  ตัวช้ีวัด ถือว*าการดําเนินงานสําเร็จตามแผน (มากกว*าร#อยละ 80 ) 

2. แผนด#านบริการวิชาการแก*สังคมแบบเก็บค*าลงทะเบียนและสร#างรายได# กําหนดตัวช้ีวัดความสําเรจ็จํานวน 3 
ตัวช้ีวัด สําหรับในป�งบประมาณ 2562 น้ันยังไม*สิ้นป�งบประมาณ มีโครงการแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียนท่ีอยู*ระหว*าง
ดําเนินการ จํานวน  2 โครงการ  
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ตารางท่ี 8 รายงานตัวช้ีวัดตามแผนด#านบริการวิชาการแก*สังคมแบบเก็บค*าลงทะเบียนและสร#างรายได# (รายงานรอบ 9 เดือน) 

ตัวช้ีวัดท่ี ตัวช้ีวัด หน*วยนับ แผน ผล หลักฐาน 
1 ร#อยละของผู#เข#ารับบริการนําความรู#ไปใช#ประโยชน� ร#อยละ 88 88.23 สรุปโครงการ

ตามตัวช้ีวัด 
2 ร#อยละของรายได#ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการให#บริการวิชาการ

เปรียบเทียบกับป�ท่ีผ*านมา (เฉพาะส*วนของหน*วย
เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ) 

ร#อยละ 5 - - 

3 ร#อยละความพึงพอใจของผู#รับบรกิารในกระบวนการให#
การบริการวิชาการ 

ร#อยละ 90 89 สรุปโครงการ
ตามตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ   1. การบรรลุเป~าหมาย  2 จาก 3  ตัวช้ีวัด ถือว*าการดําเนินงานสําเร็จตามแผน (มากกว*าร#อยละ 60) 
2. ผลของตัวช้ีวัดท่ี 1 และ 3 คิดจาก โครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแล#ว 8 โครงการ ซ่ึงยังไม*ครบตาม

ป�งบประมาณ 
3. ผลของรายได#ในตัวช้ีวัดท่ี 2 จะสามารถรายงานได#เมื่อกระบวนการทางบัญชีของป�งบประมาณ 2562 เสร็จสิ้น 

ขณะน้ียังมีโครงการอยู*ระหว*างดําเนินการอีก 2 โครงการ 
 

ในป�การศึกษา 2561 คณะวิชามีการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก*สังคมและชุมชน รูปแบบโครงการแบบให#
เปล*า ภายใต#คณะวิชาเปAนผู#รับผิดชอบตามท่ีได#รับจัดสรรในแต*ละโครงการ ได#แก* ภาควิชา 8 ภาควิชาและศูนย�เครือข*ายเภสัช
สนเทศ “ประชานาถ” นอกจากน้ีการดําเนินการจัดโครงการได#รับความร*วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการกับหน*วยงาน
ภายนอกท่ีเปAนหน*วยงานประจําแหล*งฝYกงานปฏิบัติการวิชาชีพของคณะวิชา และหน*วยงานท่ีมีความร*วมมือภายใต# MOU ของ
คณะวิชา       รูปแบบการจัดโครงการบริการวิชาการเผยแพร*ความรู#ทางวิชาการมีความแตกต*างกัน เช*น การรับตรวจหายาส
เตียรอด�ในยาและผลิตภัณฑ�อาหารเสริม การอบรมให#ความรู# การจัดกิจกรรมโดยมีนักศึกษาเข#ามามีส*วนร*วมในโครงการแบบ
บูรณาการกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให#ความรู#ด#านยาและการดูแลสุขภาพในงานสัปดาห�วิชาการ การอบรมให#
ความรู#เรื่องยาและการดูแลสขุภาพเบ้ืองต#นแก*ชุมชนภายนอกคณะวิชา การจัดประชุมวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เปAน
ต#นส*วนโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียนและสร#างรายได# ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ เปAนศูนย�ท่ีดูแลและ
รับผิดชอบในการดําเนินงานจัดโครงการและประสานงานกับภาควิชา เช*น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมในระบบ
ชุด วิชา (Module)  ภายใต#ความร* วมมื อระหว* า งคณะเภสั ชศาสตร�  4  สถา บัน ได#แก*  มหา วิทยาลั ย เ ชียง ใหม* 
มหาวิทยาลัยขอนแก*น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นอกจากน้ีโครงการ
บริการวิชาการท่ีจัดเก็บค*าลงทะเบียนและสร#างรายได#ยังมีความร*วมมือระหว*างศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ ร*วมกับกลุ*ม
นักวิชาการอาจารย�ภายในคณะวิชา และโครงการบริการวิชาการท่ีศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ ได#ดําเนินการจัดข้ึนเอง 
กล*าวโดยสรุป โครงการบริการวิชาการแก*สังคมและชุมชนท่ีคณะวิชาดําเนินการจัดตามแผนปฏิบัติราชการด#านบริการวิชาการ 
มี 2 ลักษณะ คือ แบบให#เปล*าและแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียนและสร#างรายได# ท้ังน้ี สามารถสรุปแสดงเปAนรายงานโครงการ
บริการวิชาการ ตั้งแต*ป�การศึกษา 2559 จนถึง ป�การศึกษา 2561  แยกตามจํานวนโครงการและแหล*งงบประมาณท่ีได#รับ
จัดสรร ดังน้ี 
ตารางท่ี 9 แสดงโครงการบริการวิชาการแบบให#เปล*าและแบบสร#างรายได# แยกตามป�การศึกษาได#ดังน้ี 
 
 
 
ป�การศึกษา 

แบบให#เปล*า แบบสร#างรายได# รวม 
จํานวนโครงการ 
/โครงการท่ีแล#ว

เสร็จ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนโครงการ 
/โครงการท่ีแล#ว

เสร็จ 

รายได# 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

/โครงการท่ี
แล#วเสร็จ 

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 
(บาท) 

2559 12/12 1,001,000 5/5   1,701,175  17/17 2,702,175 
2560 9/9 603,700 11/11 3,700,950 20/20 4,304,650 
2561 5/5 474,000 8/8 3,268,600 13/13 3,742,600 
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       นอกจากน้ีตามท่ีคณะวิชามีศูนย�ธุรกรรมเชิงวิชาชีพ  จํานวน 4 หน*วยงาน ท่ีสร#างรายได#ให#กับคณะวิชาในแต*ละป� และมี
การนําเงินคงเหลือเข#ากองทุนส*งเสริมและพัฒนาคณะเภสัชศาสตร�  สามารถแสดงรายได#ของศูนย�ธุรกรรม (ตามป�งบประมาณ) 
ดังน้ี 

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบรายได#ของศูนย�ธุรกรรมเชิงวิชาชีพ  
 

ศูนย�ธุรกรรมเชิงวิชาชีพ 
รายได	 (รายงานตามป+งบประมาณ) (บาท) 

ป+ 2560 
 

ป+ 2561 
 

ป+ 2562 (9 เดือน) 
 

ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ  540,602.76 4,247,988.66 1,213,600.95 
ศูนย�ภูมิปOญญาทางเภสัชศาสตร� “ประโชติ เปล*งวิทยา” 2,668,795.60 4,291,853.24 4,863,367.95 
ศูนย�บริการทางสุขภาพคณะเภสัชศาสตร� 8,581,999.34 9,856,747.17 5,864,950.40 
 

นอกจากการบริการวิชาการในลักษณะการจัดโครงการแล#ว คณะวิชายังมีนโยบายการบริการวิชาการ ให#คําปรึกษา
ด#านการใช#ยาและสุขภาพแก*ประชาชน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” โดยให#อาจารย�ทุกท*าน (ยกเว#น
ผู#บริหารระดับสูง อาจารย�ผู#เช่ียวชาญ และผู#ลาศึกษาต*อ) มีส*วนร*วมในการให#บริการวิชาการ และคิดรวมคณาจารย�ท่ีให#บริการ
ท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ในป�การศึกษา 2561 น้ี มีผู#ได#รับการยกเว#นได#แก* คณบดีคณะเภสัชศาสตร� 
จํานวน 1 คน อาจารย�ท่ีรับตําแหน*งระดับผู#บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน (อ.ปOญจพล อ.ฉัตรชัย) อาจารย�ผู#เช่ียวชาญ 
จํานวน 2 คน (อ.วิเชียร อ.กมลพรรณ) และอาจารย�ท่ีลาศึกษาต*อ จํานวน 2 คน  (อ.ปริญญ� อ.กมลภัทร) รวมจํานวน 7  คน 
จากอาจารย�ประจําผู#ปฏิบัติงานจริงท้ังหมด 100.5 คน มีอาจารย�ผู#มีส*วนร*วมในการให#บริการวิชาการท่ี สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน “เภสัชศาลา”ท้ังหมด 93.5 คน  คิดเปAนสัดส*วนคณาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและมีส*วนร*วมในการให#บริการ
ทางวิชาการแก*สังคมเปAนร#อยละ 93.03 ของคณาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง นอกจากน้ีคณาจารย�ในคณะวิชายังได#รับเชิญ
เปAนท่ีปรึกษา อาจารย�พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ�และวิทยากร ให#กับหน*วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
จํานวน 364 ครั้ง 

 
ตารางท่ี 11  ผลการนําความรู#และประสบการณ�จากการบริการวิชาการมาใช#ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในป�

การศึกษา 2561 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวนโครงการ 

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท้ังหมด 13 

2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 8 

3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการวิจยั - 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับท้ังการเรยีนการสอนและกับการวิจัย - 

5.จํานวนโครงการส*งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต#องการของสังคมรวมท้ัง
การศึกษาต*อเน่ือง 

13 
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ตารางท่ี 12 การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

ลําดับ รายวิชา อาจารย�ผู	สอน 
กิจกรรมท่ีบูรณาการการบริการ

วิชาการกับ(1)การสอน+ (2) วิจยั  
ผลท่ีผู	สอนพบว�าเกิดประโยชน�

ต�อผู	เรียนในภาพรวม 

ภาควิชาเภสชักรรม     

1 รหัสวิชา562 369 ช่ือรายวิชาการ
เรียนรู#เชิงประสบการณ�ใน
หน*วยงานเภสัชกรรม 
(Experiential Learning in 
Pharmacy Setting) 

  

 

ช่ือผู#รับผิดชอบรายวิชาภญ. 
อ. ดร. 

 อินทิรา กาญจนพิบูลย�/ 
ภก.ผศ ดร. วิชัย สันติ
มาลีวรกุล 

ช่ือผู#สอนในหัวข#อท่ีมีการบูร
ณาการภญ.อ. ดร. อินทิรา 
กาญจนพิบูลย�/  

(1) โครงการมหาวิทยาลัยศิลปากร
รับผิดชอบต*อสังคม (Silpakorn 
University Social 
Responsibility; SUSR) – กิจกรรม
พัฒนาจิตอาสานักศึกษาเภสัช
ศาสตร�ช้ันป�ท่ี 2 และ 3 ช*วยงาน
เภสัชกรรม งานด#านสุขภาพ และ
งานสาธารณกุศล 

นั ก ศึ ก ษ า เ ภ สั ช ศ า ส ต ร�  ไ ด#
พัฒนาการมีจิตอาสา รู#จักให#แก*
ผู#อ่ืน รับผิดชอบต*อสังคม ได#รับ
ประสบการณ�และทักษะในการ
ใช#ชีวิตในลักษณะ soft skills 
ตลอดจนประสบการณ�ตรงใน
บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมจาก
กิจก รรม ท่ี เ ข# า ร* วม  อัน เปA น
พ้ืนฐานของความสามารถในการ
ทํางานอย* างมีประสิท ธิภาพ
ต*อไปในอนาคตรวมท้ังสามารถ
ถ*ายทอดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู#
ประสบการณ�ท่ีได#รับจากการทํา
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือเผยแพร*ได# 

2 รหัสวิชา 550 467 หัวข#อปOจจุบัน
ทางเภสัชกรรมคลินิก 2   

ผู#รับผิดชอบรายวิชา 
ภญ.อ.ดร. ทิพาพร พงษ�
เมษา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสชั
กรรมคลินิก ครั้งท่ี 25/2562 
เรื่อง “Pharmacotherapy for 
excellent patient care: 
A principle of rational drug use 
for pharmacists” 
 

ผู#เข#าร*วมประชุมมีความรู#ความ
เข#าใจเก่ียวกับกับเภสัชบําบัดใน
แนวทางปOจจุบัน  
และทราบถึงบทบาทของเภสัช
กรในการสนับสนุนการใช#ยา
อย*างสมเหตุผล และเกิด
ประโยชน�สูงสุด 
 

ภาควิชาเภสชักรรมชุมชน     

3 รหัสวิชา 563 262 ช่ือรายวิชาการ
สื่อสารเพ่ือการสร#างเสริมสุขภาพ 

  

 

ช่ือผู#รับผิดชอบรายวิชา 
ภญ.ผศ.ดร.ณฏัฐิญา ค#าผล 
และภญ.อ.นํ้าฝน ศรี
บัณฑิต 

 

(1) โครงการบูรณาการการเรยีนการ
สอนเพ่ือการสร#างเสริมสุขภาพของ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐม 

นักศึกษาได#ประสบการณ�และ
พัฒ น า ทัก ษ ะ กา ร ป ระ ก อ บ
วิชาชีพเภสัชกรรมในการดูแล
สุขภาพของประชาชน และการ
นํา ทักษะการสื่ อสาร ท่ี ได#ฝY ก
ปฏิบัติ พร#อมกับแนวคิดด#านการ
สร#างเสริมสุขภาพไปให#บริการ
วิ ช า ก า ร กั บ ชุ ม ช น ท่ี เ ปA น
กลุ*มเป~าหมาย 
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ลําดับ รายวิชา อาจารย�ผู	สอน 
กิจกรรมท่ีบูรณาการการบริการ

วิชาการกับ(1)การสอน+ (2) วิจยั  
ผลท่ีผู	สอนพบว�าเกิดประโยชน�

ต�อผู	เรียนในภาพรวม 

4 ช่ือรายวิชา 550 532 การจัดการ
นวัตกรรมด#านสุขภาพ  

 

ช่ือผู#รับผิดชอบรายวิชา  
ภญ.ผศ.ดร.ณฏัฐิญา ค#าผล 
และภก.ผศ.ดร.บุรินทร� ต 
ศรีวงษ� 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการทางเภสัชกรรม 
เรื่อง  การจัดการนวัตกรรมด#าน
สุขภาพ (Management of Health 
Innovation) 
 

1.ผู#เข#าร*วมประชุมมีความรู#ความ
เข#าใจเก่ียวกับความสําคัญของ
นวัตกรรม กระบวนการคิดใน
การออกแบบนวัตกรรม การ
จัดการทรัพยากรมนุษย�ในด#าน
นวัตกรรม และองค�กรแห*ง
นวัตกรรม 
2.ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถคิด
และพัฒนาการใช#นวัตกรรม
สุขภาพกับงานเภสัชกรรมได# 

ภาควิชาเภสชัวิทยาแพิษวิทยา     

5 รหัสวิชา 565 354  

ช่ือรายวิชา เภสัชวิทยา 2 

ช่ือผู#รับผิดชอบ
รายวิชาภญ.อ.ดร.นุชจิรา 
พงศ�นิมิตรประเสริฐ และ 
ภญ.อ.ดร.วราภรณ�ศกศวัต
เมฆินทร� 

(1) โครงการให#ความรู#เก่ียวกับตู#ยา
น*ารู#และการดูแลสุขภาพประจําป�  
2562 ป�ท่ี 6) 

นักศึกษาได#เรียนรู#กระบวนการ
และมีทักษะในด#านการบริหาร
จัดการเก่ียวกับตู#ยาการใช#ยา
และการให#ความรู#ในการดูแล
สุขภาพเปAนการเบ้ืองต#น 

ภาควิชาเภสชัเคม ี     

6 รหัสวิชา 564 231 ช่ือรายวิชา 
กา รควบ คุม คุณภาพยา  2  ป�
ก า ร ศึ กษา  2561 หั ว ข# อ  โ ค ร
มาโทกราฟ�แบบระนาบ (Planar 
chromatography) 

ช่ือผู#สอน  รศ ดร ธีรศักดิ์ 
โรจนราธา 

 

(1) โครงการการตรวจหายาส
เตียรอยด�ในตํารับยาแผนโบราณ 
และผลิตภัณฑ�เสริมอาหารด#วยวิธีที
แอลซี 

นักศึกษามีแนวทางในการนํา
ความรู#ด#านการควบคุมคุณภาพ
ยามาประยุกต�ใช#ในงานคุ#มครอง
ผู#บริโภค และเฝ~าระวังการใช#ยา
สมุนไพร 

หน�วยเครือข�ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” 

7 รหัสวิชา 5513567การฝYก
ปฎิบัติงานวิชาชีพด#านสารสนเทศ
ศาสตร�ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ
ทางการวิเคราะห�ระบบงานและ
แนวทางแก#ปOญหา 

อาจารย�ประจําแหล*งฝYก
หน*วยเครือข*ายเภสัช
สนเทศฯ 

(1) ความรู#เรื่องยาและการดูแล
สุขภาพเบ้ืองต#น 

นักศึกษาสามารถนําความรู#จาก
การฝ�กปฎิบัติงานสาขาบริบาล
เภสัชกรรมไปใช#ประโยชน�ในการ
บริการวิชาการ 

8 รหัสวิชา 568 301 รายวิชา
สารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ  

 

ภก.อ.สามารภ จํารสั (1) โครงการพัฒนาเครือข*ายเภสัช
สนเทศออนไลน� 

นักศึกษาสามารถนําระบบ
เครือข*ายเภสัชสนเทศออนไลน�
ไปใช#ให#บริการงานเภสัชสนเทศ
ต*อประชาชนท่ัวไป และ
บุคคลากรการแพทย�อ่ืนๆ 
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12. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในป�การศึกษา 2561 คณะวิชาได#จัดทําแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562-2566 
และมีการจัดทําแผนปฎิบัติราชการคณะเภสัชศาสตร� พร#อมนําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณารับรองในการประชุม ครั้งท่ี 13/2561 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 บรรจุในระเบียบวาระท่ี 
5.7            

 สําหรับแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป�การศึกษา 2561 เปAนส*วนหน่ึงของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําป�งบประมาณ 2562 ได#มีการกําหนดโดยใช#การผลประเมนิแผนทํานุบํารงุประจําป�งบประมาณ 2561 (ป�ก*อนหน#า) ซ่ึงได#
ผ*านการพิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2561 เมื่อวันท่ี 13 
ธันวาคม 2561  ระเบียบวาระท่ี 5.4.1 และได#นําแผนทํานุบํารุงฯเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณารับรองในการประชุม ครั้งท่ี 20/2561  เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 บรรจุในระเบียบวาระ
ท่ี 5.4.2 ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากรมีมติเห็นชอบและให#การรับรองแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงโครงการด#านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมท้ังสิ้น 4 โครงการ 
ท่ีได#รับการสนับสนุสจากเงินงบประมาณแผ*นดิน งบประมาณท้ังสิ้น 160,000 บาท โดยมีกําหนดเสร็จสิ้นอยู*ในป�การศึกษา 
2561 จํานวน 3 โครงการ คณะได#ดําเนินโครงการแล#วเสร็จจํานวน 3 โครงการตามแผน การบรรลุเป~าหมาย 3 จาก 4 ตัวช้ีวัด 
ถือว*าแผนสําเร็จ (มากกว*าร#อยละ 70) จากสรุปผลตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการราชการด#านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะสําเร็จลุล*วงตามท่ีแผนกําหนดไว# บรรลุเป~าหมาย 4 จาก 4 ตัวช้ีวัด คิดเปAนร#อยละ 100 (เอกสารหมายเลข ภส. 4.1)  
ดังน้ี 

ตารางท่ี 13  ตัวบ*งช้ีความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป�การศึกษา 2561 

ตัวช้ีวัดท่ี ตัวช้ีวัด หน*วยนับ แผน ผล 
1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สํานักงบประมาณ) โครงการ 3 3 
2 จํานวนผู#เข#าร*วมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สาํนัก

งบประมาณ) 
คน 250 601 

3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด#านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมท่ีสร#างมาตรฐาน
ระดับชาติ (สํานักงบประมาณ) 

โครงการ 1 1 

4 ร#อยละของผู#เข#าร*วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรม (สํานักงบประมาณ) 

ร#อยละ 80 94.90 

หมายเหตุ  การบรรลุเป~าหมาย 3 จาก 4 ตัวชี้วัด ถือว*าแผนสําเร็จ (มากกว*าร#อยละ 70)   
          ผลการดําเนินงานบรรลุเป~าหมาย 4 ตัวชี้วัด  ถือว*าแผนสําเร็จ 100% 

         โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีคณะวิชาดําเนินการจัดตามแผนปฏิบัติราชการด#านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต*
ป�การศึกษา 2559 จนถึง ป�การศึกษา 2561  ได#รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการจากแหล*งเงิน  2  แหล*ง  คือ 
จากเงินงบประมาณแผ*นดิน  และจากเงินรายได#ของคณะวิชา   จึงสรุปรายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แยกตาม
จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีได#รับจัดสรร ตามตารางท่ี 14 
ตารางท่ี 14  แสดงโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแบบให#เปล*า แยกตามแผนป�การศึกษาได#ดังน้ี  
 
 
ป�การศึกษา 

เงินงบประมาณแผ*นดิน เงินรายได#ของคณะวิชา รวม 
จํานวนโครงการ 
/โครงการท่ีแล#ว

เสร็จ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนโครงการ 
/โครงการท่ีแล#ว

เสร็จ 

รายได# 
(บาท) 

จํานวนโครงการ 
/โครงการท่ีแล#ว

เสร็จ 

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 
(บาท) 

2559 3/3 100,000 6/6     146,000  9/9 246,000 
2560 3/3 100,000 5/5 149,000 8/8 249,000 
2561 3/3 120,000 - - 3/3 120,000 
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 13. การบริหารจัดการ  

13.1 งบประมาณ    
ตารางท่ี 15 งบประมาณรายจ*ายท่ีได#รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล*งงบประมาณ ตามป�งบประมาณ 2558-2562 

ป+ 
งบประมารณแผ�นดิน 

(บาท) 
งบประมาณเงินรายได	 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
2562 (10 เดือน) 36,122,600.00 76,595,700.00 112,718,300.00 

2561 30,037,220.00 90,631,809.77 120,669,029.77 
2560 68,137,200.00 85,048,749.89 153,185,949.89 
2559 71,103,400.00 81,233,980.08 152,337,380.08 
2558 67,028,900.00 72,625,520.00 139,654,420.00 

 
ตารางท่ี 16 สรุปรายรับ-รายจ*ายงบประมาณรายจ*ายจากเงินรายได#ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (10 เดือน) จําแนกตาม

หมวดรายจ*าย 

รายการ(ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)  รายรับ(บาท) รายจ�าย(บาท) คงเหลือ(บาท) 
ร	อยละการ
เบิกจ�ายจาก
ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค*าจ#างประจํา 22,423,600.00   16,788,096.42 5,635,503.58 74.87 
2. หมวดค*าจ#างช่ัวคราว 1,554,100.00 1,134,012.00 420,088.00 72.97 
3. หมวดค*าตอบแทน ใช#สอยและวัสดุ 15,141,600.00  11,416,883.54  3,724,716.46 75.40 
4. หมวดค*าสาธารณูปโภค 7,750,000.00 3,653,466.28 4,096,533.72 47.14 
5. หมวดค*าครุภัณฑ� ท่ีดิน และ ส่ิงก*อสร#าง 700,000.00 679,900.00  20,100.00 97.13 
6. หมวดรายจ*ายอื่นๆ สําหรับจัดโครงการ 29,026,400.00 11,850,355.46 17,176,044.54 40.83 
รวม 76,595,700.00 45,522,713.70 30,154,059.85 59.43 

 
ตารางท่ี 17 รายรับ-รายจ*าย งบประมาณรายจ*ายจากเงินงบรายได# ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 เดือน) จําแนกตาม 
โครงการตามแผนกลยุทธ� 

รายการ(ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) รายรับ(บาท) รายจ�าย(บาท) 
ร	อยละการ

เบิกจ�ายจากยอด
รายรับ 

กลยุทธ�ท่ี 1 : Top Performance Academics 22,138,400.00 9,826,209.63 44.38 
กลยุทธ�ท่ี 2 : R & D excellency 4,007,073.35 1,502,526.40 37.00 
กลยุทธ�ท่ี 3 : Innovation to Implementation 400,000.00 0.00 0.00 
กลยุทธ�ท่ี 4 : Personnel Development for Changes 1,442,000.00 559,698.00 38.81 
กลยุทธ�ท่ี 5 : Flawless Execution on Communication 120,000.00 0.00 0.00 
รวมรายรับ – รายจ*าย โครงการตามแผนกลยุทธ� 28,107,473.35 11,888,434.03 38.81 
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13.2 การพัฒนาบุคลากร  
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ให#ความสําคัญต*อการพัฒนาบุคลากร ท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุน 
และการพัฒนาศักยภาพผู#บริหาร โดยการส*งบุคลากรเข#ารับการฝYกอบรม  เข#าร*วมประชุมและสัมมนา ส*งเสริมให#บุคลากร
ศึกษาต*อ สนับสนุนให#ทุนทําวิจัย รวมถึงให#ความสําคัญในการสร#างระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา
และธํารงรักษาไว#ให#บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยแต*งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเภสัชศาสตร� เพ่ือ
ส*งเสริมและจัดให#มีการพัฒนาบุคลากรอย*างต*อเน่ืองเปAนระบบ   จัดให#มีการประเมินเพ่ือการพัฒนาบุคลากรอย*างเปAนระบบ
และตรวจสอบได# รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือก*อให#เกิดการถ*ายทอดองค�ความรู#ระหว*างบุคลากรด#วยกันและ/หรือระหว*างหน*วยงาน
ตามแนวทางการจัดการความรู#  
 นอกจากน้ี คณะวิชาได#จัดสวัสดิการเสริมสร#างสุขภาพและปOจจัยแวดล#อมเพ่ือให#มีความสุขในการทํางาน      
ด#วยการจัดซ้ืออุปกรณ�ออกกําลังกายสําหรับบุคลากรและนักศึกษาไว#ให#ออกกําลังกาย จัดให#มีห#องอาหาร/เตรียมอาหาร พร#อม
สิ่งอํานวยความสะดวกแก*บุคลากร เช*น ตู#เย็น ไมโครเวฟ กระติกนํ้าร#อน เปAนต#น อีกท้ังยังมีการจัดทําการประกันอุบัติเหตุ
ให#กับบุคลากรทุกคนเพ่ือช*วยในการแบ*งเบาภาระค*าใช#จ*ายในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุต*าง ๆ  
 คณะวิชามีบุคลากรท่ีอยู*ระหว*างการศึกษาต*อจํานวน  3  คน  โดยจําแนกเปAนภายในประเทศ 2 คน  (ระดับ
ปริญญาเอก)   ต*างประเทศ 1 คน (ระดับปริญญาเอก)   
 
ตารางท่ี 18 บุคลากรท่ีอยู*ระหว*างการศึกษาต*อในประเทศและต*างประเทศ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ระดับ ประเทศ 
วันเดือนป+

ท่ีลา 
แหล�งทุน 

จํานวน 
(คน) 

1 ภก.อ.ปริญญ� จักรสมิทธานนท� โท-เอก สหรัฐอเมริกา 27 ส.ค. 59 ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี) 

1 

2 นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ โท-เอก ไทย 9 ก.ค. 61 ทุนสนับสนุนการศึกษาต*อปริญญา
ขั้นสูงคณะเภสัชศาสตร� 

1 

3 นางสาวนริศา รื่นเริงบุญ* โท-เอก ไทย 9 ก.ค. 61 ทุนสนับสนุนการศึกษาต*อปริญญา
ขั้นสูงคณะเภสัชศาสตร� 

1 

* ตําแหน*งผู#ช*วยสอน ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ 
 

ในป�การศึกษา 2561  มีบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร� โดย
บุคลากรได#รับรางวัลระดับชาติ จํานวน 4 คน  และระดับนานาชาติ จํานวน 3 คน   และนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ได#รับรางวัลระดับชาติ จํานวน  4  คน  และระดับนานาชาติ จํานวน  8 คน  

 

ประเภทรางวัล 
จํานวนผู	ได	รับรางวัลตามป+การศึกษา (คน) 

2559 2560 2561 

รางวัลระดับชาติบุคลากร - 5 4 

รางวัลระดับชาตินักศึกษา - 2 4 

รางวัลระดับนานาชาติอาจารย� 2 - 3 

รางวัลระดับนานาชาตินักศึกษา 4 3 8 
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อาจารย�ท่ีได	รับรางวัล ป+การศึกษา 2561  

ผู#ได#รับรางวัล รางวัลท่ีได#รับ ระดับ 
ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา รางวัลท่ีได#รับ: ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร�และ

วิทยาศาสตร�ประยุกต� ประจําป�  2561 
ผลงาน: การพัฒนาเทคนิคบนแผ*นกระดาษสําหรบัตรวจหา
อัตราส*วนท่ีเหมาะสมระหว*างดเีอ็นเอกับตัวพาท่ีมีประจุบวก
ในตํารับนําส*งยีน 
การประชุม: รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลยัศิลปากร 
12 ตุลาคม  2561 ณ ศูนย�ศลิปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ระดับชาต ิ

ภก.รศ.ดร.มนัส พงศ�ชัยเดชา รางวัลท่ีได#รับ: Best Poster Presentation Award 
ผลงาน: The effectiveness of Thai traditional 
herbal  preparations for psoriasis treatment at 
Chaopraya Apahaiphubejhr hospital 
การประชุม: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 2nd 
International Conference on Health Science : A 
Multidisciplinary Integration for Innovative and 
Sustainable Health Care in Community จัดระหว*าง 
21-23 พฤศจิกายน 2561 Convention hall โรงแรมตักศิลา 
จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับ
นานาชาติ 

ภญ.นรศิา รื่นเริงบุญ รางวัลท่ีได#รับ: Best Poster Presentation Award 
ผลงาน: The effectiveness of Thai traditional 
herbal  preparations for psoriasis treatment at 
Chaopraya Apahaiphubejhr hospital 
การประชุม: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 2nd 
International Conference on Health Science : A 
Multidisciplinary Integration for Innovative and 
Sustainable Health Care in Community จัดระหว*าง 
21-23 พฤศจิกายน 2561 Convention hall โรงแรมตักศิลา 
จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับ
นานาชาติ 

ภก.ผศ.ดร.บุรินทร� ต ศรีวงษ� รางวัลท่ีได#รับ: เภสัชกรการตลาดผู#ทรงคุณวุฒิ 
การประชุม: งานประชุมใหญ*สามญัประจําป� 2561 สมาคม
เภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2561 

ระดับชาต ิ

ภก.อ.สามารถ จํารสั รางวัลท่ีได#รับ: Honorable mention Oral Presentation 
Award 
ผลงาน: Reliability of Free Online Drug Information 
Databases 
การประชุม: The 2nd International Conference on 
Health Science : A Multidisciplinary Integration for 
Innovative and Sustainable Health Care in 
Community วันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ 
Convention hall โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับ
นานาชาติ 
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ผู#ได#รับรางวัล รางวัลท่ีได#รับ ระดับ 
 

ภญ.ศ.ดร.ปราณตี โอปณะโสภติ รางวัลท่ีได#รับ: นักวิจัย/นวัตกรรม/สร#างสรรค�ดเีด*น ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําป� 2561 
การประชุม: รับพระราชทานรางวัลจากสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี 2 มกราคม 
2562 

ระดับชาต ิ

ภก.อ.ดร.ประสพชัย พัฒน�โรจนโสภณ รางวัลท่ีได#รับ: Excellent oral presentation 
ผลงาน: Development and evaluation of chitosan 
based cisplatin-coordinated nanocarriers as drug 
delivery carriers to cancer cells 
การประชุม: งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ระดับชาติ The 11th Annual  Conference of Northeast 
Pharmacy Research 2019 (NEPhReC2019) ซ่ึงจัดข้ึนท่ี
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว*างวันท่ี 
16-17 มีนาคม 2562 

ระดับชาต ิ

 
นักศึกษาท่ีได	รับรางวัล 

ผู#ได#รับรางวัล รางวัลท่ีได#รับ ระดับ 
นายศุภณัฐ พงษ�อารีย� รางวัลท่ีได#รับ: พัฒนาผลงานนวัตกรรม 

ผลงาน: เจลก*อตัวเองจากกรดไขมนัสําหรับรักษาโรคติดเช้ือ
จากการผ*าตัดเปลี่ยนเข*าของผู#ปVวยข#อเข*าเสื่อม 
การประชุม: งานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห*งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 18 วันท่ี 18-19 สิงหาคม 2561 ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห*งประเทศไทยแห*งชาติ 2561 
ณ อิมแพ�ค เมืองทองธานี 

ระดับชาต ิ

นายศิริพงษ� ศรีสุขา รางวัลท่ีได#รับ: พัฒนาผลงานนวัตกรรม 
ผลงาน: เจลก*อตัวเองจากกรดไขมนัสําหรับรักษาโรคติดเช้ือ
จากการผ*าตัดเปลี่ยนเข*าของผู#ปVวยข#อเข*าเสื่อม 
การประชุม: งานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห*งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 18 วันท่ี 18-19 สิงหาคม 2561 ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห*งประเทศไทยแห*งชาติ 2561 
ณ อิมแพ�ค เมืองทองธานี 

ระดับชาต ิ

นายเศรษฐพงศ� เสนารัตน� รางวัลท่ีได#รับ: พัฒนาผลงานนวัตกรรม 
ผลงาน: เจลก*อตัวเองจากกรดไขมนัสําหรับรักษาโรคติดเช้ือ
จากการผ*าตัดเปลี่ยนเข*าของผู#ปVวยข#อเข*าเสื่อม 
การประชุม: งานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห*งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 18 วันท่ี 18-19 สิงหาคม 2561 ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห*งประเทศไทยแห*งชาติ 2561 
ณ อิมแพ�ค เมืองทองธานี 

ระดับชาต ิ

นายศรุต พ่ึงพระ รางวัลท่ีได#รับ: รางวัลอันดับท่ี 2 จากการประกวดนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี แบบโปสเตอรฺ�ระดับนานาชาต ิ
ผลงาน: Development and evaluation of Ipomoea 

ระดับ
นานาชาติ 
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ผู#ได#รับรางวัล รางวัลท่ีได#รับ ระดับ 
pes-caprea extract-loaded patches for infected 
wound 
การประชุม: ในงานประชุมระดับชาติ ISPE  Singapore 
Student Poster Competion 2018 

นายณัฐดนัย เลิศสุโภชวณิชย� รางวัลท่ีได#รับ: Best poster presentation award 
ผลงาน: Doxycycline hyclate-in situ forming 
microparticles using beta-cyclodextrin as matrix 
former for periodontitis treatment 
การประชุม: International Conference on Materials 
Research and Innovation (ICMARI 2018) ซ่ึงจัดระหว*าง 
วันท่ี 17-21 ธันวาคม 2561 ณ The Emerald Hotel 
กรุงเทพมหานคร 

ระดับ
นานาชาติ 

นายฐกร จันทะด ี รางวัลท่ีได#รับ: เหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงาน
สิ่งประดิษฐ� 
ผลงาน: “เมทริกซ�กรดไขมันอ่ิมตัวจากการกลับวัตภาคสําหรับ
รักษาโรคปริทันต�อักเสบ” ระดับอุดมศึกษา: กลุ*มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย� 
การประชุม: “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ�รุ*นใหม*” 
ประจําป�  2562 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห*งชาติ 
(วช.) ระหว*างวันท่ี 2-6 กุมภาพันธ� 2562 ณ ศูนย�นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร 

ระดับชาต ิ

นางสาว ลลลิทิพย� สุทธาพิทักษ�สกุล รางวัลท่ีได#รับ: Outstanding Student Poster Award 
สาขา Industrial Chemistry and Innovation 
ผลงาน: Designing taste-masking microspheres of 
donepezil hydrochloride by double emulsion 
solvent evaporation technique 
การประชุม: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and 
Applied  Chemistry International Conference 2019 
(PACCON2019) ระหว*างวันท่ี 7-8 กุมภาพันธ� 2562 ณ ศูนย�
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ระดับ
นานาชาติ 

ภญ.ณิชาภัทร  ธัญญาพิทักษ� รางวัลท่ีได#รับ: Outstanding poster presentation 
ผลงาน: "The prediction of Meropenem dosing 
regimen using  Monte Carlo Simulation method for 
critically ill patients with gram negative infection at 
Phramongkutklao Hospital" 
การประชุม: การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร� 
ประจําป� 2562 (ครั้งท่ี 35) 35TH INTERNATIONAL 
ANNUAL MEETING IN PHARMACEUTICAL SCIENCES 
(IAMPS35) วันท่ี 8 มีนาคม 2562 จัดข้ึน ณ โรงแรม Eastin 
กรุงเทพ 

ระดับ
นานาชาติ 

นาย ไชยกาญจน� พรพิชณรงค� รางวัลท่ีได#รับ: First Place Oral Presentation 
ผลงาน: Synthesis of N-vinylpyrrolidone/Acrylic acid 
nanoparticle loaded with cisplatin for oral cancer 

ระดับ
นานาชาติ 
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ผู#ได#รับรางวัล รางวัลท่ีได#รับ ระดับ 
treatment 
การประชุม: The 6th International Conference on 
Advanced Pharmaceutical Research (ICAPH 2019) 
"Sustainable Life through Pharmaceutical Research 
& Innovation"  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว*างวันท่ี 28-
29 มีนาคม 2562 

นางสาว สุภสัสร เพ็งนาม รางวัลท่ีได#รับ: Second Place Oral Presentation 
ผลงาน: Enhanced small interference RNA delivery 
efficiency of cationic niosomes with PEGylation 
การประชุม: The 6th International Conference on 
Advanced Pharmaceutical Research (ICAPH 2019) 
"Sustainable Life through Pharmaceutical Research 
& Innovation"  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว*างวันท่ี 28-
29 มีนาคม 2562 

ระดับ
นานาชาติ 

นาย ภูวมินทร� สรุิยาอัมพร รางวัลท่ีได#รับ: First Place Poster Presentation 
ผลงาน: Development of disssolving polymeric 
microneedles as a model ocular drug delivery 
system 
การประชุม: The 6th International Conference on 
Advanced Pharmaceutical Research (ICAPH 2019) 
"Sustainable Life through Pharmaceutical Research 
& Innovation"  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว*างวันท่ี 28-
29 มีนาคม 2562 

ระดับ
นานาชาติ 

นางสาว นิจวรรณ สหัสพันธ� รางวัลท่ีได#รับ: Second Place Poster Presentation 
ผลงาน: Maleimide-functionalizeed chitosan for 
novel mucoadhesive drug delivery systems 
การประชุม: The 6th International Conference on 
Advanced Pharmaceutical Research (ICAPH 2019) 
"Sustainable Life through Pharmaceutical Research 
& Innovation"  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว*างวันท่ี 28-
29 มีนาคม 2562 

ระดับ
นานาชาติ 

  
 
ตารางท่ี 19 บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต*างประเทศ (ตามเอกสารแนบ 1 ใน CD) 
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13.3 อาคารสถานท่ี   
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากร มีความพร#อมทางกายภาพ ห#องเรียน ห#องปฏิบัติการ ห#องพักนักศึกษา 
ห#องพักอาจารย� และสํานักงาน ประกอบด#วยอาคารจํานวน 9 อาคาร มีพ้ืนท่ีอาคารซ่ึงรวมพ้ืนท่ีว*าง เช*น ห#องโถง ทางเดิน 
บันได ฯลฯ และมีอาคารท่ีอยู*ระหว*างการก*อสร#างคือ อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลติสารต#านเช้ือ H5N1 และการผลิตยาจาก
สมุนไพร เมื่อนับรวมพ้ืนท่ีใช#สอยท้ัง 9 อาคาร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีจํานวนพ้ืนท่ีใช#ประโยชน�รวม 
16,704 ตารางเมตร ตามรายละเอียดดังตารางต*อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 20 พ้ืนท่ีอาคารท่ีใช#ในการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามอาคาร 

อาคาร 
พ้ืนท่ีท้ังหมด  
(ตารางเมตร) 

(1) อาคารคณะเภสัชศาสตร� 5,227 
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 536 
(3) อาคารปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร� 322 
(4) อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เภสัชศาลา) 447 
(5) อาคารปฏิบัติการควบคุมประเมินคุณภาพทางเภสัชศาสตร�และวิทยาศาสตร�เทคโนโลย ี 4,989 
(6) อาคารส*วนปาฐอาศรม ประโชติ เปล*งวิทยา 1,615 
(7) อาคารสถาบันหมวกนิรภัย 231 
(8) อาคารนําร*องศูนย�ภูมิปOญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร�และสุขภาพ 1,247 
(9) อาคารปฏิบัติการวิจยัและผลิตสารต#านเช้ือ H5N1 และการผลติยาจากสมุนไพร (จ.เพชรบุรี) 2,090 

รวมพ้ืนท่ีใช	สอยของคณะเภสัชศาสตร� 16,704 
 
ตารางท่ี 21 การแบ*งพ้ืนท่ีใช#งานอาคารต*าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(1) อาคารคณะเภสัชศาสตร�  

พ้ืนท่ีใช	งาน จํานวนห	อง พ้ืนท่ีใช	สอย (ต.ร.ม.) 
ห#องผู#บริหาร 10 545 
ห#องพักอาจารย� 24 1,144 
ห#องสํานักงาน 6 154 
ห#องเอกสารอ#างอิง 1 288 
ห#องประชุม 6 186 
ห#องเรียน/ห#องบรรยาย 1 240 
ห#องคอมพิวเตอร� 2 300 
ห#องปฏิบัติการ 9 1,500 
ห#องวิจัยประยุกต� 5 420 
ห#องเย็น 1 60 
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  390 

 รวม 5,227 
(2) อาคารสถานปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสชักรรม 

พ้ืนท่ีใช	งาน จํานวนห	อง พ้ืนท่ีใช	สอย (ต.ร.ม.) 
ห#องเรียน/ห#องพักบัณฑิตศึกษา 2 106 
ห#องปฏิบัติการ 6 315 
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  115 

 รวม 536 
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(3) อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร� 

พ้ืนท่ีใช	งาน จํานวนห	อง พ้ืนท่ีใช	สอย (ต.ร.ม.) 
ห#องเพาะชํา 3 282 
ห#องเก็บอุปกรณ� 1   12 
ห#องปฏิบัติการ 1   12 
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ    16 

 รวม 322 
(4) อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เภสัชศาลา) 

พ้ืนท่ีใช	งาน จํานวนห	อง พ้ืนท่ีใช	สอย (ต.ร.ม.) 
ห#องขายยา/โครงการคลินิคชุมชนอบอุ*นศิลปากร 2 206 
ห#องเรียน/ห#องบรรยาย 3 225 
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ   16 

 รวม 447 
 
(5) อาคารสถานปฏิบัติการควบคุมประเมินคุณภาพทางเภสัชศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

พ้ืนท่ีใช	งาน จํานวนห	อง พ้ืนท่ีใช	สอย (ต.ร.ม.) 
ห#องสํานักงาน 1 84 
ห#องประชุม 2 160 
ห#องเรียน/ห#องบรรยาย 7 660 
ห#องปฏิบัติการ 28 2,204 
ห#องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว�ทดลอง 6 872 
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  1,009 

 รวม 4,989 
(6) อาคารส�วนปาฐอาศรม ประโชติ เปล�งวิทยา 

พ้ืนท่ีใช	งาน จํานวนห	อง พ้ืนท่ีใช	สอย (ต.ร.ม.) 

ห#องเรียน/ห#องบรรยาย 4 1,093 
ห#องสํานักงาน 1 8 
ห#องอ่ืน ๆ  514 

 รวม 1,615 
(7) 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 

 รวม 231 
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(8) อาคารนําร*องศูนย�ภมูิปOญญาและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร�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 

 รวม 1,247 
(9) อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลติสารต#านเช้ือ H5N1 และการผลติยาจากสมุนไพร (จ.เพชรบุรี)  

พ้ืนท่ีใช	งาน จํานวนห	อง พ้ืนท่ีใช	สอย (ต.ร.ม.) 
อาคารปฏิบัติการ   
     สํานักงาน 1 56 
     ห#องประชุม 1 25 
     ห#องสัมนา 1 64 
     ห#องบรรยาย 2 192 
     ห#องปฏิบัติการ ช้ัน 3 18 403 
     ห#องพักเจ#าหน#าท่ี 2 68 
     ห#องอ่ืนๆ 3 39 
อาคารผลิตสารต	านเชื้อ H5N1   
     สํานักงาน ช้ัน 1 1 24 
     ส*วนห#องปฏิบัติการและวิจัย 15 196 
     ส*วนผลิตยา NON - STERILE 56 726 
     ส*วนผลิตยา STERILE 18 297 

 รวม 2,090 
 
14. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะวิชามีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเปAนลายลักษณ�อักษรมาตั้งแต*ป�การศึกษา 2543 โดยปOจจุบันได#มี
การปรับปรุงนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงสอดคล#องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พร#อมกับได#มีการนําเสนอ
นโยบายใหม*ด#านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาในการประชุม โดยผ*านมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะกรรมการน้ีประกอบด#วย คณะกรรมการประจําคณะวิชา    โดยมีคณบดีเปAนประธานคณะกรรมการ ตาม
คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 37/2560  ลงวันท่ี  21  กุมภาพันธ� 2560  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา มีหน#าท่ีในการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ การให#
นโยบาย เสนอแนะแนวปฏิบัติ และพัฒนากิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร�ให#เหมาะสม สอดคล#องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปAนไปตามเง่ือนไข และเกณฑ�กําหนดของมหาวิทยาลัย และของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ�มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานการศึกษาฯ (สมศ.) โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ได#มอบให#รองคณบดีฝVายวางแผนและประกันคุณภาพทําหน#าท่ีกํากับ  
ดูแลรับผิดชอบ ติดตามผลการดําเนินงานในแต*ละตัวบ*งช้ีของทุกองค�ประกอบท่ีเก่ียวข#องจากทุกฝVายท่ีเก่ียวข#อง โดยมีระบบ 
กลไกและภารกิจต*าง ๆ เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

1.  กําหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� 
2.  พัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ท้ังระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะวิชา 
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3.  พิจารณาตัวบ*งช้ี และเกณฑ�ต*าง ๆ ของแต*ละองค�ประกอบ เพ่ือนํามาเปAนเครื่องมือกําหนดคุณภาพการ
ดําเนินงานของคณะวิชา และมีการกําหนดผู#รับผิดชอบในการดําเนินงานในแต*ละองค�ประกอบ 

4.  พิจารณาปรับปรุงตัวบ*งช้ีและเกณฑ�ต*างๆของคณะวิชา เพ่ือเปAนตัวบ*งช้ีเอกลักษณ�ของคณะวิชา 
5.  พิจารณาปรับปรุงคู*มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� 
6.  จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
7.  พิจารณาข#อมูลการรายงานตนเองจากผู#รับผิดชอบในองค�ประกอบคุณภาพต*าง ๆ เพ่ือจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับคณะวิชา 
8.  พิจารณารายงานประจําป�ท่ีเปAนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ�องค�ประกอบคุณภาพของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑ�มาตรฐานต*าง ๆ ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําหนด 

9.  พิจารณาข#อมูล/ฐานข#อมูล หลักฐานเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเปAนรายงานการประเมินตนเอง 
เพ่ือให#สามารถตรวจสอบได# 

10.  เสนอแนะรปูแบบและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาเภสัชศาสตร� 
11.  นําข#อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมาวางแผนพิจารณาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของคณะวิชา 
12.  พิจารณาให#ข#อเสนอแนะจากการติดตามผลการดําเนินงานตามข#อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินท้ังจาก

การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
13.  ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร� ให#ก#าวสู*มาตรฐานของการเทียบระดับเชิงแข*งขัน 

(competitive benchmarking) ได# 
 ท้ังน้ี มีการรายงานผลการปฏิบัติการในทุก ๆ ป�การศึกษา ซ่ึงเปAนไปตามกลไกและเกณฑ�ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติการเปAนระยะรอบ 6  เดือน  9  เดือน  และ 12 
เดือน   และในป�การศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยมีการติดตามหลักสูตรตามองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  ท้ังภาค
การศึกษาต#น และภาคการศึกษาปลาย   เพ่ือให#เปAนไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร    นอกจากน้ี คณะวิชาได#มีการจัดทํา
ระบบฐานข#อมูลกลาง  ในการรวบรวมข#อมูลจากฝVายต*าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง  เพ่ือหลักสูตรสามารถนําข#อมูลจากระบบฐานข#อมูล
กลางไปใช#ในการจัดทํารายงานการดําเนินงานของหลักสูตรต*อไป  
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให#ทุกคณะวิชาใช#เกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปAนเลิศ (EdPEx) ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และเกณฑ� AUN-QA สําหรับหลักสูตร ตั้งแต*ป�การศึกษา 2562 (รายงานการประชุมสภา
ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561) 
 
15. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะวิชาได#นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข#อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู#ทรงคุณวุฒิ ไปวางแผนพัฒนาทําให#เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย*างต*อเน่ือง พร#อมท้ังมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามข#อเสนอแนะในทุกองค�ประกอบ โดยมีการมอบหมายให#รองคณบดีท่ีเก่ียวข#องปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามข#อเสนอแนะเพ่ือให#เกิดผลการดําเนินงานท่ีดข้ึีน โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานเปAนระยะ   ในรอบ 6 เดือน  
9  เดือน  และ 12 เดือน  และนํารายงานประจําป�ท่ีเปAนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนเอง เข#าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  15/2562 วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณา และให#ข#อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินการ   
 
ตารางท่ี 22 การนําผลการประเมินตนเองและข#อเสนอแนะของคณะผู#ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(ตามเอกสารภาคผนวกท#ายเล*ม)  
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บทที่ 2 
ส�วนสาระ 

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

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช#เกณฑ�
การประเมินตัวบ*งช้ีในกลุ*ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะท่ี 1 (ค1) ซ่ึงเปAนสถาบันท่ีเน#นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร� พบว*าได#ดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ท้ัง 4 ด#าน ได#แก* การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังการบริหารจัดการ ได#อย*างครบถ#วน โดยมีผล
การประเมินทั้ง 5 องค�ประกอบ ได#ค*าคะแนน เท*ากับ 4.57 ซึ่งอยู*ในระดับดีมาก มีรายละเอียดผลการประเมินแต*ละ
องค�ประกอบ ดังน้ี 

องค�ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ� สกอ. 

ค�าคะแนน ระดับ 
1. การผลิตบัณฑิต 4.09 ดี 
2.  การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 องค�ประกอบ (ตามตัวบ*งชี้) 4.57 ดีมาก 
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องค�ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ�งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ ผลลัพธ�  
เกณฑ�การประเมิน 
 ค*าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
สูตรคํานวณ 

คะแนนท่ีได# = 
ผลรวมของค*าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีได#รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไม*ต#องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ*งช้ีน้ี แต*ต#องรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบ*งช้ีน้ี
ให#ครบถ#วน 

ตารางท่ี 1.1-1 ผลรวมของค*าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร 
ผลประเมิน 

ป+ 2559 ป+ 2560 ป+ 2561 
1. เภสัชศาสตรบัณฑิต ไม�คิดคะแนน* ไม�คิดคะแนน* ไม�คิดคะแนน* 

2. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 3.27 3.50 3.66 
3. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบรหิาร 3.67 3.66 3.83 
4. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ#มครองผู#บริโภคด#านสาธารณสุข 3.64 3.76 3.93 
5. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 3.58 3.62 3.11 
6. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 3.71 3.90 3.99 
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 3.54 3.25 ป_ดหลักสูตร 

8. เภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบรหิาร 3.01 3.23 3.69 
9. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 3.37 3.58 3.14 
10. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3.96 3.98 3.92 
11. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 3.67 4.07 4.00 
12. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม�ป+ 

2560 2.60 3.46 

ผลรวมค�าคะแนนของทุกหลักสูตร 35.42 39.15 36.73 
จํานวนหลกัสูตรท้ังหมด 10 11 10 

คะแนนท่ีได	 3.54 3.56 3.67 

* หมายเหตุ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ได#ผ*านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 3/2562  เม่ือวันท่ี 
13 มีนาคม 2562   ได#พิจารณาและมีมติเห็นชอบให#คณะเภสัชศาสตร�ใช#ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เปAนระยะเวลา  7  ป� (วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 – วันท่ี 6 
มิถุนายน 2566)     
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 3.56 คะแนน เกณฑ�ประเมิน : 3.56 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 3.67 คะแนน เกณฑ�ประเมิน : 3.67 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 3.56 คะแนน ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 3.67 คะแนน เกณฑ�ประเมิน : 3.67 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาท่ีเข#ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ�ของ สกอ. จํานวนท้ังหมด 10 หลักสูตร จําแนกเปAนหลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 5 
หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการผ*านเกณฑ�การกํากับมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมีผลรวมคะแนนผลการประการประเมินหลักสูตรประจําป�การศึกษา 2561  เท*ากับ 36.73  และมีค*าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ เท*ากับ  3.67   ส*วนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ได#ผ*านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม 
โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2562  เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562   ได#พิจารณาและมีมติเห็นชอบให#คณะ
เภสัชศาสตร�ใช#ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  เปAนระยะเวลา  7  ป� (วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 – วันท่ี 6 มิถุนายน 2566)     
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.1-1 - การรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตโดยสภาเภสัชกรรม 

- บันทึกข#อความ เรื่องสรุปมติสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559  เรื่อง 
คณะเภสัชศาสตร�ขอใช#ระบบการรบัรองหลักสตูรของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในหลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

ภส.1.1-2 - รายงานผลการประเมินหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2561  ของหลักสูตรท้ังหมด 10 หลักสูตร 
- ประกาศสภาเภสัชกรรม ท่ี 27/2561 เรื่องสถาบันการศึกษาท่ีสภาเภสัชกรรมให#การรับรอง (เพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 47) ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งท่ี 276(6/2561)  เมื่อวันจันทร�ท่ี 18 
มิถุนายน 2561  โดยให#รับรองสถาบัน เปAนระยะเวลา 5 ป� ตั้งแต*ป�การศึกษา 2562 -2566  
- ประกาศสภาเภสัชกรรม ท่ี 46/2559  เรื่องขยายระยะเวลาวันสิ้นสุดการให#ความเห็นชอบหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต 
- การขอขยายระยะเวลาและใช#ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต โดยผ*านท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2562  เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.2 อาจารย�ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบ�งชี ้ ปOจจัยนําเข#า 
เกณฑ�การประเมิน 
 โดยการแปลงค*าร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปAนคะแนนระหว*าง 0 – 5  
เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง 
 ค*าร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให#เปAนคะแนนเต็ม 5 = ร#อยละ 80 ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณค*าร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท้ังหมด 
 
2. แปลงค*าร#อยละท่ีคํานวณได#ในข#อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได# = 
 ร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให#เปAนคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได#รับหรือเทียบเท*าตามหลักเกณฑ�การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให#มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป�การศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช#
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท*าคุณวุฒิปริญญาเอกได#สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว*าท้ังน้ีต#องได#รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย�ประจํา ให#นับตามป�การศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต*อ ในกรณีท่ีมี
อาจารย�บรรจุใหม*ให#คํานวณตามเกณฑ�อาจารย�ประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
ตารางท่ี 1.2-1 จํานวนอาจารย�ประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารย�ตามคุณวุฒิการศึกษา หน�วยวัด 
ผลการดําเนินงานใน  

ป+การศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

อาจารย�วุฒิปรญิญาตร ี คน 9 11 8 6 5 
อาจารย�วุฒิปรญิญาโท คน 15 12 10 10 10 
อาจารย�วุฒิปรญิญาเอก คน 81 82 83 86 85.5 
รวมจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต*อ) คน 105 105 101 102 100.5 
ร#อยละอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี ร#อยละ 8.57 10.48 7.92 5.88 4.98 
ร#อยละอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาโท ร#อยละ 14.29 11.48 9.90 9.80 9.95 
ร#อยละอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ร#อยละ 77.14 78.10 82.18 84.31 85.07 

 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 

 
ร#อยละ 84.31 

 
เกณฑ�ประเมิน : 

 
5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : ร#อยละ 85.07 เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : ร#อยละ 83.00 ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : ร#อยละ 85.07 เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

ในป�การศึกษา 2561 คณะวิชามจํีานวนอาจารย�ประจํารวมท้ังท่ีปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต*อจํานวน 100.5 คน 
โดยมีอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 85.5 คน ปริญญาโท 10 คน และปรญิญาตรี 5 คน ดังน้ัน ร#อยละของอาจารย�
ประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก คิดเปAนร#อยละ 85.07 เมื่อแปลงค*าร#อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกเปAนคะแนน 
ได#เท*ากับ 5.00 คะแนน (เอกสารหมายเลข ภส.2.2-1 ถึง ภส.2.2-3) 
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ตารางท่ี 1.2-2 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต*อ 

ภาควิชา 

จํานวนอาจารย� (คน) 
รวมจํานวนอาจารย� 
ปฏิบตัิงานจริงและลา

ศึกษาต�อ (คน) 
ปฏิบตัิงาน

จริง 

ลาศึกษาต�อ ลาปฏบิัติ
ราชการ

ต�างประเทศ 
ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 14 - - - - 14 
ภาควิชาเภสัชกรรม 14.5 - -  - 14.5 
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 9 - - 1 - 10 
ภาควิชาเภสัชเคม ี 15 - - 1 - 16 
ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

11 - - - - 11 

ภาควิชาเภสัชเวท 7 - - - - 7 
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 17 - - - - 17 
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�
ทางสุขภาพ 

4.5 - 0.5 - - 5 

ส*วนกลาง 6  - - - 6 
รวมท้ังหมด 98 0 0.5 2 0 100.5 

 
ตารางท่ี 1.2-3 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก 

ภาควิชา 

จํานวนอาจารย� (คน) 
วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 

ป+ 
57 

ป+ 
58 

ป+ 
59 

ป+ 
60 

ป+ 
61 

ป+ 
57 

ป+ 
58 

ป+ 
59 

ป+ 
60 

ป+
61 

ป+ 
57 

ป+ 
58 

ป+ 
59 

ป+ 
60 

ป+ 
61 

ภาควิชาชีวเภสัช
ศาสตร� 

2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 11 12 12 13 13 

ภาควิชาเภสัช
กรรม 

2 3 2 1 0 1 1 1 1 1 11 11 12 13 13.5 

ภาควิชาเภสัช
กรรมชุมชน 

0 2 1 1 1 4 4 3 3 2 8 6 6 7 7 

ภาควิชาเภสัชเคม ี 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 11 11 11 11 11 
ภาควิชาเภสัช
วิทยาและ
พิษวิทยา 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 11 11 11 11 

ภาควิชาเภสัชเวท 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 7 7 7 6 6 
ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัช
กรรม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 18 17 

ภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร�ทางสุขภาพ 

0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

ส*วนกลาง 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 
รวมท้ังหมด 8 11 8 6 5 15 12 10 10 10 81 82 83 86 85.5 
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ตารางท่ี 1.2-4 จํานวนอาจารย�ท่ีคาดว*าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ป� (2561 - 2565)  

ภาควิชา 

จํานวนอาจารย�ท่ีคาดว�าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก (คน) 

ในประเทศ ต�างประเทศ 

ป+ 
61 

ป+ 
62 

ป+ 
63 

ป+ 
64 

ป+ 
65 

ป+ 
61 

ป+ 
62 

ป+ 
63 

ป+ 
64 

ป+ 
65 

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

รวมท้ังหมด 1    1    1  

 
ตารางท่ี 1.2-5 จํานวนอาจารย�ท่ีจะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน*งทางวิชาการ  

คณะเภสัชศาสตร� 
จํานวนผู	เกษียณอายุราชการป+งบประมาณ 2561 ถึง 2565 

วันทํางานวันสุดท	าย 30 กันยายน (คน) 
ป+ 2561 ป+ 2562 ป+ 2563 ป+ 2564 ป+ 2565 

ตําแหน�งทางวิชาการ ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

 อาจารย�                
 ผู#ช*วยศาสตราจารย�         2   1  2 1 
 รองศาสตราจารย�  1 1   1         1 
 ศาสตราจารย�                

รวมท้ังหมด  1 1   1   2   1  2 2 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
    ภส.1.2-1 คณาจารย�คณะเภสัชศาสตร� ป�การศึกษา 2561 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.3 อาจารย�ประจําคณะที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบ�งชี ้ ปOจจัยนําเข#า  
เกณฑ�การประเมิน 

โดยการแปลงค*าร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการเปAนคะแนนระหว*าง 0–5  
เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง 

ค*าร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน*งผู#ช*วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�รวมกัน        
ท่ีกําหนดให#เปAนคะแนนเต็ม 5 = ร#อยละ 80 ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค*าร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการ ตามสูตร 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท้ังหมด 
2. แปลงค*าร#อยละท่ีคํานวณได#ในข#อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได# = 
 ร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการ 

x 5 
ร#อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการท่ีกําหนดให#เปAนคะแนนเต็ม 5 

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

จํานวนอาจารย�ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ 
หน�วย
วัด 

ผลการดําเนินงานใน 
ป+การศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ศาสตราจารย� คน 1 1 1 2 2 
รองศาสตราจารย� คน 28 28 28 27 26.5 
ผู#ช*วยศาสตราจารย�  คน 39 37 40 39 41 
อาจารย�ท่ีไม*มีตาํแหน*งทางวิชาการ คน 37 39 32 34 31 
รวมจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต*อ) คน 105 105 101 102 100.5 
จํานวนอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน*งวิชาการ (รศ. และ ศ.) คน 29 29 29 29 28.5 
ร#อยละอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน*งวิชาการ (รศ. และ ศ.)  ร#อยละ 27.62 27.62 28.71 28.43 28.36 
จํานวนอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน*งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) คน 68 66 69 68 69.5 
ร#อยละอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน*งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) คน 64.76 62.86 68.32 66.67 69.15 
คะแนน ร#อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน*งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) คะแนน 4.05 3.93 4.27 4.17 4.32 

 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : ร#อยละ 66.67 เกณฑ�ประเมิน :   4.17 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : ร#อยละ 69.15 เกณฑ�ประเมิน :   4.32 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : ร#อยละ 68.00 ผลการดําเนินงาน : �  บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : ร#อยละ 69.15 เกณฑ�ประเมิน :    4.32 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในป�การศึกษา 2561 คณะวิชามีจาํนวนอาจารย�ประจําท้ังหมด 100.5 คน จําแนกเปAนผู#ดํารงตําแหน*ง ศาสตราจารย� 
2 คน รองศาสตราจารย� 26.5 คน ผู#ช*วยศาสตราจารย� 41 คน และอาจารย� 31 คน มีจํานวนอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน*ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� จํานวน 28.5 คน คิดเปAนร#อยละ 28.36 จากจํานวนอาจารย�ประจํา
ท้ังหมด และมจํีานวนอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการระดับผู#ช*วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย� ท้ังหมด 69.5 คน คิดเปAนร#อยละ 69.15 จากจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด ซ่ึงคํานวณคะแนนค*าร#อยละของ
อาจารย�ประจําท่ีมตีําแหน*ง ผู#ช*วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�ได#เท*ากับ 4.32 คะแนน (ตามตารางท่ี 
1.3-2 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน*งอาจารย�ผู#ช*วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� จําแนกตาม
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ภาควิชา)  คณะวิชามีจํานวนอาจารย�ท่ีอยู*ระหว*างการรออนุมตัิตําแหน*งทางวิชาการจํานวน 23 คน (ตารางท่ี 1.3-3 ข#อมูล
จํานวนอาจารย�ท่ียื่นเอกสารเพ่ือขอตําแหน*งทางวิชาการและจํานวนท่ีได#อนุมัติ ป�การศึกษา 2561) และ (ตารางท่ี 1.3-4  
จํานวนอาจารย�ท่ีมีอายุงานไม*ถึงเกณฑ�ขอตําแหน*งวิชาการ) 
 
ตารางท่ี 1.3-2 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน*งอาจารย�ผู#ช*วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� 

จําแนกตามภาควิชา 

ภาควิชา 

จํานวนอาจารย�ประจํา (คน) 
จํานวนอาจารย� 

ตามตําแหน�งทางวิชาการ (คน) 
คิดเป1น
ร	อยละ 

คะแนน ปฏิบตัิ
งาน
จริง 

ลา
ศึกษา
ต�อ 

ลา
ปฏิบตัิ
งาน 

รวม 
ไม�มี
ตํา 

แหน�ง 

ผู	มีตําแหน�งทางวชิาการ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 14 0 0 14 3 9 2 0 11 78.57 4.91 

ภาควิชาเภสัชกรรม 14.5  0 14.5 6 6 2.5 0 8.5 58.62 3.66 

ภาควิชาเภสัชกรรม
ชุมชน 

9 1 0 10 5 4 1 0 5 50 3.13 

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

ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

11 0 0 11 3 6 2 0 8 72.73 4.55 

ภาควิชาเภสัชเวท 7 0 0 7 3 2 2 0 4 57.14 3.57 

ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัช
กรรม 

17 0 0 17 2 4 9 2 15 88.24 5.51 

ภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร�ทางสุขภาพ 

4.5 0.5 0 5 1 3 1 0 4 80 5.00 

ส*วนกลาง 6 0 0 6 4 1 1 0 2 33.33 2.08 

รวมทั้งหมด 98 2.5 0 100.5 31 41 26.5 2 69.5 69.15 4.32 
ร	อยละ 97.51 2.49 0 100 30.85 40.8 26.37 1.99 69.15   

 
ตารางท่ี 1.3-3 ข#อมูลจํานวนอาจารย�ท่ียื่นเอกสารเพ่ือขอตําแหน*งทางวิชาการและจํานวนท่ีได#อนุมัติ ป�การศึกษา 2561 

ภาควิชา 
ศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ผู	ช�วยศาสตราจารย� 

จํานวน 
ท่ียื่น 

จํานวนท่ี
ได#อนุมัติ 

รอการ 
พิจารณา 

จํานวน 
ท่ียื่น 

จํานวนท่ี
ได#อนุมัติ 

รอการ 
พิจารณา 

จํานวน 
ท่ียื่น 

จํานวนท่ี
ได#อนุมัติ 

รอการ 
พิจารณา 

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

      2 1 1 

ภาควิชาเภสัชเวท       3  3 
ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม 4  4    2  2 
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทาง
สุขภาพ 

   1  1    

ส*วนกลาง       2  2 
รวมท้ังหมด 4  4 2  2 18 1 17 

หมายเหตุ  ข#อมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี 1.3-4  จํานวนอาจารย�ท่ีมีอายุงานไม�ถึงเกณฑ�ขอตําแหน�งวิชาการ 

ภาควิชา 

จํานวนอาจารย�ท่ีมีอายุงานไม�ถึงเกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

ผู	ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ศาสตราจารย� รวม 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� - - -   

ภาควิชาเภสัชกรรม - 2 - 2 รศ. อ.ทิพาพร และ อ.
ดาราพร 

ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 1 - - 1 ผศ. อ.กมลภัทร  

ภาควิชาเภสัชเคม ี 1 - - 1 ผศ. อ.ปริญญ� 

ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

- - - -  

ภาควิชาเภสัชเวท - - - -  

ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม -  -   

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�
ทางสุขภาพ 

- - -   

คณะวิชา 2 - - 2 ผศ. อ.สามารถ อ.ปzยะ
นุช  

รวมท้ังหมด 4 2  6  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.3-1 คณาจารย�คณะเภสัชศาสตร� ป�การศึกษา 2561 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย�ประจํา  

ชนิดของตัวบ�งชี้ ปOจจัยนําเข#า 
เกณฑ�การประเมิน   
 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต*ออาจารย�ประจําน#อยกว*าหรือเท*ากับเกณฑ�มาตรฐาน กําหนดเปAนคะแนน 5 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต*ออาจารย�ประจํามากกว*าเกณฑ�มาตรฐาน ให#คํานวณหาค*าความแตกต*างระหว*าง
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต*ออาจารย�ประจํากับเกณฑ�มาตรฐาน และนําค*าความแตกต*างมาพิจารณาดังน้ี 

ค*าความแตกต*างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต*ออาจารย�ประจําท่ีสูงกว*าเกณฑ�มาตรฐานตั้งแต*ร#อยละ 20 กําหนด
เปAนคะแนน 0 

ค*าความแตกต*างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต*ออาจารย�ประจําท่ีสูงกว*าเกณฑ�มาตรฐานตั้งแต*ร#อยละ 0.01 และไม*
เกินร#อยละ 20 ให#นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ�ตามสูตรเพ่ือเปAนคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า  
1. คํานวณค*าหน*วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว*างจํานวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน*วยกิตแต*ละรายวิชาท่ีเปzดสอนทุกรายวิชาตลอดป�การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล#วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

    SCH  =  ∑nici  
    เมื่อ ni  =  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
           ci  =  จํานวนหน*วยกิตของวิชาท่ี i 
2. คํานวณค*า FTES โดยใช#สตูรคํานวณดังน้ี 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท*าต*อป� (FTES) = 
Student Credit Hours (SCH) ท้ังป� 

จํานวนหน*วยกิตต*อป�การศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดบัปรญิญาน้ันๆ 

 
การปรับจํานวนในระหว�างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ให#มีการปรับค*าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท*าในระดับบัณฑิตศึกษาให#เปAนระดับปริญญาตรี 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*วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต*ออาจารย�ประจํา 
วิทยาศาสตร�สุขภาพ (เภสัชศาสตร�) 8 : 1 

 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณหาค*าความแตกต*างจากเกณฑ�มาตรฐานและนํามาคิดเปAนค*าร#อยละ ตามสูตร 

สัดส*วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต*อจํานวนอาจารย�ประจําท่ีเปAนจริง –  
สัดส*วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต*อจํานวนอาจารย�ประจําตามเกณฑ�มาตรฐาน X 100 
สัดส*วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต*อจํานวนอาจารย�ประจําตามเกณฑ�มาตรฐาน 
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2. นําค*าร#อยละจากข#อ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
2.1 ค*าร#อยละท่ีน#อยกว*าหรือเท*ากับร#อยละ 0 คิดเปAน 5 คะแนน 
2.2 ค*าร#อยละท่ีมากกว*าหรือเท*ากับร#อยละ 20 คิดเปAน 0 คะแนน 
2.3 ค*าร#อยละท่ีมากกว*าร#อยละ 0 แต*น#อยกว*าร#อยละ 20 ให#นํามาคิดคะแนนดังน้ี 

คะแนนท่ีได# = 5 -  
(ค*าร#อยละท่ีคํานวณได#จาก 2.3)  

4  
 
ตารางท่ี 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท*าต*อจํานวนอาจารย�ประจํา  

ป+การศึกษา 
นักศึกษา
ปริญญา

ตรี 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จํานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท�า 

จํานวน
อาจารย�
ประจํา 

อัตราส�วน
นักศึกษา:
อาจารย� 

ร	อยละ 
ค�าความต�าง
จากเกณฑ�
มาตรฐาน 

คะแนน ปริญ
ญา 
โท 

ปริญ
ญา
เอก 

ป� 2560 790.11 62.88 36.99 889.98 99.5 8.94 11.81 2.06 

ป� 2561 767.62 60.00 68.46 896.08 98 9.14 14.25 1.44 
 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 8.94 : 1 เกณฑ�ประเมิน : 2.05 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 9.14 : 1 เกณฑ�ประเมิน : 1.44 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 9.50 : 1 ผลการดําเนินงาน : �  บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 9.14 : 1 เกณฑ�ประเมิน : 1.44 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

ในป�การศึกษา 2561 คณะวิชามีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท*า (FTES) ระดับปริญญาตรี เท*ากับ 767.62 ระดับ
ปริญญาโท เท*ากับ 60.00 และระดับปริญญาเอก เท*ากับ 68.46 รวม FTES ท้ังหมด 896.08 มีจํานวนอาจารย�ประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริงท้ังหมด 98 คน คิดเปAนสัดส*วน FTES ต*ออาจารย�ประจํา เท*ากับ 9.14:1 ซ่ึงคิดเปAนค*าร#อยละความต*างจาก
เกณฑ�มาตรฐานเท*ากับ 14.25 คิดเปAนคะแนน 1.44 คะแนน   
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.4-1 ตารางคํานวณ FTES ป�การศึกษา 2561 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน  
 คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข#อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข#อ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ข#อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข#อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข#อ 

 

ข	อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม�มี 

1 จัดบริการให#คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาในคณะ �  
2 มีการให#ข#อมูลของหน*วยงานท่ีให#บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล*งงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก*นักศึกษา 
�  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร#อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก*นักศึกษา �  
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข#อ 1 - 3 ทุกข#อไม*ต่ํากว*า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
�  

5 นําผลการประเมินจากข#อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให#บริการและการให#ข#อมูล เพ่ือส*ง
ให#ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปAนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

�  

6 ให#ข#อมูลและความรู#ท่ีเปAนประโยชน�ในการประกอบอาชีพแก*ศิษย�เก*า �  
 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 6 ข#อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. จัดบริการให	คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช	ชีวิตแก�นักศึกษาในคณะ 
คณะวิชามีการจัดบริการให#คาํปรกึษาแก*นักศึกษาโดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการท่ีได#รับมอบหมายดูแลนักศึกษา

ท้ังปOญหาทางการเรยีนหรือปOญหาส*วนตัว (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-1) พร#อมท้ังมีข#อมูลตารางเวลาการให#นักศึกษาเข#าพบ
อาจารย� (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-2) รวมถึงการจัดกิจกรรมการสานสายใยสัมพันธ� : อาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษา ใน
ทุกๆ ภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-3) และคณะวิชาได#แต*งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*า
สัมพันธ� (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-4) และแต*งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการและหรือกิจกรรมต*างๆ ท่ีคอยให#คําแนะนํา 
ช*วยเหลือนักศึกษาในการเรียนรู#นอกจากการเรยีนด#านวิชาการ (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-5) และยังมีเจ#าหน#าท่ีคณะเภสัช
ศาสตร�ท่ีคอยประสานงานอํานวยความสะดวก และประสานงานการให#คําปรึกษาระหว*างอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการกับ
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-6) มีการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู#อาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการในแต*ละป�การศึกษา 
เพ่ือให#อาจารย�ท่ีปรึกษาใหม*ได#เพ่ิมพูนประสบการณ�ในการแก#ปOญหาให#แก*นักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-7)  

2. มีการให	ข	อมูลของหน�วยงานท่ีให	บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�
นักศึกษา 

คณะวิชา มีการจัดบริการให#ข#อมูลของหน*วยงานท่ีให#บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล*งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก*นักศึกษ ได#แก* กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู#และการใช#ชีวิตแก*นักศึกษา, การประชาสัมพันธ�ข*าวสารต*างๆ เช*น 
ข*าวการรับสมัครงาน ข#อมูลการประกาศของหน*วยงานต*างๆ ภาพข*าวการแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีได#รับรางวัล โดยผ*าน
ช*องทางประชาสัมพันธ�ทางเวปไซต� www.pharmacy.su.ac.th, Facebook แฟนเพจงานกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*า
สัมพันธ� คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร และบอร�ดประชาสัมพันธ� (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.2) 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร	อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
คณะวิชา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร#อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก*นักศึกษา โดยมีการจัด

กิจกรรมการแนะแนวอาชีพและพบปะหน*วยงาน เพ่ือเปAนการเตรียมความพร#อมด#านการทํางานให#กับบัณฑิต (เอกสาร
หมายเลข ภส.1.5.3-1) กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู#และการใช#ชีวิตแก*นักศึกษา ในการให#ความรู#เรื่องการสมัครงาน การ
สัมภาษณ� และการเขียน Resume (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-2),  กิจกรรมการปOจฉิมนิเทศและทบทวนจรยิธรรมก*อนสําเร็จ
การศึกษา สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร� การให#ความรู#เรื่องการบริหารจัดการด#านการลงทุน (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-3)  

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข	อ 1-3 ทุกข	อ ไม�ตํ่ากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะวิชา มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ดังมีผลการประเมินต*อไปน้ี 
การจัดบริการให#คําปรึกษาทางวิชาการและการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาในคณะ ดําเนินการโดยการจัดทําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุ*มกลุ*มตัวอย*าง จากนักศึกษาช้ันป� 1-5 มีผลการประเมิน ระดับ 3.76 (เอกสารหมายเลข  
ภส.1.5.4-1)  และมีการดําเนินการกิจกรรมสานสายใย : อาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษา ป�การศึกษา 2561 ท้ังในภาค
การศึกษาต#นและภาคการศึกษาปลาย เพ่ือเปzดโอกาสให#อาจารย�ท่ีปรึกษาและนักศึกษาได#พบปะ พูดคุย ติดตามแลกเปลี่ยน
ข#อมูลด#านการเรียนหรือข#อมูลในด#านต*างๆ โดยมีผลการประเมิน ภาคการศึกษาต#น ระดับ 4.28 และผลการประเมิน ภาค
การศึกษาปลาย ระดับ 4.11 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-3) 

การให#ข#อมูลของหน*วยงานท่ีให#บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ดําเนินการโดยการจัดทําแบบสอบถามความพึง
พอใจและประเมินผลโดยการสุ*มกลุ*มตัวอย*าง จากนักศึกษาช้ันป� 1-5 ผลการประเมิน ระดับ 3.84 (เอกสารหมายเลข ภส.
1.5.4-1) และการให#ข#อมูลแหล*งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก*นักศึกษาในกิจกรรมการแนะแนวอาชีพและพบปะหน*วยงาน 
มีผลการประเมินอยู*ในระดับ 3.97  (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-1) 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร#อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก*นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมปOจฉิมนิเทศ
และทบทวนจริยธรรมก*อนสําเร็จการศึกษา ในการให#ความรู#เรื่องการให#ความรู#เรื่องการบริหารจัดการด#านการลงทุน ผลการ
ประเมินระดับ 4.49 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-3) และกิจกรรมการแนะแนวอาชีพและพบปะหน*วยงาน มีผลการประเมิน
อยู*ในระดับ 3.97 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-1) 

5. นําผลประเมินจากข	อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให	บริการและการให	ข	อมูลเพ่ือส�งให	ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป1นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 คณะวิชา มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให#บริการมาใช#เปAนข#อมูลในการพัฒนาการจัดบริการเพ่ือให#เปAนไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพของการให#บริการ เสนอคณบดีเพ่ือนําเข#าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-1)   เพ่ือพิจารณา
และเสนอให#ผู#เก่ียวข#องทุกระดับนําไปปรับปรุงแก#ไขด#านต*าง ๆ ตามความคาดหวังของนักศึกษา  ดังน้ี  

ด#านการจัดบริการให#คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาในคณะ    
คณะจัดให#มีการให#คําปรึกษาทางวิชาการและการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาผ*านทางอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ และ

อาจารย�ท่ีปรึกษาในด#านการใช#ชีวิตในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-2)  คณะวิชาได#นําผลการประเมินในป�
การศึกษา 2560 มาปรับปรุงและพัฒนาในป�การศึกษา 2561   เพ่ือส*งเสริมความสัมพันธ�ของนักศึกษากับอาจารย�ท่ีปรึกษา 
โดยได#จัดกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ�อาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษา ซ่ึงในป�การศึกษา 2560 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.1-3)  
นักศึกษาคาดหวังการพบอาจารย�มากข้ึน คณะจึงเพ่ิมการประสานงานเชิงรุกกับอาจารย�ท่ึปรึกษา  โดยให#เจ#าหน#าท่ีช*วย
ประสานงานอํานวยความสะดวกเพ่ือให#นักศึกษากับอาจารย�ได#พบปะกันมากข้ึน  และประชาสัมพันธ�กิจกรรมล*วงหน#า ในป�
การศึกษา 2561 ผลประเมินความพึงพอใจการจัดให#มีการให#คําปรึกษาทางวิชาการและการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาผ*านทาง
อาจารย�ท่ีปรึกษาวิชาการและอาจารย�ท่ีปรึกษาด#านการใช#ชีวิต ระดับ 3.76 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.4-1)  และผลการ
ประเมินความพึงใจกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ�อาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษา  ระดับ 4.20     

ด#านการให#ข#อมูลของหน*วยงานท่ีให#บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล*งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก*
นักศึกษา 
  ผลการประเมินในป�การศึกษา 2560  นักศึกษามีข#อเสนอแนะ คือต#องการให#คณะปรับปรุงข#อมูลให#เปAนปOจจุบันและ
มีการประชาสัมพันธ�ข*าวสารต*าง ๆ ให#ท่ัวถึงเพ่ิมมากข้ึน (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.5-2)   ในป�การศึกษา 2561  คณะวิชาได#
ปรับปรุงข#อมูลให#เปAนปOจจุบันและดําเนินการเพ่ิมช*องทางประชาสัมพันธ�ให#หลากหลายเข#าถึงนักศึกษามากข้ึน  ได#แก* การ
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ประชาสัมพันธ�ผ*านทางประธานช้ันป�  ทางเพจงานกิจการนักศึกษา  และ Line@   ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจ อยู*ใน
ระดับ  3.84    (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.4-1)   

ด#านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร#อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก*นักศึกษา 
คณะจัดกิจกรรมพบปะหน*วยงาน  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได#งานทําของนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษา โดยป�

การศึกษา 2560  มีข#อเสนอแนะในเรื่องหน*วยงานท่ีมาร*วมงานไม*ครอบคุลมทุกสายงาน และให#คณะปรับช*วงเวลาการจัด
โครงการ คณะได#ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามข#อเสนอแนะและความคาดหวังของนักศึกษา โดยเพ่ิมจํานวน
หน*วยงานให#หลากหลายครอบคลุมจาก 45 หน*วยงานในป�การศึกษา 2560  เปAน  57  หน*วยงานในป�การศึกษา 2561    
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-1)    และจัดกิจกรรมปOจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมก*อนสําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2560 
มีข#อเสนอแนะ คือ ไม*ควรจัดกิจกรรมหลังการสอบ MCQ ทันทีและเพ่ิมการให#ความรู#เรื่องการวางแผนทางการเงิน โดยในป�
การศึกษา 2561 คณะได#ดําเนินการปรับปรงุการดําเนินงานตามข#อเสนอแนะในส*วนของการปรับเวลาการจัดกิจกรรม และเพ่ิม
การบรรยายพิเศษ ในเรื่อง “การบริหารจัดการด#านการลงทุน”ตามข#อเสนอแนะดังกล*าว ผลการประเมินความพึงพอใจ ระดับ 
4.39 (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-3) 

ท้ังน้ีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาฯ ได#นําข#อมลูจากการประเมินผล ในป�การศึกษา 2561 มาปรับปรุงและจัดทํา
ร*างแผนพัฒนานักศึกษา ป�การศึกษา 2562 ด#วย (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.3-4) 

 6. ให	ข	อมูลและความรู	ท่ีเป1นประโยชน�ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย�เก�า 
คณะวิชา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให#ข#อมูล การพัฒนาความรู#และประสบการณ�แก*ศิษย�เก*าอย*างต*อเน่ือง ในด#านการ

ประชุม อบรม สัมมนา เช*น 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมด#านสุขภาพ (Management 

of Health Innovation) ในวันท่ี 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด� อ.เมือง จ.นนทบุรี (เอกสารหมายเลข ภส.
1.5.6-1) 

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด#านยา ในวันท่ี 6-8 กุมภาพันธ� 2562 ณ โรงแรมริชมอนด�  
อ.เมือง จ.นนทบุรี (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.6-2) 

โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งท่ี 1/2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร�ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการ
จัดการ” ในวันท่ี 3 – 4 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.6-3) 

โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบําบัดสําหรับเภสัชกรร#านยา ประจําป� 2562 (Review and Update on 
Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists 2019) ในวันท่ี 13-14 มิถุนายน 2562 ณ คณะเภสัช
ศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.6-4)   

พร#อมท้ังมีการประชุมคณะกรรมการศิษย�เก*าเพ่ือติดตาม แลกเปลี่ยนข#อมูลข*าวสารทางด#านวิชาการ รวมถึงการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต*างๆ ของชมรมศิษย�เก*าตามสมควร (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.6-5) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.5.1-1 คําสั่งแต*งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ป�การศึกษา 2561 
ภส.1.5.1-2 ข#อมูลตารางเวลาการให#นักศึกษาเข#าพบของอาจารย� 
ภส.1.5.1-3 กิจกรรมสานสายใยสมัพันธ� : อาจารย�ท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษา ป�การศึกษา 2561 (ตามเอกสาร) 

 โครงการ | สรุปผล 
ภส.1.5.1-4 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย�เก*าสมัพันธ� ป�การศึกษา 2561 
ภส.1.5.1-5 คําสั่งแต*งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษากิจกรรม/โครงการ ป�การศึกษา 2561 
ภส.1.5.1-6 ภาพเจ#าหน#าท่ีให#บริการให#คําปรึกษา และอํานวยความสะดวก 
ภส.1.5.1-7 กิจกรรมอบรมอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ป�การศึกษา 2561 (ตามเอกสาร) 

 โครงการ | สรุปผลระดับปริญญาบัณฑิต | สรุปผลระดับบัณฑิตศึกษา | รายช่ือผู#เข#าร*วมโครงการ 
ภส.1.5.2-1 กิจกรรมทักษะการเรียนรู#และการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(ตามเอกสาร) 
 โครงการ | สรุปผล 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.5.2-2 การให#ข#อมูลข*าวสารของหน*วยงานท่ีให#บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล*งงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลา แก*นักศึกษา ได#แก* ทางเว็บไซต�คณะ Facebook และบอร�ดประชาสัมพันธ� (ตามเอกสาร) 
 บอร�ดประชาสัมพันธ� | Facebook | เว็บไซต� 

ภส.1.5.3-1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและพบปะหน*วยงาน (ตามเอกสาร) 
 รายละเอียด | สรุปผล 

ภส.1.5.3-2 กิจกรรมปOจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมก*อนสําเร็จการศึกษา (ตามเอกสาร) 
 รายละเอียด | สรุปผล 

ภส.1.5.3-3 ผลการประเมินกิจกรรม “การบรหิารจัดการด#านการลงทุน” 

ภส.1.5.3-4 ร*างแผนพัฒนานักศึกษา ป�การศึกษา 2562  
ภส.1.5.4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการให#บริการแก*นักศึกษา ป�การศึกษา 2561 
ภส.1.5.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 12/2562  
ภส.1.5.5-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการให#บริการแก*นักศึกษา ป�การศึกษา 2560 
ภส.1.5.6-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมด#านสุขภาพ 

(Management of Health Innovation) (ตามเอกสาร) 
 รายละเอียด | สรุปผล | รายช่ือผู#เข#าร*วมโครงการ 

ภส.1.5.6-2 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภยัด#านยา (ตามเอกสาร) 
 รายละเอียด | สรุปผล | รายช่ือผู#เข#าร*วมโครงการ  

ภส.1.5.6-3 โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งท่ี 1/2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร�ทันยุคกับโรคในระบบทางเดิน
อาหารและการจัดการ” (ตามเอกสาร) 

 รายละเอียด | สรุปผล | รายช่ือผู#เข#าร*วมโครงการ 
ภส.1.5.6-4 โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบําบัดสําหรับเภสัชกรร#านยา ประจําป� 2562 (Review 

and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists 2019)  
(ตามเอกสาร) 

 รายละเอียด | สรุปผล | รายช่ือผู#เข#าร*วมโครงการ 
ภส.1.5.6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย�เก*า (ตามเอกสาร) 

 บันทึกการประชุม | รายช่ือผู#เข#าร*วมประชุม 
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ตัวบ�งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ�งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข#อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข#อ 
 

ข	อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม�มี 

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให#นักศึกษามีส*วนร*วม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

�  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให#ดําเนินกิจกรรมท่ีส*งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู#ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห*งชาติ 5 ประการ ให#ครบถ#วน 
ประกอบด#วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู#  
(3) ทักษะทางปOญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ�ระหว*างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

�  

3 จัดกิจกรรมให#ความรู#และทักษะการประกันคุณภาพแก*นักศึกษา �  
4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต*อไป 
�  

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา �  
6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา �  

 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 6 ข#อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให	นักศึกษามีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 คณะวิชาได#จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�การศึกษา 2561 
(เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-1) โดยผ*านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 20/2561 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-2) การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะจะมีความเช่ือมโยงกับประกาศรายละเอียดกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และประกาศการเทียบค*าประสบการณ�การเข#าร*วมกิจกรรม (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-3 ถึง ภส.
1.6.1-5) มีการจัดสรรงบประมาณ (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-6)  ท้ังน้ี นักศึกษาจะมีส*วนร*วมในการจัดทําแผนฯ และการจัด
กิจกรรมต*างๆ ดังรายละเอียดกิจกรรมฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการผู#นํานักศึกษา วันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 
ภส.1.6.1-7) และกิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 17-18 
มิถุนายน 2561 (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-8) 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษามีการดําเนินการจัดกจิกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ให	ครบถ	วน 
 ฝVายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ� คณะเภสัชศาสตร� รับผิดชอบการส*งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/
โครงการ เพ่ือส*งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตามมาตรฐานผลการเรียนรู#ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ ครบ
ท้ัง 5 ด#าน ในแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2560 และ 2561 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด#านการผลิตบัณฑิตท่ีดีเพ่ือ
สังคมและเก*งระดับสากล ดังน้ี      
 ก. ด#านคุณธรรม จริยธรรม  (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย*างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด#วยความรับผิดชอบท้ังในส*วนตนและส*วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย#งทางค*านิยม การ
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส*วนตัวและสังคม เช*น 
  ก.1 กิจกรรมไหว#ครู (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-1) 
  ก.2 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู#และการการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-3) 
  ก.3 กิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต  (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-2) เปAนต#น 
 

 ข. ด#านความรู# (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข#าใจ การนึกคิดและการนําเสนอข#อมูล การวิเคราะห�
และจําแนกข#อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต*างๆ และสามารถเรียนรู#ด#วยตนเองได# เช*น 
  ข.1 กิจกรรมทักษะการเรียนรู#และการการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    (เอกสารหมายเลข ภส.1.5.2-1) 
  ข.2 กิจกรรมสัปดาห�เภสัชวิชาการ (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-3) 
  ข.2 กิจกรรมค*ายหมอยา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-4) เปAนต#น 
 

 ค. ด#านทักษะทางปOญญา (Cognitive Skill) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห�สถานการณ�และให#ความรู# 
ความเข#าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต*างๆ ในการคิดวิเคราะห�และการแก#ปOญหา เมื่อต#องเผชิญกับ
สถานการณ�ใหม*ๆ ท่ีไม*ได#คาดคิดมาก*อน เช*น 
  ค.1 กิจกรรมทักษะการเรียนรู#และการการใช#ชีวิตแก*นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(เอกสารหมายเลข ภส.1.5.2-1) 
  ค.2 กิจกรรมฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการผู#นํานักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-7) เปAนต#น 
 

 ง. ด#านทักษะความสัมพันธ�ระหว*างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility) 
หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปAนกลุ*ม การแสดงถึงภาวะผู#นํา ความรับผิดชอบต*อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู#ของตนเอง โดยในทุกกิจกรรม/ โครงการของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� นักศึกษา
จะต#องรู#จักการวางแผน การดําเนินการตามแผน การรับผิดชอบและประเมินผล การรู#จักนําผลการประเมินมาเปAนข#อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ในครั้งต*อไป รวมถึงความรับผิดชอบต*อหน#าท่ีท่ีได#รับมอบหมาย และรู#จัก
การทํากิจกรรมร*วมกับผู#อ่ืน โดยการเสนอแต*งตั้งตําแหน*ง การแบ*งหน#าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือการประสานงานของทุก
กิจกรรม/โครงการอย*างมีประสิทธิภาพ เช*น 
  ง.1 กิจกรรม Pharmacy Music Challenge 2018 (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-5) 
  ง.2 กิจกรรมชมรมภาษามือสื่อสร#างสรรค�สุขภาพ (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-6) 
  ง.3 กิจกรรมค*ายอาสาพัฒนาชุมชน (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-7) เปAนต#น 
  
 จ. ด#านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skill) เช*น 
  จ.1 กิจกรรมฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการผู#นํานักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-7) 
  จ.2 กิจกรรมการแข*งขันความสามารถทางด#านเภสัชศาสตร� ป�การศึกษา 2561 (Pharmacy Event 2018)  
     (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-9) 
  จ.3 กิจกรรมสัปดาห�เภสัชวิชาการ (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.2-3) เปAนต#น 
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 ท้ังน้ีการจัดกิจกรรม/โครงการ ของฝVายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ� คณะเภสัชศาสตร� จะดําเนินการการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมารตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ แล#วยังตอบโจทย�ในการผลิตบัณฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษา
เปAนบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของคณะ “ดี เก*ง ระดับสากล” ด#วย 
 

3. มีการจัดกิจกรรมให	ความรู	และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา 
คณะวิชามีกิจกรรมให#ความรู#และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก*นักศึกษาตั้งแต*เริ่มเข#าสู*การเปAนนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร� ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม* (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.3-1) และมีการสอดแทรกความรู#ด#านการ
ประกันคุณภาพแก*นักศึกษาในการเข#าร*วมกิจกรรมต*างๆ เช*น กิจกรรมฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการผู#นํานักศึกษา(เอกสารหมายเลข 
ภส.1.6.1-7) 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรมและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต�อไป 
 คณะวิชา มีการติดตาม ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของกิจกรรม ตามการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร   จากผลการประเมินในป�การศึกษา 2560   ซ่ึงผ*านมติคณะกรรมการประจําคณะฯ  
ครั้งท่ี 13/2561  เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561   และได#มีการนําผลการประเมินดังกล*าว  มาปรับปรุง และดําเนินงานในป�
การศึกษา 2561   ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ�  (เอกสารหมายเลข 
ภส.1.6.4-1) และรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.4-2)   
 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 คณะวิชา มีการติดตาม ประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ตามตัวบ*งช้ีและเป~าหมายท่ีกําหนด 
จากผลการประเมินในป�การศึกษา 2560  ซ่ึงผ*านมติคณะกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งท่ี 13/2561  เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 
2561   และได#นําผลดังกล*าว มาประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ�  (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.4-1)  ท้ังน้ีการประเมินผล
กิจกรรม/โครงการในแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ป�การศึกษา 2561 ทุกโครงการจะมีผลการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค�มากกว*าท่ีกําหนดไว# 

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 คณะวิชา มีการนําผลการประเมินของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในป� 2560ไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษาอย*างต*อเน่ืองโดยระบุไว#ในการจัดกิจกรรม/โครงการทุกครั้ง ดังท่ีระบุไว#ในคู*มือการดําเนินกิจกรรมนัก 
ศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.6-1) และในกิจกรรมฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการผู#นํานักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.1.6.1-7) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.6.1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�การศึกษา 2561 
ภส.1.6.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 20/2561 
ภส.1.6.1-3 ประกาศคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� “ดี เก*ง ระดับสากล” 
ภส.1.6.1-4 ประกาศเกณฑ�การเข#าร*วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก สําหรับ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภส.1.6.1-5 ประกาศเกณฑ�การเทียบค*าประสบการณ�การเข#าร*วมกิจกรรม 
ภส.1.6.1-6 แผนการจัดสรรงบประมาณประจําป� 2561 และ 2562 (ตามรายละเอียด) 

 แผนการจัดสรรงบประมาณ 2561 | แผนการจัดสรรงบประมาณ 2562  

ภส.1.6.1-7 กิจกรรมฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการผู#นํานักศึกษา ป�การศึกษา 2561 (ตามรายละเอียด) 
 รายละเอียด | สรุปผล | ร*างแผนพัฒนานักศึกษา ป�การศึกษา 2562 

ภส.1.6.1-8 กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร         
(ตามรายละเอียด) 

 รายละเอียดกิจกรรม | สรุปผล | ตารางการจัดกิจกรรมนักศึกษา | คอร�สการฝYกทักษะฯ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.1.6.2-1 กิจกรรมไหว#ครู (ตามรายละเอียด) 

 รายละเอียดกิจกรรม | สรุปผล 
ภส.1.6.2-2 กิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต  (ตามรายละเอียด) 

 รายละเอียดกิจกรรม | สรุปผล 
 

ภส.1.6.2-3 กิจกรรมสัปดาห�เภสัชวิชาการ (ตามรายละเอียด) 
 รายละเอียด | สรุปผล 

ภส.1.6.2-4 กิจกรรมค*ายหมอยา (ตามรายละเอียด) 
 รายละเอียด | สรุปผล 

ภส.1.6.2-5 กิจกรรม Pharmacy Music Challenge 2018 (ตามรายละเอียด) 
 รายละเอียด | สรุปผล 

ภส.1.6.2-6 กิจกรรมชมรมภาษามือสื่อสร#างสรรค�สุขภาพ (ตามรายละเอียด) 
 รายละเอียด | สรุปผล  

ภส.1.6.2-7 กิจกรรมค*ายอาสาพัฒนาชุมชน (ตามรายละเอียด) 
 รายละเอียด | สรุปผล 

ภส.1.6.2-9 กิจกรรมการแข*งขันความสามารถทางด#านเภสัชศาสตร� ป�การศึกษา 2561 (Pharmacy Event 
2018)  (ตามรายละเอียด) 

 รายละเอียด | สรุปผล 
ภส.1.6.3-1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม* (ตามรายละเอียด) 

 รายละเอียด | สรุปผล 
ภส.1.6.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิษย�เก*าสัมพันธ� (ตามรายละเอียด) 

 ครั้งท่ี 1.2561 | ครั้งท่ี 2.2561 | ครั้งท่ี 3.2561 | ครั้งท่ี 1.2562  
ภส.1.6.4-2 รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ภส.1.6.6-1 คู*มือการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ�งชี้ เป̀าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

1.1 3.56  3.67 3.67 ดี 

1.2 ร#อยละ 83 ร#อยละ 85.07 5.00 ดีมาก 

1.3 ร#อยละ 68 ร#อยละ 69.15 4.32 ดี 

1.4 9.50:1 9.14:1 1.44 ต#องปรับปรุง 

1.5 6 ข#อ 6 ข#อ 5 ดีมาก 

1.6 6 ข#อ 6 ข#อ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 1 4.07 ดี 

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 1 
จุดเด�น 

1. หลักสูตรของคณะวิชาได#รับการประเมินในระดับดีทุกหลักสูตร ตามเกณฑ�การประเมินหลักสูตร  
2. คณะวิชามีอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตําแหน*งทางวิชาการจํานวนมาก ทําให#เกิดบรรยากาศทาง

วิชาการ และส*งเสริมการผลิตบัณฑิตศึกษาให#มีคุณภาพสูง มีแผนปฏิบัติการท่ีกระตุ#นและสร#างแรงจูงใจให#อาจารย�ทําวิจัย หรือ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือให#สามารถเข#าสู*ตําแหน*งทางวิชาการตามกําหนดเวลา และได#กําหนดเกณฑ�เง่ือนไขระยะเวลา
ปฏิบัติงานในการขอตําแหน*งทางวิชาการของพนักงานสายอาจารย� 

3. คณะวิชามีการกําหนดนโยบาย มีการดําเนินงานการจัดกิจกรรม และ/หรือโครงการด#านการพัฒนานักศึกษาท่ี
ชัดเจน เพ่ือให#นักศึกษาได#มีส*วนร*วมในกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสามารถดําเนินงานตามแผน พร#อมท้ังกระตุ#นให#นักศึกษา
เข#าร*วมกิจกรรมอย*างต*อเน่ือง และครอบคลุมนักศึกษาทุกช้ันป�ซ่ึงสามารถส*งเสริมให#นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของ
บัณฑิตตามมาตรฐาน และมีการพิจารณาทบทวนการดําเนินการจัดกิจกรรมและหรือโครงการการพัฒนานักศึกษาเปAนระยะ
อย*างต*อเน่ือง 

4. คณะวิชามีการดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยคณะวิชาและสโมสรนักศึกษา 
รวมท้ังนําผลการประเมินไปใช#ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะวิชาควรวิเคราะห�ความเสีย่งด#านอัตรากําลังบุคลากรล*วงหน#า กรณีท่ีอาจารย�ท่ีมีตําแหน*งทางวิชาการ
เกษียณอายรุาชการ และวางแผนเพ่ือป~องกันผลกระทบต*อสัดส*วนจํานวนอาจารย�ท่ีมตีําแหน*งทางวิชาการ อีกท้ังควรกําหนด
ภาระงานของอาจารย�ให#เหมาะสม เพ่ือให#มีโอกาสผลิตผลงานทางวิชาการ  
 2. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในบางหลักสูตรยงัไม*ได#ตามเป~าหมายท่ีตั้งไว# ควรดําเนินการวิเคราะห�สาเหตุของการ
ไม*บรรลุเป~าหมาย และประชาสัมพันธ�หลักสูตรท่ีมีผู#เรียนน#อย หรือไม*มีผู#เรียน และหากประเมินแล#ว อาจยุบรวม/ปzดหลักสูตร
ท่ีมีผู#เรียนน#อย หรือไม*มีผู#เรียน 
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องค�ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ�งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร	างสรรค� 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข#อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข#อ 
 

ข	อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม�มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช#ประโยชน�ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร#างสรรค� 

�  

2 สนับสนุนพันธกิจด#านการวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ในประเด็นต*อไปน้ี  
- ห#องปฏิบัติการหรือห#องปฏิบัติงานสร#างสรรค� หรือหน*วยวิจัย หรือศูนย�เครื่องมือ หรือ
ศูนย�ให#คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร#างสรรค                                    
- ห#องสมุดหรือแหล*งค#นคว#าข#อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร#างสรรค�                      
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัยในการวิจยัหรอืการผลติงาน
สร#างสรรค� เช*น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห#องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส*งเสริมงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค� เช*น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร#างสรรค� การจัดให#มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ 
(visiting professor) 

�  

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปAนทุนวิจัยหรืองานสร#างสรรค� �  
4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
�  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย มีการสร#างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย*อง
อาจารย�และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ดีเด*น 

�  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช*วยในการคุ#มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ท่ีนําไปใช#
ประโยชน�และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

�  

 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 6 ข#อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช	ประโยชน�ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร	างสรรค� 

คณะวิชามีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช#ประโยชน�ในการทํางานวิจัย ได#แก* ฐานข#อมูล 
http://www.pharmacy.su.ac.th/Th/Research/file/researchhome.php โครงการวิจัย ผลงานวิจัยของคณาจารย� ข#อมูล
ทุนวิจัย การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�และสัตว� โดยเปAนข#อมูลท่ีทันสมัยและสอดคล#องกับฐานข#อมูลวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.1-1) 

2. สนับสนุนพันธกจิด	านการวิจัยหรืองานสร	างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ 
 - ห#องปฏิบัติการหรือห#องปฏิบัติงานสร#างสรรค� หรือหน*วยวิจัย หรือศูนย�เครื่องมือ หรือศูนย�ให#คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร#างสรรค� 
 - ห#องสมุดหรือแหล*งค#นคว#าข#อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร#างสรรค� 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร#างสรรค� เช*น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห#องปฏิบัติการ 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีส*งเสริมงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค� เช*น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร#างสรรค� 

การจัดให#มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting professor) 
คณะวิชา มีการสนับสนุนพันธกิจด#านการวิจัย ดังน้ี 
  - มีห#องปฏิบัติการวิจัยฯ และการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร�สําหรับการวิจัย (เอกสารหมายเลข ภส. 

2.1.2-1 ถึง ภส.2.1.2-9) 
 - มีการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช*น ระบบรักษาความปลอดภัยในห#องปฏิบัติการวิจัย พร#อมท้ังมีการจัด

อบรมห#องปฏิบัติการปลอดภัยให#กับนักศึกษาและอาจารย� (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.2-10 ถึง ภส.2.1.2-13)  
 - มีห#องเอกสารอ#างอิงของคณะวิชา และสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงให#บริการแหล*งค#นคว#าข#อมูล

สนับสนุนการวิจัย และมีฐานข#อมูลสําหรับการสืบค#นข#อมูลวิจัย (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.2-13 และ ภส.2.1.2-14)  
 - มีกิจกรรมวิชาการท่ีส*งเสริมงานวิจัย เช*น โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู# โดยเชิญวิทยากร

ผู#ทรงคุณวุฒิท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการทําวิจัยด#านต*าง ๆ ร*วมกัน (เอกสาร
หมายเลข ภส.2.1.2-15 และ ภส.2.1.2-16) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป1นทุนวิจัยหรืองานสร	างสรรค� 
คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปAนทุนอุดหนุนการวิจัย ท้ังด#านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต� การวิจัย

พัฒนา การวิจัยสถาบันและการวิจัยการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการส*งเสริมการวิจัยประจําคณะเภสัชศาสตร�เปAนผู#ดูแล
รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.3-1 ถึง ภส.2.1.3-5) 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร	างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานวิจัยประเภทสิ่งตีพิมพ� การนําเสนอผลงานวิจัย 
ทุนสนับสนุนค*าใช#จ*ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต*างประเทศ รวมถึงการร*วมทุนระหว*างคณะวิชา
และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเปAนการส*งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย� อีกท้ังยัง
เปAนขวัญและกําลังใจในการทํางานวิจัยในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร�ต*อไป และในป�การศึกษา 2561  คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร*วมกับ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (TIPA) และคณะเภสัชศาสตร� 5 สถาบัน ได#แก* มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  จัด
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and 
Technology 2019 (PST 2019) ภายใต# Theme “Pharmaceutical engineering and Pharmaceutical Science for 
Human Health” ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร� กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข ภส.
2.1.4-1 ถึง ภส.2.1.4-6) ซ่ึงส*งผลให#มีผลงานตีพิมพ�ในฐานข#อมูล Scopus เพ่ิมข้ึนอีก 30 เรื่องในป�หน#า 
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย มีการสร	างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย�องอาจารย�และนักวิจัย
ท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร	างสรรค�ดีเด�น 

คณะวิชามีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย รวมถึงบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงมีการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย�และนักวิจัย โดยผ*านกิจกรรมของการให#บริการวิชาการวิชาการของคณะวิชา และมีการกําหนดแนว
ทางการส*งเสริมคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการตามสมรรถนะ  มีการสร#างขวัญและกําลังใจให#แก*
บุคลากรของคณะวิชา ภายใต#โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด*นคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในป�การศึกษา 
2561 มีการยกย*องเชิดชูบุคลากรท้ังหมด 13 คน เปAนบุคลากรสายวิชาการ 9 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 4 คน และมี
การจัดสัมมนาประจําป�ทุกป�เพ่ือเปAนการเช่ือมความสัมพันธ�ท่ีดีระหว*างสายวิชาการและสายสนับสนุน (ภส.2.1.5-1 ถึง ภส.
2.1.5-4) 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ	มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร	างสรรค�ท่ีนําไปใช	ประโยชน� และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะวิชามีระบบและกลไกเพ่ือช*วยในการคุ#มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ท่ีนําไปใช#ประโยชน� โดยทาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกําหนดระบบและกลไก โดยหน*วยทรัพย�สินทางปOญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (http://www.surdi.su.ac.th/รางวัล-2/) ข้ึน เพ่ือช*วยในการคุ#มครองสิทธิของงานวิจัยท่ีนําไปใช#ประโยชน�และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดเปAนลายลักษณ�อักษร และกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน�ของอาจารย� 
นักวิจัย และของสถาบัน ในผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหรือทําธุรกิจท่ีเปAนผลจากงานวิจัยโดยเปAนหลักเกณฑ�ท่ี
โปร*งใส เปAนท่ียอมรับของทุกฝVาย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (เอกสารหมายเลข ภส.2.1.6-1 ถึง ภส.2.1.6-3) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.2.1.1-1 ฐานข#อมูลงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ภส.2.1.2-1 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการห#องปฏิบัติการปลอดภัย (ท่ี 12/2560) 
ภส.2.1.2-2 คําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิารจัดการห#องปฏิบัติการ (ท่ี 27/2560) 
ภส.2.1.2-3 นโยบายความปลอดภัยในห#องปฏบัิติการคณะเภสัชศาสตร� ม.ศิลปากร 
ภส.2.1.2-4 ข#อกําหนดเรื่องความปลอดภยัในการทํางานในห#องปฏิบัติการ 
ภส.2.1.2-5 ตัวอย*างคู*มือการใช#งานเครื่อง AUTOCLAVE รุ*น LS-2D 
ภส.2.1.2-6 ตัวอย*างคู*มือการใช#งานเครื่อง HPLC (AUTO) รุ*น 1100 
ภส.2.1.2-7 ตัวอย*างคู*มือการใช#งานเครื่องช่ัง รุ*น CP 3202 S 
ภส.2.1.2-8 ฐานข#อมูลเครื่องมือท่ีใช#สําหรับงานวิจัยของคณะวิชา 
ภส.2.1.2-9 เว็บไซต�ห#องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิชา 
ภส.2.1.2-10 นโยบายความปลอดภัยในห#องปฏบัิติการคณะเภสัชศาสตร� ม.ศิลปากร 
ภส.2.1.2-11 คู*มือการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากห#องปฏิบัติการ 
ภส.2.1.2-12 แผนผังห#องปฏิบัติการสําหรับการวิจัยอาคารควบคุมปฏิบัติการ (ตึก 6 ช้ัน) 
ภส.2.1.2-13 ภาพถ*ายห#องเอกสารอ#างอิง ประโชติ เปล*งวิทยา 
ภส.2.1.2-14 การจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือในห#องเอกสารอ#างอิง 
ภส.2.1.2-15 ภาพบรรยากาศโครงการเสวนาวิจยัและการจัดการความรู#ด#านการวิจัย 
ภส.2.1.2-16 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and 

Technology 2019 (PST 2019) PST 2019 
ภส.2.1.3-1 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ป�งบประมาณ 2561 
ภส.2.1.3-2 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป�งบประมาณ 2561 
ภส.2.1.3-3 ทุนอุดหนุนการวิจัยร*วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Matching Fund) ป�งบประมาณ 2561 
ภส.2.1.3-4 ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย ป�งบประมาณ 2561 
ภส.2.1.3-5 รายงานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัย ป�งบประมาณ 2561 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.2.1.4-1 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานวิชาการ ป�งบประมาณ 2561 
ภส.2.1.4-2 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนค*าใช#จ*ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในต*างประเทศของคณะเภสัชศาสตร�  
ภส.2.1.4-3 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนค*าใช#จ*ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในต*างประเทศ ร*วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ภส.2.1.4-4 ประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานในรูปแบบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธ์ิ ป�งบประมาณ 2561 
ภส.2.1.4-5 ประกาศผลการสนับสนุนการเผยแพร*ผลงานวิชาการ ป�งบประมาณ 2562 
ภส.2.1.4-6 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
ภส.2.1.5-1 ภาพการยกย*องเชิดชูเกียรติอาจารย�และนักวิจัยผ*านทาง Social media 
ภส.2.1.5-2 โครงการเชิดชูบุคลากรดีเด*นคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ภส.2.1.5-3 ภาพการจัดโครงการบริการวิชาการ 
ภส.2.1.5-4 ภาพงานสัมมนาประจําป�ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร� ประจําป� 2562 
ภส.2.1.6-1 เว็บไซต�หน*วยจัดการทรัพย�สินทางปOญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภส.2.1.6-2 คู*มือการขอรับความคุ#มครองทรัพย�สินทางปOญญาของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ภส.2.1.6-3 ระเบียบด#านทรัพย�สินทางปOญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ฝ�ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร� 

66 

ตัวบ�งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร	างสรรค�  
ชนิดชองตัวบ�งชี ้ ปOจจัยนําเข#า 
เกณฑ�การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต*อจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําเปAนคะแนนระหว*าง 0 – 5  
เกณฑ�เฉพาะคณะท่ีกลุ�ม ค1 และ ง กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สขุภาพ (เภสชัศาสตร�) 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให#เปAนคะแนนเต็ม 5 = 
180,000 บาทข้ึนไปต*อคน  
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต*อจํานวนอาจารย�ประจําและ
นักวิจัย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจยั 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได#ในข#อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได# = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดให#เปAนคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนท่ีได	ในระดับคณะวิชา 

คะแนนท่ีได#ในระดับคณะวิชา = ค*าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได#ของทุกกลุ*มสาขาวิชาในคณะวิชา 
คณะเภสัชศาสตร� ไม*แบ*งกลุ*มสาขาวิชา 

 
หมายเหตุ  

1. จํานวนอาจารย�และนักวิจัยให#นับตามป�การศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม*นับรวมผู#ลาศึกษาต*อ 
2. ให#นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในป�การศึกษาหรือป�งบประมาณหรือป�ปฏิทินน้ันๆ ไม*ใช*จํานวน

เงินท่ีเบิกจ*ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ*งสัดส*วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปAนหลักฐานจากแหล*งทุนหรือหลักฐานจากการ

ตกลงร*วมกันของสถาบันท่ีร*วมโครงการ ให#แบ*งสัดส*วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม*มีหลักฐาน ให#แบ*งเงินตามสัดส*วน
ผู#ร*วมวิจัยของแต*ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได#ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย�ประจําหรือนักวิจัย แต*ไม*สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม*ใช*นักวิจัยเปAนผู#ดําเนินการ 

 
ตารางท่ี 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร#างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร#างสรรค� 
ป�งบประมาณ 

2560 
ป�งบประมาณ 

2561 
ป+งบประมาณ 

2562 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร#างสรรค�จากภายในสถาบัน 
(บาท) 
1. งบรายได#ของคณะวิชา 
2. สํานักงานบริหารการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
3. วิทยาลัยนานาชาติ 
4. งบรายได#มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

536,420.45 
3,680,075.00 

30,000.00 
0.00 

 
 

556,704.53 
3,215,049.99 

0.00 
200,000 

 
 

460,416.68 
4,821,016.68 

0.00 
400,000 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 4,246,495.45 3,971,754.52 5,681,433.36 
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รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร#างสรรค� 
ป�งบประมาณ 

2560 
ป�งบประมาณ 

2561 
ป+งบประมาณ 

2562 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร#างสรรค�จากภายนอกสถาบัน 
(บาท) 
1. แหล*งทุนในประเทศ เช*น สวทช. สกว. สกอ. วช. อย. 
2. แหล*งทุนต*างประเทศ 
3. หน*วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ มหาวิทยาลัย 
4. หน*วยงานภาคเอกชน  
5. แหล*งอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ได#แก* มูลนิธิ 

 
 

10,263,631.20 
0.00 

65,205.00 
0.00 

87,500.00 

 
 

7,424,280.17 
0.00 

1,639,631.38 
77,398.88 

416,666.66 

 
 

12,902,083.32 
0.00 

460,000 
651,677.22 
433,333.34 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 10,416,336.20 9,557,977.09 14,013,760.54 
รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 14,662,831.65 13,529,731.61 19,695,193.90 
จํานวนอาจารย�ประจําท่ีได#รับทุนวิจัย/ สร#างสรรค� 
- จากภายในสถาบันอย*างเดียว 
- จากภายนอกสถาบันอย*างเดียว 
- จากท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 
38 
27 
0 

 
25 
14 
11 

 
26 
10 
6 

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

98 
0 

98 

99.5 
0 

99.5 

98 
0 

98 
จํานวนอาจารย�ประจํา (ลาศึกษาต*อ) 3 2.5 2.5 
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาต*อ) 0 0 0 
จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด  
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต*อ) 

101 102 100.5 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต*อ) 0 0 0 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร	างสรรค� 
ต�ออาจารย�ประจําและนักวิจัย 

149,620.73 135,977.20 200,971.37 
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ภาควิชา 

จํานวนอาจารย� 
และนักวิจัย ที่
ปฎิบตัิงานจริง 
(ป+การศึกษา 

2561) 

จํานวนเงินสนับสนนุภายในสถาบัน (บาท) 
จํานวนเงิน

สนับสนุนภายนอก
สถาบัน (บาท) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน (บาท) 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และ
งานสร	างสรรค�ภายในและ
ภายนอกสถาบันต�อจํานวน

อาจารย�ประจํา ป+งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

คะแนนตาม
เกณฑ� สกอ. 

งบประมาณ
แผ�นดิน 

เงินรายได	 

ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร� 14 933,173.34 28,000 570,750 1,531,923.34 109,423.10 3.04 
ภาควิชาเภสัชกรรม 15 - 100,000 - 100,000 6,666.67 0.02 
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 9 - 75,000 1,284,964.72 1,359,964.72 151,107.20 4.20 
ภาควิชาเภสัชเคม ี 15 382,250 215,333.34 1,925,806.25 2,523,389.59 168,225.98 4.68 
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 11 350,440 75,000 - 425,440 38,672.73 1.08 
ภาควิชาเภสัชเวท 7 24,053.33 108,750 90,000 222,803.33 31,829.05 0.89 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 17 3,073,100.01 108,333.34 9,842,239.57 13,023,672.92 766,098.41 5.00 
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 5 58,000 137,500 - 195,500 39,100 1.09 
ส*วนกลาง (ประจําและปฏิบัติงานจริง) 5 - 12,500 300,000 312,500 62,500 1.74 

รวมระดับคณะ 98 4,821,016.68 860,416.68 14,013,760.54 19,695,193.90 200,971.37 5.00 
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ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 135,977.20 บาท/คน เกณฑ�ประเมิน : 3.78 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 200,971.37 บาท/คน เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 180,000 บาท/คน ผลการดําเนินงาน : �  บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 180,000 บาท/คน เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

ในป�งบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร�ได#รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร#างสรรค� รวม 55 ทุน เปAนทุนจากภายใน 
29 ทุน เปAนเงิน 5,681,433.36 บาท เปAนทุนจากภายนอก 26 ทุน เปAนเงิน 14,013,760.54 บาท รวมเปAนเงินทุน 19,695,193.90 
บาท โดยมีอาจารย�รับทุนท้ังสิ้น 46 คน จากจํานวนอาจารย�ท่ีได#ปฏิบัติงานจริง 98 คน นักวิจัย 0 คน คิดเฉลี่ยต*ออาจารย�และนักวิจัย
เปAนเงิน 200,971.37 บาทต*อคน ซ่ึงสูงข้ึนกว*าป�งบประมาณ 2561 ท่ีคิดเฉลี่ยต*อาจารย�ประจําและนักวิจัยเปAนเงิน 135,977.20 บาท/
คน 

รายละเอียดของโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร#างสรรค�จากภายในและภายนอก
สถาบัน ในป�งบประมาณ 2562 อยู*ใน เอกสารหมายเลข ภส.ท่ี 2.2-1 ถึง เอกสารหมายเลข ภส.ท่ี 2.2-4 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.2.2-1 รายช่ือคณาจารย�ท่ีได#รับทุนภายในและภายนอกสถาบัน ป�งบประมาณ 2562 
ภส.2.2-2 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มศก. ป�งบประมาณ 2562 
ภส.2.2-3 ตัวอย*างสัญญารับทุนจากสถาบันวัคซีนแห*งชาติของ ภญ.ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภติ ป�งบประมาณ 2562 
ภส.2.2-4 ตัวอย*างสัญญารับทุนจาก สกว.ของ ภญ.รศ.ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรตัิ์ ป�งบประมาณ 2562 
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ตัวบ�งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ�งชี้ ผลลัพธ� 
เกณฑ�การประเมิน   

โดยการแปลงค*าร#อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยเปAนคะแนนระหว*าง 0-5 เกณฑ�
แบ*งกลุ*มตามสาขาวิชาดังน้ี 
 
เกณฑ�เฉพาะคณะกลุ�ม ค1 และ ง กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ (เภสัชศาสตร�) 
 ร#อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว#เปAนคะแนนเต็ม5 = ร#อยละ 60 
ข้ึนไป 
 
สูตรคํานวณ 
1. คํานวณร#อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

ผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
x 100 

จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจยัท้ังหมด 
 
2. แปลงค*าร#อยละท่ีคํานวณได#ในข#อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได# = 
ร#อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

x 5 ร#อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
ท่ีกําหนดให#เปAนคะแนนเต็ม 5 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม*อยู*ในฐานข#อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว*าด#วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปAนประกาศให#ทราบเปAนการท่ัวไป และแจ#งให# กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต*วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได#รับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข#อมูล TCI กลุ*มท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม*อยู*ในฐานข#อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว*าด#วย หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปAน
ประกาศให#ทราบเปAนการท่ัวไป และแจ#งให# กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต*วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม*อยู*
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข#อมูล TCI กลุ*มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข#อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว*าด#วย หลักเกณฑ�
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได#รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช#สังคมท่ีผ*านการประเมินผ*านเกณฑ�การขอตําแหน*งทางวิชาการแล#ว 
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ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานวิจัยท่ีหน*วยงานหรือองค�กรระดับชาติว*าจ#างให#ดําเนินการ 
- ผลงานค#นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค#นพบใหม*และได#รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ*านการประเมินผ*านเกณฑ�การขอตําแหน*งทางวิชาการแล#ว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ*านการพิจารณาตามหลักเกณฑ�การประเมินตําแหน*งทางวิชาการแต*ไม*ได#

นํามาขอรับการประเมินตําแหน*งทางวิชาการ 
 

 การส*งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให#นําเสนอในการประชุมวิชาการต#องส*งเปAนฉบับสมบูรณ� (Full Paper) และเมื่อ
ได#รับการตอบรับและตีพิมพ�แล#ว การตีพิมพ�ต#องตีพิมพ�เปAนฉบับสมบูรณ�ซึ่งสามารถอยู*ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�ได# 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร	างสรรค�ของอาจารย�ประจําท่ีตีพิมพ�เผยแพร� 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร	างสรรค�ของอาจารย�ประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ�วง

น้ําหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ	างอิง 

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีตพิีมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 2 0.40 ตารางท่ี 2.3-5 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-5 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีตพิีมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 9 3.60 ตารางท่ี 2.3-5 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 0 0.00 ตารางท่ี 2.3-5 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ�ท่ีตพิีมพ�ในวารสารทางวิชาการท่ีไม*อยู*
ในประกาศของ ก.พ.อ.แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและ
จัดทําเปAนประกาศให#ทราบเปAนการท่ัวไป และแจ#งให# กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต*วันท่ีออกประกาศ 

0.40 0 0.00 - 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ�ท่ีตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการท่ีไม*
อยู*ในประกาศของ ก.พ.อ.แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและ
จัดทําเปAนประกาศให#ทราบเปAนการท่ัวไปและแจ#งให# กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต*วันท่ีออกประกาศ 

0.40 0 0.00 - 

2.5 ผลงานท่ีได#รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 3 1.20 ตารางท่ี 2.3-7 
3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข#อมูล 
TCI กลุ*มท่ี 2 

0.60 6 3.60 ตารางท่ี 2.3-4 

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข#อมูล TCI กลุ*มท่ี 2 
 

0.60 0 0.00 - 

4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม*อยู*
ในฐานข#อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
อนุมัติและจัดทําเปAนประกาศให#ทราบเปAนการท่ัวไปและแจ#งให# 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต*วันท่ีออกประกาศ 

0.80 0 0.00 - 

4.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม*อยู*
ในฐานข#อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
อนุมัติและจัดทําเปAนประกาศให#ทราบเปAนการท่ัวไปและแจ#งให# กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต*วันท่ีออกประกาศ 
 

0.80 0 0.00 - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร	างสรรค�ของอาจารย�ประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ�วง

น้ําหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ	างอิง 
4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข#อมูล 
TCI กลุ*มท่ี 1 

0.80 14 11.20 ตารางท่ี 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข#อมูลTCI กลุ*มท่ี 1 

0.80 6 4.80 ตารางท่ี 2.3-4 

5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข#อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว*าด#วย หลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

1.00 64 64.00 ตารางท่ี 2.3-4 

5.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข#อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว*าด#วย หลักเกณฑ�การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

1.00 1 1.00 ตารางท่ี 2.3-4 

5.3 ผลงานท่ีได#รับการจดสิทธิบัตร 1.00 0 0.00 - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช#สังคมท่ีได#รับการประเมินผ*านการประเมิน
ตําแหน*งทางวิชาการแล#ว 

1.00 0 0.00 - 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน*วยงานหรือองค�กรระดับชาติว*าจ#างให#
ดําเนินการ 

1.00 1 1.00 ตารางท่ี 2.3-2 

5.6 ผลงานค#นพบพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ท่ีค#นพบใหม*และได#รับการจด
ทะเบียน 

1.00 0 0.00 - 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได#รับการประเมินผ*านเกณฑ�
การขอตําแหน*งทางวิชาการแล#ว 

1.00 0 0.00 - 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ*านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ�การประเมินตําแหน*งทางวิชาการแต*ไม*ได#นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน*งทางวิชาการ 

1.00 0 0.00 - 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด 100.50 
จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 106 
ผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา 90.80 
ร#อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา 90.35 
คะแนน ร#อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา 5.00 

 
 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : ร#อยละ  104.71 เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : ร#อยละ 90.35 เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : ร#อยละ 90 ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : ร#อยละ 90 เกณฑ�ประเมิน : 5.00 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
ในป� พ.ศ. 2561 คณะวิชามีผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําท้ังหมดรวม 106 ช้ิน เปAนผลงานท่ีตีพิมพ�เผยแพร*จํานวน 102 

ช้ิน มีผลงานท่ีได#รับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 3 ช้ิน และมีผลงานวิจัยท่ีหน*วยงานหรือองค�กรระดับชาตวิ*าจ#างให#ดําเนินการ จํานวน 1 
ช้ิน คิดเปAนผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา 90.80 จากจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด 100.50 คน คิดเปAน
ร#อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา 90.35 คิดเปAน 5 คะแนน  (รายช่ือผลงานทางวิชาการของ
อาจารย�ท้ังหมด ในป� พ.ศ. 2561 ตามเอกสารหมายเลข ภส.ท่ี 2.3-1 ถึง เอกสารหมายเลข ภส.ท่ี 2.3-2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส. 2.3-1 ผลงานวิชาการท่ีได#รับการตีพิมพ� ประจําป� พ.ศ. 2561 
ภส. 2.3-2 การนําเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการ  ประจําป� พ.ศ. 2561 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ�งชี้ เป̀าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

2.1 6 ข#อ 6 ข#อ 5.00 ดีมาก 

2.2 135,977.20 บาท/คน 200,971.37 บาท/คน 5.00 ดีมาก 

2.3 ร#อยละ 90 ร#อยละ 90.35 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 2 5.00 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 2 
จุดเด�น 

1. คณะเภสัชศาสตร�มีการส*งเสริมการวิจัย มีบุคลากรท่ีให#ความสนใจด#านการวิจยัจํานวนมาก 
2. คณะเภสัชศาสตร�มีบุคลากรท่ีมีความรู#ความสามารถในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร�และเปAนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 
3. คณะเภสัชศาสตร�มีการทําวิจัยแบบสหสาขาโดยบูรณาการงานวิจัยกับกับหน*วยงานต*าง ๆ ภายนอก  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. เพ่ิมการสนับสนุนให#บุคลากรคณะเภสัชศาสตร�ทําวิจัยร*วมกับหน*วยงานเอกชนซ่ึงนําไปสู*การใช#ประโยชน�และการเผยแพร*

ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานข#อมูล Scopus 
2. เพ่ิมการสนับสนุนให#บุคลากรขอทุนอุดหนุนการทําวิจัยจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

 3. สนับสนุนให#เกิดกลุ*มวิจยั บูรณาการระหว*างภาควิชา เพ่ือสร#างงานวิจัยและนวัตกรรม 
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องค�ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   
ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 
ชนิดของตัวบ�งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข#อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข#อ 
 

ข	อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม�มี 

1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป�ท่ีสอดคล#องกับความต#องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ*งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก*สังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

�  

2 โครงการบริการวิชาการแก*สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช#ประโยชน�จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให#เกิดผลต*อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

�  

3 โครงการบริการวิชาการแก*สังคมในข#อ 1 อย*างน#อยต#องมีโครงการท่ีบริการแบบให#เปล*า �  
4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก*สังคมในข#อ 1 

และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
�  

5 นําผลการประเมินตามข#อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให#บริการวิชาการสังคม �  
6 คณะมีส*วนร*วมในการบริการวิชาการแก*สังคมในระดับสถาบัน �  

 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 6 ข#อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป+ท่ีสอดคล	องกับความต	องการของสังคมและกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะเภสัชศาสตร� มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร�สนับสนุนการบริการวิชาการแก*สังคม  มีหน*วยงานภายในคณะ
วิชาท่ีมีบทบาทเก่ียวข#องกับการบริการวิชาการได#แก* ภาควิชา จํานวน 8 ภาควิชา และศูนย�วิสาหกิจเชิงวิชาชีพ จํานวน 4  หน*วยงาน 
ได#แก* 1. ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” มีหน#าท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดโครงการบริการวิชาการแก*ชุมชน  โดยเน#นการ
ประยุกต�ใช#ความรู#ทางเภสัชศาสตร�ในการให#บริการทางวิชาการในรูปแบบต*าง ๆ อันเปAนประโยชน�แก*วิชาชีพ อุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เปAนแหล*งพัฒนาทักษะและการศึกษาแก*นักศึกษาเภสัชศาสตร�ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเก่ียวข#องกับวิชาการ
และวิชาชีพทางเภสัชศาสตร�และเทคโนโลยีสุขภาพ และเปAนแหล*งถ*ายทอดความรู#แก*ชุมชนเป~าหมายโดยให#มีการดําเนินงานได#อย*างมี
ประสิทธิภาพ   2. ศูนย�สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ให#บริการจําหน*ายยาและเวชภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพเน#นความ
สมเหตุสมผลในการใช#ยา และให#บริการความรู#ทางวิชาการด#านยา แก*บุคลากรและประชาชนท่ัวไป     3. คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ*น
ภายใต#การดูแลของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”     ท่ีให#บริการรักษาพยายบาลแก*นักศึกษา  บุคลากรและ
ประชาชนท่ัวไป   4. ศูนย�ภูมิปOญญาทางเภสัชศาสตร� “ประโชติ เปล*งวิทยา” เปAนหน*วยงานท่ีให#บริการรับบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ�
ในรูปต*าง ๆ  การบริการด#านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� และบริการจําหน*ายสินค#าในรูปแบบต*าง ๆ  

   คณะวิชาให#ความสําคัญกับการให#บริการทางวิชาการแก*สังคม  โดยมอบหมายให#ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนสนเทศ “ประชา
นาถ” เปAนหน*วยงานท่ีรับผิดชอบ ทําหน#าท่ีดูแลรับผิดชอบการให#บริการวิชาการ และจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป�
งบประมาณ 2562 (ครอบคลุมโครงการตามป�การศึกษา 2561) ท่ีสอดคล#องกับความต#องการของสังคมและสอดคล#องกับแผนปฎิบัติ
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ราชการคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2562-2566  ระบุในกลยุทธ�ท่ี 5 : Flawless Execution on Communication 
ตามแผนงาน 5.2  เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ�องค�กร ภายนอกสถาบัน มีการกําหนดตัวช้ีวัดของความสําเร็จระดับแผนท่ี
กําหนดในแผนปฏิบัติราชการของคณะวิชา และได#ถูกนําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือพิจารณารับรองในการประชุม ครั้งท่ี 13/2561 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 บรรจุในระเบียบวาระท่ี 5.7 สําหรับแผนงานบริการ
วิชาการ คณะได#ทําการประเมินแผนบริการวิชาการป�งบประมาณ 2561 /  ป�การศึกษา 2560 โดยนําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 20/2561 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ในระเบียบวาระท่ี 5.4.1 และแผนบริการวิชาการประจําป�งบประมาณ 
2562 ได#นําเข#าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองในการประชุมครั้งเดียวกัน ในระเบียบวาระท่ี  5.4.2 ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาแล#วมีมติเห็นชอบ และให#การรับรองแผนบริการวิชาการแก*สังคมประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562  (เอกสารหมายเลข ภส 3.1.1-1 ) 

 2. โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช	ประโยชน�จากการบริการวิชาการเพ่ือให	เกิดผลต�อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

   โครงการการบริการวิชาการประจําป�การศึกษา 2561  ทุกโครงการท่ีบรรจุในแผนมีการจัดทําแผนการใช#ประโยชน�จากการ
บริการวิชาการ เพ่ือให#เกิดประสิทธิผลต*อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคมในทุกด#าน พร#อมท้ังมีการติดตามผลการใช#ประโยชน�
หลังโครงการเสร็จสิ้น และนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให#บริการวิชาการกับชุมชน นักศึกษา และสังคม ในป�ต*อไป 
(เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.2-1 –ภส.3.1.2-2) และรายละเอียดในตาราง 3.2-1 และ 3.2-2 
 
ตารางท่ี 3.2-1 แผนการใช	ประโยชน�ของโครงการการบริการวิชาการเพ่ือให	เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
(แหล�งเงิน งบประมาณแผ�นดิน)  มีจํานวน 9 โครงการ 

ลําดับ ชื่อโครงการ เดือน/ป+ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช	ประโยชน� ผลการใช	ประโยชน� 

เอกสาร 
หมายเลข 

1 โครงการสัปดาห�เภสัชวิชาการ 
ประจําป�การศึกษา 2561 (ใช#
งบประมาณ พ.ศ.2561) 
 

มิถุนายน 2561 
– สิงหาคม 2561 

100,000  นักศึกษาผู#จัดกิจกรรมได#นํา
ความรู#จากการเรียนมาบูรณา
การจัดกิจกรรม เช*น 
นิทรรศการ 
 การแข*งขันตอบปOญหา
วิชาการกิจกรรมฐาน
ปฏิบัติการทางเภสัชกรรม 
(workshop)การคัดกรองโรค  
และการแนะแนวการศึกษาต*อ
คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นักเรียนท่ีเข#าร*วมกจิกรรม
ได#รับความรู#เกี่ยวกบัยา การ
ผลิตและควบคุมคุณภาพยา 
การดูแลรักษาผู#ปVวยด#วยยา 
และ การคุ#มครองผู#บริโภค   

นักศึกษาได#นําความรู#ที่เรียน
มาถ*ายทอดประสบการณ�ใน
รูปของกิจกรรมต*าง 
 
นักเรียนท่ีเข#าร*วมโครงการ
ได#นําความรู#ทางเภสัชกรรม
ไปใช#ประโยขน�ใน
ชีวิตประจําวัน 

3.1.2-3 
(สรุปผลการ

ประเมิน) 

2 โครงการให#ความรู#เกี่ยวกับตู#ยา
น*ารู#และการดูแลสุขภาพ
ประจําป� 2562 
(ป�ที่ 6) 

ตุลาคม 2561 ถึง 
28 กุมภาพันธ� 
2562 

 

10,300 -นักเรียนและ โรงเรียนมีความ
พึงพอใจท่ีได#รับประโยชน�จาก
การเข#าร*วมโครงการ/
กิจกรรม  

-อาจารย�และเจ#าหน#าท่ีมีความ
พึงพอใจในกระบวนการจัด
กิจกรรมในโครงการ          

 -นักเรียนสามารถนําความรู#ไป
ใช#ประโยชน�ในชีวิตประจําวัน
ได#และสามารถนําความรู#ที่
ได#รับจากการบริการวิชาการ
ไปถ*ายทอดให#กับบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลอื่น 

นักเรียน มีความพึงพอใจท่ี
ได#รับความรู#ที่เปAน
ประโยชน� และนําความรู#ที่
ได#รับจากการบริการ
วิชาการไปถ*ายทอดต*อใน
ครอบครัวได# 

-โรงเรียนได#นําส่ือการสอนท่ี
ทางคณะมอบให#เปAน
ตัวอย*างในการสอนให#
นักเรียนรุ*นอื่นต*อไปได# 

-นักศึกษานําความรู#ที่ได#
ประโยชน�จากการเรียน 
นํามาประยุกต�ใช#กับการ

3.1.2-4 
(สรุปผลการ

ประเมิน) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ เดือน/ป+ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช	ประโยชน� ผลการใช	ประโยชน� 

เอกสาร 
หมายเลข 

-นักศึกษาสามารถนําความรู#
จากการเข#าร*วมโครงการน้ีไป
ใช#ประโยชน�ในการเรียนได#
และสามารถนําความรู#จาก
การเข#าร*วมโครงการน้ีไป
ถ*ายทอดสู*ชุมชนได# 

-โรงเรียนสามารถนําความรู#ที่
นักเรียนได#รับจากโครงการน้ี
มาประยกุต�ใช#ในกิจกรรม
เสริมทักษะเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพให#กับนักเรียนได# 

ถ*ายทอดสู*นกัเรียนท่ีเข#า
ร*วมโครงการ 

3 โครงการเรียนรู#วิถีชีวิตด#าน
สุขภาพ : โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอนเพือ่การสร#าง
เสริมสุขภาพของชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม 

ตุลาคม 2561  - 
มีนาคม 2562 

10,000 1. กลุ*มเป~าหมายท่ีรับบริการ
วิชาการสามารถนําความรู#ไป
ใช#ในการสร#างเสริมสุขภาพของ
ตนเองและชุมชนได# 
2. นักศึกษาได#ทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน 
เพื่อนําไปใช#ในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมต*อไป 

นักศึกษาสามารถนําส่ิงท่ี
เรียนรู#จากการฝYกปฎบิัติ
จริงนําไปใช#ประโยชน�ต*อ
ชุมชน และชุมชนได#รับ
ประโยชน� 

3.1.2-5 
(สรุปผลการ

ประเมิน) 

4 โครงการตรวจหายา 
สเตียรอยด�ในตํารับยาแผน
โบราณและผลิตภัณฑ�เสริม
อาหารด#วยวิธีทีแอลซี 

ตุลาคม  2561 
ถึง กรกฏาคม 

2562 

40,000 -  เพื่อให#เกิดผลต*อการพัฒนา
ชุมชน:การรวบรวมข#อมูลท่ี
ได#จากการบริการวิชาการ 
และนํามาเผยแพร*สู*ชุมชน
ในรูปแบบแผ*นพับท่ีเข#าใจ
ได#ง*ายและน*าสนใจ เพือ่ให#
ข#อมูลเกี่ยวกับอันตรายของ
การใช#ยาแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีมี
สารสเตียรอยด�ปลอมปน 
รวมท้ังข#อมูลเกี่ยวกับร#อย
ละของจํานวนตัวอย*างท่ีมี
การตรวจพบสเตียรอยด�ใน
โครงการบริการป�ที่ผ*านมา 
เพื่อกระตุ#นให#ชุมชนเกิดการ
เฝ~าระวังการใช#ยาของ
สมาชิกในครอบครัวและ
ชุมชนโดยรอบ และส*งเสริม
การใช#ยาแผนโบราณอย*าง
ปลอดภัยเพือ่อนุรักษ�ภูมิ
ปOญญาไทย 

-เพื่อใช#เกิดผลต*อการพัฒนา
นักศึกษา:มีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอนรายวิชา
การควบคุมคุณภาพยา 2 
หัวข#อ “โครมาโทกราฟ�ชนิด
ระนาบ (Planar 
Chromatography)”  

ซ่ึงมีองค�ความรู#พื้นฐาน
เหมาะสมกับการบูรณาการ

ผู#รับบริการตรวจหาสารส
เตียรอยด�ได#เฝ~าระวังการ
ใช#ยา และพิจารณาการ
เลือกใช#/  ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใช#ยาหลัง
ทราบผลการตรวจแล#ว 

และสามารถนําข#อมูลผล
การตรวจไปแจ#ง /

ประชาสัมพันธ�ไปยัง
ครอบครัว คนรู#จักหรือ

ผู#ปVวยต*อไปได# 

3.1.2-6 
(สรุปผลการ

ประเมิน) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ เดือน/ป+ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช	ประโยชน� ผลการใช	ประโยชน� 

เอกสาร 
หมายเลข 

กับโครงการบริการวิชาการ
น้ีที่มีการนําความรู#เกี่ยวกับ
เทคนิคทางโครมาโทก
ราฟ�มาใช#สําหรับงานตรวจ
วิเคราะห� รวมท้ังมีการใช#
ประสบการณ�จากสภาพจริง
และความรู#ที่เกิดจาก
โครงการ รวมท้ังผลการ
ดําเนินงานของโครงการป�ที่
ผ*านมาจนถึงปOจจุบัน มา
ถ*ายทอดให#นกัศึกษาเห็นว*า
สามารถนําความรู#ไปใช#ได#
อย*างไรและในขั้นตอน
ใดบ#าง ช*วยพัฒนาให#
นักศึกษามีแนวทางในการ
นําความรู#ด#านการควบคุม
คุณภาพยามาประยุกต�ใช#ใน
งานคุ#มครองผู#บริโภค และ
เฝ~าระวังการใช#ยาสมุนไพร
และผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร
ได#อย*างถูกต#อง หรือมี
แนวทางในการประยุกต�ใช#
ความรู#ในงานท่ีเกี่ยวข#องได#
อย*างเหมาะสม 

5 โครงการประชุมวิชาการ 
“สังคมร*วมใจ...ห*วงใยสุขภาพ” 
 

ตุลาคม 2561 – 
กรกฎาคม 

2562 (จัดวันท่ี 
3-4 มิย.2562) 

313,700  1.ผู#เข#าร*วมประชุมได#รับความรู# 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

2. เภสัชกรได# เ รียนรู#  อบรม 
เกี่ยวกับความรู#ทางวิชาการท่ี
ทันส มัย  เพื่ อ ก า ร นํ า ไป ใช#
ประโยชน�ต*อ ผู#ปVวย รวมท้ัง
สังคมสูงวัยได# 

-  ผู#เข#าร*วมประชุมได#รับ
ความรู#ทางวิชาการสห
วิชาชีพ 

- ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถร
นําความรู#ไปใช#ประโยชน�
ในชีวิตประจํา 

  วัน   

3.1.2-7 
สรุปผลการ

ประเมิน 

6 โครงการพัฒนาเครือข*ายเภสัช
สนเทศออนไลน� 

1 ตุลาคม 2561 
ถึง  

15 กันยายน 
2562 

 (ดําเนินการจัด
วันท่ี 26 
กรกฎาคม 
2562) 

 
 

40,000  1.เภสัชกรประจําหน*วยงาน
เครือข*าย สามารถนําระบบ
เครือข*ายเภสัชสนเทศ
ออนไลน�ไปใช#ให#บริการงาน
เภสัชสนเทศต*อประชาชน
ท่ัวไป และบุคคลากร
การแพทย�อื่นๆ 
2.นําองค�ความรู#ที่ได#ไป
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหัวข#อ ระบบเภสัช
สนเทศ ในรายวิชา
สารสนเทศศาสตร�ทาง
สุขภาพ ซ่ึงจะทําให#
นักศึกษามีความรู#ความ
เข#าใจมากขึ้น 

1.ระบบการตอบคําถามและ
รับคําถามผ*านระบบ
เครือข*ายเภสัชสนเทศ
ออนไลน� 
2.เครือข*ายความร*วมมืองาน
สารสนเทศทางเภสัชกรรม 
การบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอน 

ดําเนินการจัด
วันท่ี 26 
กรกฎาคม 
2562 

 

7 ความรู#เร่ืองยาและการดูแล
สุขภาพเบื้องต#น 

ตุลาคม 2561 ถึง 
สิงหาคม 2562 

 

30,000 -ผู# รั บ บ ริ ก า ร / ผู# เ ข# า ร* ว ม
โ ค ร ง ก า ร นํ า ค ว า ม รู# ไ ป ใ ช#
ประโยชน�ด#านชีวิตประจําวัน 

-ผู#เข#าร*วมโครงการได#รับ
ความรู#และความเข#าใจและ
เจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ

ดําเนินการจัด 
ระหว*างเดือน
ตุลาคม 2561 
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ลําดับ ชื่อโครงการ เดือน/ป+ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนการใช	ประโยชน� ผลการใช	ประโยชน� 

เอกสาร 
หมายเลข 

ตนเอง และสามารถเผยแพร*
ความรู#ให#ผู#ที่เกี่ยวข#องทราบ 
-ผู#เข#าร*วมโครงการ  
สามารถเลือกใช#ยาในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต#นได#ดี
ขึ้น 

ถึง สิงหาคม 
2562 

8 โครงการมหาวิทยาลัยศิลปากร
รับผิดชอบต*อสังคม 
(Silpakorn University Social 
Responsibility กิจกรรม
พัฒนาจิตอาสานักศึกษาเภสัช
ศาสตร�ชั้นป�ที่ 2 และ 3 
ช*วยงานเภสัชกรรม งานด#าน
สุขภาพ และงานสาธารณกุศล  
ทําดีตามรอยเท#าพ*อ ร.9 
ทดแทนคุณแผ*นดิน 

พฤศจิกายน 
2561 –  
สิงหาคม 2562 
 

 

26,000 นักศึกษาสามารถถ*ายทอดส่ิงท่ี
ได#เรียนรู#ให#แก*ผู#อื่น คณะวิชาฯ 
มีส*วนร*วมในการสร#างสรรค�
และแสดงความรับผิดชอบต*อ
สังคมและวิชาชีพเภสัชกรรม 
โดยสามารถดําเ นินการใน
ลักษณะเครือข*ายหน*วยงาน
วิชาชีพเภสัชกรรม หน*วยงาน
สุขภาพ และหน* วยงานสา
ธารณกุศล  ซ่ึงจะเปAนพื้นฐานท่ี
สําคัญของการพัฒนางานทาง
วิชาการและอื่นๆ ร*วมกันได#
ต*อไปในอนาคต และวิชาชีพ
เภสัชกรรมและสังคมไทย ได#มี
โอกาสร*วมกันสร#างบัณฑิตท่ีมี
ความรับผิดชอบต*อวิชาชีพและ
สังคม 

นักศึกษาได#ฝYกประสบการณ�
ในการเปAนจิตอาสา

ช*วยเหลือผู#ปVวย และนํา
ความรู#จากการเรียน

วิชาชีพเภสัชกรรมไปใช#
ประโยชน� 

-หน*วยงานท่ีเข#าร*วม
โครงการได#รับประโยชน�ที่
มีนักศึกษาเข#าไปช*วยแบ*ง
เบาภาระการทํางานด#าน

ต*างๆ 

 (ดําเนินการ
ช*วงระหว*าง 

2 
พฤษภาคม 
2562 ถึง 

28 
มิถุนายน 
2562และ
ช*วงสัปดาห�

เภสัช
วิชาการ
(26-28 
สิงหาคม 
2562) 

 

9 โครงการบูรณาการกิจกรรม
นักศึกษากบัการบริการวิชาการ
ด#านผลิตภัณฑ�สุขภาพ 
 

มิถุนายน 2562 
– สิงหาคม 2562 

180,000 1. ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพและเลือกใช#
ผลิตภัณฑ�สุขภาพได#
อย*างถูกต#องเหมาะสม 

2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายเลือกสอบเข#าคณะ
เภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปAนอันดับท่ี 1  

 

1. นักศึกษามีทักษะ 
ประสบการณ�และทัศคติที่ดี
ต*อการจัดกจิกรรมบริการ
วิชาการ อันเปAนรากฐานของ
การทํางานท่ีดี   ในวิชาชีพ
เภสัชกรรมในอนาคต 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายและประชาชน
ท่ัวไปทราบถึงบทบาท
วิชาชีพเภสัชกรรมและ
ศักยภาพด#านวิชาการของ
คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมาก
ขึ้น 
 

ดําเนิการจัด 
(ระหว*างวันท่ี 

26-28 
สิงหาคม 

2562) และ
(13- 15 
กันยายน 
2562) 

  รวม 750,000    
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ตารางท่ี 3.2-2 แผนงาน/โครงการบริการวิชาการได#รับการสนับสนุนงบประมาณจากจัดเก็บค*าลงทะเบียนและสร#างรายได# ท่ีกําหนด
แผนการใช#ประโยชน� และโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต#องการของสังคมและการศึกษาต*อเน่ือง ประกอบด#วย 10 
โครงการ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป+ 
งบประมาณ

(บาท) 
แผนการใช	ประโยชน� ผลการใช	ประโยชน� เอกสารหมายเลข 

1 โครงการประชุมเชิง
ปฎิบัติการ การ
จัดการทางเภสัชกรรม 
เร่ือง การจัดการ
นวัตกรรมด#านสุขภาพ 

26-30 
พฤศจิกายน 
2561 

243,000 
 
 

1.ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถนําความรู#
ไปประยุกต�ในพัฒนานวัตกรรมด#าน
สุขภาพในหน*วยงานได#อย*างมี
ประสิทธิภาพ 
2. คณาจารย�ของภาควิชาเภสัช
กรรมชุมชนสามารถนําความรู#ไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา
ท่ีเกี่ยวข#องให#มีความทันสมัยเปAน
ปOจจุบัน 
3. ข#อมูลจากการประเมิน
โครงการสามารถนําไปใช#
ประกอบการพิจารณาจัดโครงการ
อื่นๆ ของภาควิชาให#มปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
 

ผู#เข#าร*วมประชุม
ได#รับความรู#ความ
เข#าใจเกี่ยวกับ
ความสําคัญของ
นวัตกรรม 
กระบวนการคิด
ในการออกแบบ
นวัตกรรม การ
จัดการทรัพยากร
มนุษย�ในด#าน
นวัตกรรม และ
องค�กรแห*ง
นวัตกรรม 
2.ผู#เข#าร*วม
ประชุมสามารถ
คิดและพัฒนาการ
ใช#นวัตกรรม
สุขภาพกับงาน
เภสัชกรรมได# 

 

3.1.2-8 
(ผลการประเมิน
จากแบบสอบถาม 

2 โครงการประชุม
วิชาการ เร่ือง การ
จัดการความปลอดภยั
ด#านยา 

6-8 กุมภาพันธ� 
2562  

393,850 1. ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถนําความรู#
ไปประยุกต�ในบริหารจัดการความ
ปลอดภัยด#านยาในหน*วยงานได#
อย*างมีประสิทธิภาพ 

2. คณาจารย�ของภาควิชาเภสัชกรรม
ชุมชนสามารถนําความรู#ไปปรับปรุง
การเ รียนการสอนในรายวิชา ท่ี
เกี่ยวข#องให# มีความทันสมัยเปAน
ปOจจุบัน 

3. ข#อมูลจากการประเมินโครงการ
สามารถ นํ า ไป ใช# ประกอบการ
พิจารณาจัดโครงการอื่นๆ ของ
ภาควิชาให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1. ผู#ผู#เข#าร*วมประชุม
มีความรู#ความ
เข#าใจแนวคิดและ
กระบวนการของ
การจัดการระบบ
ยาท้ังใน
ระดับประเทศ 
สถานพยาบาล
ระดับต*างๆ และ
ชุมชน 

2. ผู#ผู#เข#าร*วม
ประชุมสามารถ
ประยุกต�องค�
ความรู#และ
เคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียงและ
การจัดการ
ระบบยาเพือ่
ความปลอดภยั
ไปใช#ในการ
ปฏิบัติงานทาง
เภสัชกรรมได# 

 

3.1.2-9 
(ผลการประเมิน
จากแบบสอบถาม) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป+ 
งบประมาณ

(บาท) 
แผนการใช	ประโยชน� ผลการใช	ประโยชน� เอกสารหมายเลข 

3 โครงการประชุม
วิชาการ เร่ือง เภสัช
ศาสตร�ทันยุคในโรค
ระบบทางเดินอาหาร 

3-4 พฤษภาคม 
2562 

50,000 กลุ*มเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน 
(ร#านยา)ได#รับความรู#ทางวิชาการความรู#
ด#านการบริบาลเภสัชกรรมในโรคระบบ
ทางเดินอาหาร เพื่อใช#ในการดูแลผู#ปVวย

ได#เหมาะสมถูกต#อง 

ผู#เข#าร*วมประชุมมี
ความรู#ความเข#าใจ
ปOจจุบันเกีย่วกบัโรค
และยาท่ีใช#ในโรค
ของระบบทางเดิน
อาหารมากขึ้น 
2.ผู#เข#าร*วมประชุมมี
ความรู#เกี่ยวกับ
แนวความคิดใหม* ๆ 
ของยาและแนว
ทางการรักษาท่ีใช#ใน
ระบบทางเดินอาหาร 

3.1.2-10 
(ผลการประเมิน
จากแบบสอบถาม) 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การ
สร#างส่ือทางสุขภาพ
ชนิด Infographic 
และ Video 
Infographic 

22-24 
พฤษภาคม 
2562 

435,500 
 1. ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถนําความรู#ไป

ใช#ในการปฏิบัติงานได# 

 2. ข#อมูลจากการประเมินโครงการ
สามารถนําไปใช#ประกอบการพิจารณา
จัดโครงการอื่นๆของหน*วยให#มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1 ผู#เข#าร*วมประชุมมี
ความรู#และทักษะใน
การสร#างส่ือสุขภาพ
ชนิดอินโฟกราฟzก 
และวีดีโออินโฟ
กราฟzก โดยใช#
โปรแกรมประยุกต�ที่
ถูกลิขสิทธิ์  

2 ผู#เข#าร*วมประชุม
สามารถนําความรู#ที่
ได# ไปประยุกต� ใน
การปฏิบัติงานได#  

3.1.2-11 
(ผลการประเมิน
จากแบบสอบถาม) 

5 โครงการทบทวนและ
อัพเดทแนวทางเภสัช
บําบัดสําหรับเภสัชกร
ร#านยา ประจําป� 
2562 

13-14 
มิถุนายน 2562 

114,200 
1.ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถนําความรู#ไป
ใช#ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได# 

 2. ข#อมูลจากการประเมินโครงการ
สามารถนําไปใช#ประกอบการพิจารณา
จัดโครงการอื่นๆของหน*วยให#มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.เภสัชกรผู#เข#าร*วม
ประชุมมีความรู#ด#าน
การบริบาลเภสัช
กรรมในร#านยาท่ี
ทันสมัย  
 2.ผู#เข#าร*วมประชุม
สามารถนําความรู#ที่
ได#ไปประยุกต�ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได#  

3.1.2-12 
(ผลการประเมิน
จากแบบสอบถาม) 

6 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การ
พัฒนาแอนดรอยด�
แอพพลิเคช่ันสําหรับ
งานคํานวณทางเภสัช
กรรม 

20-21 
มิถุนายน 2562 

144,500 
1.ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถนําความรู#ไป
ใช#ในการปฏิบัติงานได# 

 2. ข#อมูลจากการประเมินโครงการ
สามารถนําไปใช#ประกอบการพิจารณา
จัดโครงการอื่นๆ ของหน*วยให#มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. .ผู#เข#าร*วม
ประชุมมีความรู#
และทักษะใน
พัฒนา Mobile 
application  

 2. ผู#เข#าร*วมประชุม
สามารถนําความรู#ที่
ได#ไปประยุกต�ในการ
พัฒนา Mobile 
application ท่ีใช#
สําหรับคํานวณใน
งานเภสัชกรรมได#
ด#วยตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานประจํา 
 

3.1.2-13 
ผลการประเมินจาก
แบบสอบถาม) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป+ 
งบประมาณ

(บาท) 
แผนการใช	ประโยชน� ผลการใช	ประโยชน� เอกสารหมายเลข 

7 เภสัชบําบัดเพื่อความ
เปAนเลิศในการดูแล
ผู#ปVวย: หลักการใช#ยา
อย*างสมเหตุผล
สําหรับเภสัชกร 

24-28 
มิถุนายน 2562 

1,732,050 1. กลุ*มเภสัชกรโรงพยาบาล นักศึกษาท่ี
ลงประเมินรายวิชา Current Topics in 
Clinical Pharmacy ได#รับความรู#ด#าน
งานบริบาลเภสัชกรรม เพื่อดูแลผู#ปVวย  
2. กลุ*มเภสัชกรโรงพยาบาล นักศึกษาท่ี
ลงประเมินรายวิชา Current Topics in 
Clinical Pharmacy ได#รับความรู#
นําไปใช#ในการปOญหาด#านยาใน
โรงพยาบาล 
 

1.ผู#เข#าร*วมประชุมมี
ความรู#ความเข#าใจ
เกี่ยวกบักับเภสัช
บําบัดในแนวทาง
ปOจจุบัน 
2.ผู#เข#าร*วมประชุ
,ทราบถึงบทบาท
ของเภสัชกรในการ
สนับสนุนการใช#ยา
อย*างสมเหตุผล และ
เกิดประโยชน�สูงสุด 
3.ผู#เข#าร*วมประชุม
สามารถนําความรู#ไป
ประยุกต�ในการ
บริการ 
เภสัชกรรมได#อย*าง
เหมาะสม 

3.1.2-14 
(ผลการประเมิน
จากแบบสอบถาม) 
 
 

8 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การ
พัฒนาแอนดรอยด�
แอพพลิเคช่ันสําหรับ
งานบริการสุขภาพ 

18-19 
กรกฎาคม 
2562 

155,500 1. ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถนําความรู#ไป
พัฒนางานบริการเภสัชกรรม ใน
หน*วยงานได# 
2. คณาจารย�ของภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร�ทางสุขภาพ ได#มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู#กับผู#เข#าประชุม 
3. ข#อมูลจากการประเมินโครงการ
สามารถนําไปใช#ประกอบการพิจารณา
จัดโครงการอื่นๆ ของภาควิชาให#มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผู#เข#าร*วมประชุม
สามารถนําความรู#ไป
พัฒนางานบริการ
ของตนได#และ
สามารถสร#าง
ฐานข#อมูลการ
จัดการกับข#อมูลได# 

3.1.2-15 
(ผลการประเมิน
จากแบบสอบถาม) 

 

9 โครงการ Principle 
of 
Pharmacogenomic
s and Precision 
Medicine for 
Pharmacists 

1-2 สิงหาคม 
2562 

จัดเก็บ
ค*าลงทะเบียน 1.ผู#เข#าร*วมประชุมสามารถนําความรู#ไป

ใช#ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได# 

 2. ข#อมูลจากการประเมินโครงการ
สามารถนําไปใช#ประกอบการพิจารณา
จัดโครงการอื่นๆของหน*วยให#มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.ผู#เข#าประชุมมี
ความรู#พื้นฐานเภสัช
พันธุศาสตร� 
หลักการเภสัชวิทยา
จีโนม และ
การแพทย�แม*นยาํ 
2. ผู#เข#าประชุมได#
ทราบบริบทการ
ประยุกต�ใช# เภสัช
พันธุศาสตร� เภสัช
วิทยาจีโนม และ
การแพทย�แม*นยาํใน
การปฏิบัติงาน
วิชาชีพ  

ดําเนินการจัดวันท่ี 
1-2 สิงหาคม 2562 

10 โครงการอบรมระยะ
ส้ัน ประกาศนียบัตร
บริบาลทางเภสัช
กรรม สาขาการตรวจ
ติดตามระดับยาใน
เลือด 

30 สิงหาคม 
2562 –27
ธันวาคม 2562 
 

จัดเก็บ
ค*าลงทะเบียน 
 

  1. กลุ*มเภสัชกรโรงพยาบาล ได#รับ
ความรู#ด#านงานบริบาลเภสัชกรรมในการ
ตรวจติดตามวัดระดับยาในเลือด เพื่อ
ดูแลผู#ปVวย  
 2.  กลุ*มเภสัชกรโรงพยาบาล นําความรู#
ไปประยุกต�ใช#เพื่อพัฒนางานบริบาล
เภสัชกรรมในการตรวจติดตามวัดระดับ
ยาในเลือด ในโรงพยาบาลได# 

1.คาดว*าผู#เข#าร*วม
ฝYกอบรมได#รับ
ความรู#ด#านงาน
บริบาลเภสัชกรรมใน
การตรวจติดตามวัด
ระดับยาในเลือด  
2. ผู#เข#าร*วมฝYกอบรม
สามารถนําความรู#ไป

ดําเนินการจัด
ระหว*างวันท่ี 30 
สิงหาคม 2562 ถึง 
27 ธันวาคม 2562 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป+ 
งบประมาณ

(บาท) 
แผนการใช	ประโยชน� ผลการใช	ประโยชน� เอกสารหมายเลข 

 ประยุกต�ความรู#นํา
ความรู#ไปประยุกต�ใช#
เพื่อพัฒนางาน
บริบาลเภสัชกรรมใน
การตรวจติดตามวัด
ระดับยาในเลือด ใน
โรงพยาบาลได# 
3. ผู#เข#าร*วมฝYกอบรม
สามารถมีองค�ความรู#
ในการตรวจติดตาม
ระดับยาในเลือด 
เพื่อใช#ในการดูแล
ผู#ปVวยได#อย*าง
ปลอดภัย และ
ส*งเสริมการใช#ยา
อย*างสมเหตุสมผล 
 

  รวม 3,268,600 
 

  

  
            นอกจากน้ียังมีการจัดทําแผนการใช#ประโยชน�จากการให#บริการวิชาการ จากโครงการบริการวิชาการจํานวน 13  โครงการท่ี
ดําเนินการแล#วเสร็จตามแผน  สามารถจําแนกตัวช้ีวัดได# 4 ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน ผ*านท้ัง 4  ตัว ถือว*าแผนการใช#ประโยชน�
ดําเนินการได#สําเร็จเท*ากับ ร#อยละ 100 
 

      ตารางท่ี 3.2-3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามแผนการนําไปใช	ประโยชน� 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด ประเภท

ตัวช้ีวัด 
แผน ผล 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีแผนการนําไปใช#ประโยชน�  โครงการ 8 13 
2 ร#อยละของโครงการบริการวิชาการท้ังหมดท่ีมีการประเมินตัวช้ีวัดการใช#ประโยชน� ร#อยละ 80 100 
3 จํานวนคนท่ีเข#าร*วมโครงการบริการวิชาการมีการประเมินการนําความรู#ไปใช#

ประโยชน� ของโครงการท้ังหมด (วัดจากผู#ส*งแบบประเมินกลับคืน) 
จํานวนคน 500 2,249 

4 ร#อยละของโครงการบริการวิชาการท้ังหมดท่ีมผีู#รับการบริการประเมนินําความรู#ไปใช#
ประโยชน�   (ผลการสรุปตัวช้ีวัดภาพรวม) 

ร#อยละ 85 89.48 

หมายเหต ุ การบรรลุเป~าหมาย 3 จาก 4 ตัวช้ีวัด ถือว*าแผนสําเร็จ (ร#อยละ 75) 
                
 
   การจัดโครงการบริการวิชาการแก*ชุมชนและสังคม ท้ังแบบให#เปล*าและแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียน หลังจากการจัดโครงการ
เสร็จสิ้น เจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องได#มกีารติดตามโดยส*งแบบสํารวจ (google form ) ไปยังผู#เข#าร*วมโครงการ เพ่ือสํารวจว*ามีการนําความรู#
ท่ีได#รับหลังจากรับบริการวิชาการไปใช#ประโยชน� ผลปรากฏการตอบรับการนําความรู#ไปใช#ประโยชน� จํานวน 54 คน  (เอกสาร
หมายเลข ภส. 3.1.2-16)  ยกตัวอย*างผลการนําความรู#ไปใช#ประโยชน� ดังตารางท่ี 3.2-4 
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ตารางท่ี 3.2-4   ผลการนําความรู	ไปใช	ประโยชน�ของผู	รับบริการท่ีเข	าร�วมโครงการบริการวิชาการ ตามป+การศึกษา  
ลําดับ ช่ือโครงการเรื่อง ผลการนําความรู#ไปใช#ประโยชน� ร#อยละของผู#เข#าร*วมโครงการ

บริการวิชาการนําความรู#ไปใช#
ประโยชน� 

ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 
  1 โครงการตรวจหายาสเตียรอยด�ในตํารับยาแผน

โบราณและผลิตภณัฑ�เสริมอาหารด#วยวิธีทีแอลซี 
(ประเภทแบบให#เปล*า มีการดาํเนินการทุกป�
การศึกษา) 

1.บอกให#ผู#ใช#ผลิตภัณฑ�/ยาได#ทราบถึง
อันตฉบับท่ีอาจจะได#รับ 
2.เลิกใช#ผลติภณัฑ�/ยา  
   ชนิดดังกล*าว  
3.แจ#งผู#ขายให#เลิกจําหน*าย 
   ผลิตภณัฑ�/ยา  
4.ปรึกษาแพทย� หรือผู#เช่ียวชาญ  

100 100 100 

2 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง สังคมร*วมใจ...ห*วงใย
สุขภาพ (28-29 มิถุนายน 2561) และ 
(3-4 มิถุนายน 2562) 
 

1.นําไปตอบข#อสงสยัของผู#ท่ีมาขอ 
   คําปรึกษา 
2.นําข#อมูลไปใช#ประกอบในการ 
   เรียนการสอน 
3.ไปศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องสมุนไพร  
   และ อย. 
4.การรักษาสุขภาพของตัวเอง และ 
ครอบครัว 
5.การให#คําแนะนํา  ความรู#เรื่องยา 
  แก*คนไข# 
6. นําไปตอบข#อสงสัยของผู#ท่ีมาขอ 
    คําปรึกษา 
7.นําไปใช#ในการให#ความรู#คําแนะนํา 
  แก*คนไข#และครอบครัว 
8.ช*วยเพ่ิมความเข#าใจในการใช#ยา 
   และกัญชาอย*างถูกต#อง 
9.กัญชา  การใช#ยาเคมีบําบัด การ 
  ดูแลสุขภาพผู#สูงอาย ุ
10.แนะนําความรู#แก*บุคคลท่ัวไป 
11.การสอน การถ*ายทอดความรู#เมื่อ 
    อยู*เภสัชศาลา 

- 86.67 90.00 

3 โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบําบัด
สําหรับเภสัชกรร#านยา 

1.นําความรู#ท่ีได#อบรมไปประยุกต�ใช#ใน
การให#คําแนะนําผู#ปVวยในร#านยาได#
ดียิ่งข้ึน 

2.การเรียนและการทํางาน   
3.การนําความรู#ท่ีอัพเดทมาใช#ในร#าน

ยากับผู#ปVวยท่ีเข#ามาขอคําแนะนํา 

- 100 100 

 
  
 
 
 
 3. โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข	อ 1 อย�างน	อยต	องมีโครงการท่ีบริการแบบให	เปล�า 
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     ในป�การศึกษา 2561 โครงการบริการวิชาการแก*สังคม ทางคณะวิชามีการแบ*งโครงการเปAน 2 ประเภท คือ โครงการ
บริการวิชาการแบบให#เปล*า และโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียนและสร#างรายได#    สําหรับโครงการบริการวิชาการ
แบบให#เปล*าทางคณะวิชาได#รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ*นดินตลอดทุกป� ซ่ึงในป�การศึกษา 2561  มี 1 โครงการใหญ* คือ 
โครงการเรื่อง ความรู#เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบ้ืองต#น” แบ*งเปAนโครงการย*อยจํานวน 9 โครงการ  ตามตารางท่ี 3.2.1   (เอกสาร
หมายเลข ภส.3.1.3-1)     

     สําหรับโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียน ในป�การศึกษา 2561  มีจํานวน 10 โครงการ ได#ดําเนินการแล#ว
เสร็จจํานวน 8 โครงการ   มีจํานวน 2 โครงการอยู*ระหว*างดําเนินงาน  อ#างอิงข#อมูลตามตาราง 3.2-2   จึงขอยกตัวอย*างมา จํานวน 2 
โครงการ ท่ีดําเนินการแล#วเสร็จ และมรีายละเอียดเก่ียวกับรายรับจากค*าลงทะเบียน และค*าใช#จ*าย  ดังแสดงในตารางท่ี 3.3-1 
(เอกสารหมายเลข ภส.3.1.3-1)    

              ตารางท่ี 3.3-1 รายรับ รายจ*าย จากโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียน 

ช่ือโครงการ จํานวน(คน) 
ยอดรายรับ

ค*าลงทะเบียน (บาท) 
ค*าใช#จ*ายรวม 

(บาท) 
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม 
   เรื่อง  การจัดการนวัตกรรมด#านสุขภาพ (Management of  
   Health Innovation) 

43 243,000.00 218,700.00 

2.โครงการประชุมวิชาการการจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง  การจัดการ
ความปลอดภัยด#านยา (Drug Safety Management) 

113 393,850.00 270,196.16 

รวม 156 636,850.00 488,896.16 
 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข	อ 1 และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา 

คณะวิชา มีการประเมินตามตัวบ*งช้ีของแผนปฏิบัติราชการคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนประจําป�ด#าน
บริการวิชาการ  ตามรายไตรมาส โดยจัดทําในรูปของรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณท่ีได#รับจัดสรร  
งบประมาณรายจ*ายจากเงินรายได#และเงินงบประมาณแผ*นดิน รอบ 6  เดือน เสนอเข#าท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
ครั้งท่ี 7/2562  เมื่อวันท่ี  11  เมษายน  2562  (เอกสารหมายเลข ภส.  3.1.4-1)  เพ่ือพิจารณาและให#ข#อเสนอแนะตามรายงานการ
ประชุม  
 สําหรับการประเมินความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีของแผนด#านการบริการวิชาการแก*สังคมท่ีจัดข้ึนตลอดป�การศึกษา 2561   ได#ให#
มีการประเมินความสําเร็จตามตวับ*งช้ีของแผนเมื่อสิ้นป�การศึกษา   และจะถือว*าแผนมีความสําเร็จเมื่อมีการบรรลุเป~าหมายตามตัวบ*งช้ี
ของแผนในภาพรวมมากกว*าร#อยละ 80  มีตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนด#านการบริการวิชาการ (แบบไม*เก็บค*าลงทะเบียน)  จํานวน 7 
ตัวช้ีวัด  และตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ (แบบจัดเก็บค*าลงทะเบียนหรือรายได#)  จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  สําหรับในครั้ง
น้ีได#มีการสรุปการประเมินความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีของโครงการท้ัง  13  โครงการ (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.4-2) และนําเสนอท่ี
ประชุมกรรมการคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 14/2562  เมื่อวันท่ี  26 กรกฎาคม 2562   เพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.4-3 )   
นอกจากน้ี โครงการบริการวิชาการแก*สังคมทุกโครงการท้ังแบบให#เปล*าและแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียน มีการประเมินผลจากการจัด
โครงการทุกโครงการ   โดยรวบรวมข#อมูลจากแบบประเมินในแต*ละโครงการท่ีดําเนินการแล#วเสร็จ ทําการวิเคราะห�ข#อมูล สรุปผล
รายงานตามตัวช้ีวัด ได#ดังน้ี 
 
       
 
 
 
ตารางท่ี 3.4-1 ตารางความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนด	านบริการวิชาการ (แบบไม�เก็บค�าลงทะเบียน) 
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                             ประจําป+การศึกษา 2561 
ตัวช้ีวัดท่ี ตัวช้ีวัด หน*วยนับ แผน ผล 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการศาสตร�และศิลป� เพ่ือ
การพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ (ตัวช้ีวัดระดับคณะ) 

โครงการ 1 1 

2 โครงการบริการวิชาการท่ีทําให#สร#างความเข#มแข็งแก*ชุมชน และ/
หรือกิจกรรมบริการร*วมกับภาคเอกชน (ตัวช้ีวัดระดับคณะ) 

 โครงการ 2 4 

3 โครงการบริการวิชาการตอบสนองต*อความต#องการของสังคมหรือ
ชุมชน (ตัวช้ีวัดระดับคณะ) 

ร#อยละ 84 88 

4 จํานวนผู#เข#ารับบริการวิชาการ (ตวัช้ีวัดจากสํานักงบประมาณ) คน 500 2,893 
5 ร#อยละของผู#เข#ารับบริการนําความรู#ไปใช#ประโยชน� (ตัวช้ีวัดจาก

สํานักงบประมาณ) 
ร#อยละ 88 91.42 

6 จํานวนชุมชนท่ีได#รับบริการวิชาการในเขตภมูิภาคตะวันตก 
(ตัวช้ีวัดจากสํานักงบประมาณ) 

ชุมชน 5 9 

7 ร#อยละความพึงพอใจของผู#รับบรกิารในกระบวนการให#การบริการ
วิชาการ (ตัวช้ีวัดจากสํานักงบประมาณ) 

ร#อยละ 90 92 

     หมายเหตุ  การบรรลเุป~าหมาย  6 จาก 7  ตัวช้ีวัด ถือว*าการดําเนินงานสําเร็จตามแผน (มากกว*าร#อยละ 80 ) 
      
             แผนด#านบริการวิชาการแก*สังคมแบบเก็บค*าลงทะเบียนและสร#างรายได#ตามแผนประจําป�งบประมาณ 2562  กําหนด
ตัวช้ีวัดความสําเร็จจํานวน 3 ตัวช้ีวัด ซ่ึง ณ วันท่ีรายงานการประเมินตนเองน้ีน้ันยังไม*สิ้นป�งบประมาณ มีโครงการแบบจัดเก็บ
ค*าลงทะเบียนท่ีอยู*ระหว*างดําเนินการ จํานวน  2  โครงการ  สําหรับตัวช้ีวัดท่ี 2 ท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมข้ึนของรายได#ยังไม*สามารถสรุปได# 
ณ วันท่ีรายงาน  ท้ังน้ีตัวช้ีวัดร#อยละของรายได#ท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับป�ท่ีผ*านมา สามารถรายงานได#เมื่อสิ้นป�งบประมาณ 
(กันยายน 2562) 

ตารางท่ี 3.4-2  รายงานตัวชี้วัดตามแผนด	านบริการวิชาการแก�สังคมแบบเก็บค�าลงทะเบียนและสร	างรายได	 

ตัวช้ีวัดท่ี ตัวช้ีวัด หน*วยนับ แผน ผล หลักฐาน 
1 ร#อยละของผู#เข#ารับบริการนําความรู#ไปใช#ประโยชน� ร#อยละ 88 88.23 สรุปโครงการ

ตามตัวช้ีวัด 
2 ร#อยละของรายได#ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการให#บริการวิชาการ

เปรียบเทียบกับป�ท่ีผ*านมา (เฉพาะส*วนของหน*วย
เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ) 

ร#อยละ 5 - - 

3 ร#อยละความพึงพอใจของผู#รับบรกิารในกระบวนการให#
การบริการวิชาการ 

ร#อยละ 90 89 สรุปโครงการ
ตามตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ   1. การบรรลุเป~าหมาย  2 จาก 3  ตัวช้ีวัด ถือว*าการดําเนินงานสําเร็จตามแผน (มากกว*าร#อยละ 60) 
2. ผลของตัวช้ีวัดท่ี 1 และ 3 คิดจาก โครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแล#ว 8 โครงการ ซ่ึงยังไม*ครบตามป�งบประมาณ 
3. ผลของรายได#ในตัวช้ีวัดท่ี 2 จะสามารถรายงานได#เมื่อกระบวนการทางบัญชีของป�งบประมาณ 2562 เสร็จสิ้น ขณะน้ี
ยังมีโครงการอยู*ระหว*างดําเนินการอีก 2 โครงการ 

 
 5. นําผลการประเมินตามข	อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให	บริการวิชาการสังคม 

   ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ได#นําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีของแผนประจําป�ด#านบริการ
วิชาการ ประจําป�งบประมาณ 2561 (ป�การศึกษา 2560)  ตลอดจนปOญหา อุปสรรค และข#อเสนอแนะต*าง ๆ มาประกอบการพัฒนา
และปรับปรุงแผนของประจําป�งบประมาณ 2562 (ป�การศึกษา 2561)  เช*น ระบุแผนการใช#ประโยชน�จากการบริการวิชาการในแผน
ประจําป�ด#านบริการวิชาการท่ีส*งผลต*อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนและสังคมเพ่ิมเติมทุกโครงการ  และมีการปรับแยกแผนบริการ
วิชาการส*วนโครงการแบบให#เปล*า และโครงการแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียนออกจากกันให#ชัดเจน และได#นําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการ



 
 

 

86 

ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 20/2561  เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561    เพ่ือให#สอดคล#องกับการปฏิบัติงาน แสดงข#อมูลตามตาราง 3.5-1 
(หมายเลข ภส. 3.1.5-1 – หมายเลข ภส. 3.1.5-2)  
 
ตาราง 3.5-1  ปbญหา อุปสรรค และข	อเสนอแนะในการดําเนินงานบริการวิชาการป+งบประมาณ 2561 

ปbญหาและอุปสรรค ข	อเสนอแนะ 
1.โครงการในแต*ละป�งบประมาณมีจํานวนมาก บางครั้ง
การจัดโครงการท้ังสองแบบมีการจัดวันตรง (ซ#อน) กัน ทํา
ให#เจ#าหน#าท่ีไม*เพียงพอในการบริการ  

1. จัดให#มีบุคลากรมาช*วยงานและทําหน#าท่ีทดแทนในช*วงเวลาท่ี
มีการจัดโครงการซ#อนกัน 
 และการกําหนดวันจัดโครงการควรมีการหารือกันเพ่ือหลีกเลีย่ง
การซ#อนทับ 

2.มีเสียง สะท#อนจากแหล*งฝYกว*าโครงการบริการวิชาการ
ของคณะยังไม*สอดคล#องความต#องการของเภสัชกรประจํา
แหล*งฝYกปฏิบัติงาน 

2.ฝVายวิชาชีพท่ีทํางานควบคู*กับแหล*งฝYกควรมีการสํารวจความ
ต#องการ และพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต*อความ
ต#องการของแหล*งฝYก โดยสามารถนํามาร*วมกับโครงการบริการ
วิชาการจากเงินงบประมาณแผ*นดนิ หรือสามารถมาร*วมจัดกับ
โครงการสังคมร*วมใจ หากงบประมาณแผ*นดินไม*เพียงพอ  
ทางฝVายวิชาชีพน*าจะสามารถขอการสนับสนุนจากเงินรายได#  
เมื่อมีโครงการแล#วจักได#นําเข#าสู*แผนบริการวิชาการของคณะ
ต*อไป 
 หากมีโครงการท่ีตอบสนองต*อความต#องการและได#ดําเนินการ
อยู*แล#ว อาจเปAนเพราะการประชาสัมพันธ�หรือการสื่อสารกับ
แหล*งฝYกไม*ท่ัวถึง ทําให#แหล*งฝYกมคีวามเข#าใจในลักษณะดังกล*าว 

 
ตาราง 3.5-2 สรุปผลการประเมินแผนบริการวิชาการประจําป+งบประมาณ 2561 (ป+การศึกษา 2560) 

การประเมินแผนบริการวิชาการ เหตุผล 
ด	านกระบวนการจัดทําแผน 1.กระบวนการจัดทําแผนมีความเหมาะสมและสอดคล#องกับ

ลักษณะการดําเนินงานของคณะดแีล#ว 
2.หากเปAนไปได# คณะโดยฝVายบรหิารน*าจะกําหนดธีมให#ชัดเจน

หรือมุ*งเป~า สําหรับงานบริการวิชาการแบบการให#เปล*า 
รูปแบบและเนื้อเนื้อหา 
 

1.การจัดทําแผนท้ังตามป�การศึกษา (2560) และป�งบประมาณ 
(2561) ง*ายต*อการตรวจประเมินของงานประกันคุณภาพ แต*
การมีสองแผนท่ีมีโครงการเหลื่อมซ#อนกันสร#างความสับสน 
และเพ่ิมภาระงานในส*วนของการเตรียมแผนและการรายงาน
ผล (ต#องทําท้ังสองแผน) เสนอแนะให#มีการปรับรูปแบบโดย
จัดทําแผนตามป�งบประมาณเพียงแผนเดยีวแต*มีการเพ่ิม
คอลัมน�ท่ีระบุว*าโครงการหรือกิจกรรมใดเปAนของป�การศึกษา
ใด 

2.มีข#อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพให#คณะวิชา
แยกแผนบริการวิชาการส*วนโครงการแบบให#เปล*า และ
โครงการแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียนออกจากกันให#ชัดเจน ซ่ึง
คณะวิชาได#บรรจุการปรับปรุงตามข#อเสนอแนะน้ีไว#ใน
แผนพัฒนาคุณภาพตามข#อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประกันแล#ว 

ผลลัพธ�ตามแผน 
 

คณะวิชามีการดําเนินการด#านบรกิารวิชาการ บรรลผุลตามแผน
ครบ 100% 

การติดตามการดําเนินการตามแผน 1. คณะวิชาตดิตามและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเปAน
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การประเมินแผนบริการวิชาการ เหตุผล 
รายไตรมาส 

2. ระยะเวลาและกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานมีความ
เหมาะสมดีแล#ว 

การปรับปรุงและพัฒนาแผนป+ต�อไป (แนวทางและ
ข	อเสนอแนะ) 
 

1.มีการสรุปและประเมินแผนเมื่อสิ้นป�งบประมาณ เพ่ือ
ประกอบการพัฒนาแผนป�ต*อไป 

 2.ปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหาตามข#อเสนอแนะในข#อ  2 
 
 นอกจากน้ัน โครงการบริการวิชาการท่ีจัดข้ึนในป�การศึกษา 2561  มีการพัฒนาการให#บริการแก*ผู#มารับบริการสะดวกมาก
ข้ึน เช*น โครงการบริการวิชาการท่ีเก็บค*าลงทะเบียน  มีการเปzดให#ผู#สนใจสมัครเข#าร*วมโครงการทาง online ของศูนย�เครือข*ายเภสัช
สนเทศ “ประชานาถ” ท่ี link: http://www.pharm.su.ac.th/Th/Service/newsConf2.php  โดย open ให#มีการแนบไฟล�ส*งหลักฐานการ
โอนเงินมากับการสมัครทาง online ได#     ส*วนโครงการบริการวิชาการแบบให#เปล*า ประเภทโครงการจัดประชุมวิชาการ   ได#เปzดรับ
บริการให#ผู#สนใจทาง online และสามารถตรวจสอบรายช่ือท่ีสมัครได#ตลอด เช*นกัน      นอกจากน้ียังมีการพัฒนาใช#ระบบ IT เข#ามา
ช*วยในการลดปริมาณกระดาษ  ให#ประชาสัมพันธ�การจัดโครงการในรูปการทํา QR CODE  การทําแบบประเมินแต*ละโครงการโดยใช# 
google form และทําเปAน QR CODE เพ่ือสะดวกต*อการใช#ปริมาณกระดาษจํานวนมากข้ึน    (เอกสารหมายเลข ภส.3.1.5-3)      

สําหรับโครงการบริการวิชาการท่ีจัดข้ึนในป�การศึกษา 2561 และเปAนโครงการท่ีต*อเน่ืองได#มีการพัฒนาการให#บริการวิชาการ
จากป�ท่ีผ*านมา ดังน้ี เช*น (1)  โครงการการตรวจหายาสเตียรอยด�ในตํารับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ�เสริมอาหารด#วยวิธีรงคเลขผิว
บาง มีการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมโครงการในป�การศึกษา 2561  คือ มีการเพ่ิมแผนงานการใช#ประโยชน�จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให#เกิดผลต*อการพัฒนาชุมชนโดยการ เผยแพร*ความรู#และผลการตรวจวิเคราะห�สู*สาธารณะในรูปแบบโปสเตอร� เช*น งานประชุม
วิชาการ เรื่อง สังคมร*วมใจ..ห*วงใยสุขภาพ เมื่อวันท่ี 3-4 มิถุนายน  2562  เพ่ือให#ประชาชนท่ีเข#าร*วมโครงการรับทราบและตระหนัก
ถึงการเลือกใช#ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร และเพ่ิมช*องทางการประชาสัมพันธ�โครงการ/แผ*นพับเผยแพร*ความรู# สู*ชุมชน
มากข้ึน   พร#อมได#มีแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจจากเน้ือหาบนโปสเตอร�ท่ีนําแสดงในงานประชุมดังกล*าว (เอกสาร
หมายเลข ภส.3.1.5-4)    (2) โครงการให#ความรู#เก่ียวกับตู#ยาน*ารู#และการดูแลสุขภาพประจําป�งบประมาณ 2562 (ป�ท่ี 6)  มีการ
พัฒนาการให#บริการวิชาการจากป�ท่ีผ*านมา  คือ มีการปรับเปลี่ยนหัวข#อให#มีความเปAนปOจจุบันและทันต*อสถาณการณ�ท่ีเปAนอยู*  มีการ
ปรับปรุงสื่อการสอนท่ีให#ความรู#แบบกระชับแต*เน้ือหาครอบคลุมในสิ่งท่ีนักเรียนควรจะได#รับ  และมีการปรับปรุงเทคนิคการให#ความรู#
แก*นักเรียนให#มีความน*าสนใจมากข้ึน   (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.5-5)   

สําหรับผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนด#านการบริการวิชาการแก*สังคมป�การศึกษา 2561 ท้ังในระดับ
ภาพรวมและระดับรายโครงการ จักได#นําไปใช#ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงแผนการให#บริการวิชาการป�การศึกษา 2562 ในแต*ละ
โครงการต*อไป  

 

 6. คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร�มีส*วนร*วมในการบริการวิชาการแก*สังคมในระดับสถาบัน  โดยทางคณะวิชาได#ร*วมเปAนคณะกรรมการ

ดําเนินงานและเข#าร*วมจัดโครงการบริการวิชาการ “งานทับแก#ววิชาการ ครั้งท่ี 5” ของมหาวิทยาลัยในช*วงวันท่ี  27- 29 สิงหาคม 
2561 โครงการน้ีเปAนกิจกรรม ท่ีแต*ละคณะวิชาและหน*วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร�ร*วมกันจัด
ข้ึนในวันเดียวกัน เพ่ือให#ความรู#แก*นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป เช*น คณะเภสัชศาสตร� คณะอักษรศาสตร� คณะศึกษาศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร� คณะวิศวกรรมศาสตร�ฯ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ� คณะมัณฑนศิลป� บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา สํานักหอสมุดกลาง ร*วมกันจัดโครงการ มีการประชาสัมพันธ�โครงการทับแก#ววิชาการเปzดประตูสู* ศิลปากรท่ี 
https: / / www. facebook. com/ Tubkaewvichakarn  แ ล ะ มี สื่ อ ข อ ง  True ป ลู ก ปO ญ ญ า  ไ ด# นํ า ล ง ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ� ท่ี  link: 
https://www.trueplookpanya.com/tcas/campnews/detail/665    (เอกสารหมายเลข ภส. 3.1.6-1) 
 นอกจากการบริการวิชาการท่ีมีลักษณะเปAนโครงการแล#ว คณะเภสัชศาสตร�ยังมีหน*วยวิสาหกิจเชิงวิชาชีพ 4                               
หน*วย ซ่ึงเปAนหน*วยท่ีมีการให#บริการวิชาการลักษณะอ่ืนๆ คือ  

1. ศูนย�ภูมิปOญญาทางเภสัชศาสตร� “ประโชติ เปล*งวิทยา” มีห#องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห�คุณภาพด#านยา ยาสมุนไพร  
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีได#รับรองมาตรฐานห#องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2005 ด#านเคมีฟzสิกส�และจุลชีววิทยา 
จํานวน 8 กลุ*มผลิตภัณฑ� 16 รายการทดสอบ ซ่ึงเปzดให#บริการแก*หน*วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป มีการให#บริการ
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เครื่องมือเพ่ือการตรวจวิเคราะห�รองรับงานวิจัยให#แก*บุคลากรทางการศึกษา เช*น นักศึกษา อาจารย� และบุคลากร ท้ังภายในและ
ภายนอกคณะวิชา รวมถึงการให#บริการกับภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป มีการให#บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ยาและ
เครื่องสําอางให#แก*ภาคเอกชนและบุคคลท่ัวไป มีสถาบันหมวกนิรภัยท่ีให#บริการตรวจวิเคราะห�คุณภาพหมวกนิรภัยเพ่ือการขับข่ีตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับใหม* มอก. 369-2557   แก*ผู#ประกอบการเพ่ือการพัฒนาหมวกนิรภัยให#ได#มาตรฐานเพ่ือการจําหน*ายใน
ประเทศและส*งออก   ซ่ึงในป�การศึกษา 2561 มีการวิเคราะห�ทดสอบผลิตภัณฑ�ยาและเครื่องสําอาง ทดสอบท้ังหมด 501 ตัวอย*าง 
1,416 รายการทดสอบ(ข#อมูลรายงาน ระหว*างวันท่ี 1 ตุลาคม  2561-31 พฤษภาคม 2562) 

2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาลา ซ่ึงเปAนหน*วยธุรกรรมและวิสาหกิจเชิงวิชาชีพ มีพันธกิจในการจัดบริการ
ด#านเภสัชกรรมแก*ประชาชนท่ัวไป นักศึกษา บุคลากร อย*างมีคุณภาพ โดยเน#นการเปAนร#านยาสร#างเสริมสุขภาพ สถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน เภสัชศาลา ให#บริการด#านเภสัชกรรมตลอดป�การศึกษา 2561 (ระหว*างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) เปAน
จํานวนท้ังสิ้น 13,868 ราย   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”มีหน*วยงานย*อย คือคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ*น 
ศิลปากร ซ่ึงมีพันธกิจหลักในการให#บริการรักษาพยาบาลแก*นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป  สําหรับในป�การศึกษา 2561  
(ระหว*างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561- 30 มิถุนายน 2562)     คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ*น ศิลปากร ให#บริการรักษาพยาบาลท้ังสิ้น 
3,806  ราย  และรักษาพยายาลผู#ปVวยท่ัวไป 3,806 ราย  ส*งต*อสถานพยาบาลอ่ืน 479 ราย   ส*วนสถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
“เภสัชศาลา” ให#บริการประชาชนท่ัวไป จํานวน 9,583 ราย  

3. ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ให#บริการวิชาการตามพันธะกิจในลักษณะอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการจัดโครงการ
ได#แก*  การตอบคําถามความรู#เรื่องยาและสุขภาพแก*บุคลากรทางการแพทย�และบุคคลท่ัวไปผ*านระบบเครือข*ายเภสัชสนเทศออนไลน�  
การพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารสนเทศทางยาและสุขภาพให#กับหน*วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  การจัดหลักสูตรอบรมความรู#
เรื่องยาและสุขภาพให#กับบุคลากรของหน*วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  การให#บริการฝYกปฏิบัติงานวิชาชีพแก*นักศึกษาเภสัชศาสตร�จาก
มหาวิทยาลัยต*างๆ  และการจัดโครงการบริการวิชาการแบบให#เปล*า และแบบจัดเก็บค*าลงทะเบียนเพ่ือสร#างรายได# จํานวนท้ังสิ้น 19 
โครงการ  และโครงการท่ีดําเนินการแล#วเสร็จมี จํานวน 13 โครงการ จํานวนผู#เข#าร*วมโครงการท้ังหมด 3,595 คน  
 
ตาราง  3.6-1  แสดงข	อมูลการมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 

ศูนย�วิสาหกิจเชิงวิชาชีพ การบริการ ป+การศึกษา
2559 

ป+การศึกษา 
2560 

 

ป+การศึกษา 
2561 

ศูนย�ภูมิปOญญาทางเภสัชศาสตร� 
“ประโชติ เปล*งวิทยา” 

จํานวนผลติภณัฑ�ยาและครื่องสําอางท่ีรับ
วิเคราะห� (ตัวอย*าง) 
จํานวนตัวอย*างท่ีทดสอบ (รายการ) 

426 
 

1,319 

781 
 

2,528 

501 
 

1,416 
สถานปฏิบัติการฯ เภสัชศาลา 

-  เภสัชศาลา 
-  คลินิกอบอุ*น 

  
จํานวนผู#รับบริการด#านเภสัชกรรม (คน) 
จํานวนผู#รับบริการรักษาพยาบาล (คน) 

  
12,558 
5,133 

  
10,636 
4,102 

 
9,583 
4,285 

ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ 
“ประชานาถ” 

ผู#เข#าร*วมโครงการบริการวิชาการ (คน) 6,595 5,810 3,595 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.3.1.1-1 แผนปฎิบัตริาชการคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป� 2561 และแผนประจําป�บริการวิชาการ ประจําป�

การศึกษา 2561 และ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 13/2561  และครั้งท่ี 20/61 

ภส. 3.1.2-1 แบบสํารวจและติดตามและโครงการท่ีทําการสาํรวจ 
ภส. 3.1.2-2 แผนการใช#ประโยชน�และโครงการท่ีระบุแผนการใช#ประโยชน�  
ภส. 3.1.2-3– 
ภส. 3.1.2-15 

สรุปผลการโครงการท่ีดําเนินการแล#วเสร็จ จํานวน 13 โครงการ 

ภส. 3.1.2-16 ผลการนําความรู#ท่ีผู#เข#าร*วมประชุมนําไปใช#ประโยชน� 
ภส. 3.1.3-1 โครงการบริการวิชาการแบบให#เปล*า และโครงการท่ีจัดเก็บค*าลงทะเบียน 
ภส. 3.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2562   

และแผนบริการวิชาการ ป� 2562 
ภส. 3.1.4-2 โครงการบริการวิชาการจํานวน 19 โครงการและสรุปการประเมินตวัช้ีวัด 
ภส. 3.1.4-3 เอกสารรับรองสรุปตัวช้ีวัดนําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 14 /2562 
ภส. 3.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 20/2561 และสรุปรายงานผลการปฎิบัติตามมติท่ีประชุม 
ภส. 3.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ฯ ครั้งท่ี 20/2561 และสรุปการประเมินแผนบริการวิชาการ 
ภส. 3.1.5-3 แบบประเมินโครงการท่ีมีการปรับรูปแบบใหม* 
ภส. 3.1.5-4 โครงการสเตยีรอยด�ป�งบประมาณ 2561 และป�งบประมาณ 2562 
ภส. 3.1.5-5 โครงการให#ความรู#เก่ียวกับตู#ยาน*ารู# ป�งบประมาณ 2561 และป�งบประมาณ 2562 
ภส. 3.1.6-1 หลักฐานการเข#าร*วมบริการวิชาการระดับสถาบัน “ทับแก#ววิชาการ ครั้งท่ี 5” 
ตาราง 3.4.1 ตารางความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีของแผนด#านบริการวิชาการประจําป�การศึกษา 2561 
ตาราง 3.2.3 สรุปยอดผู#ตอบแบบประเมินการนําไปใช#ประโยชน� 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ�งชี้ เป̀าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

3.1 6 ข#อ 6 ข#อ 5 5 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 3 5 ดีมาก 

 
 
จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 3 

จุดเด�น 
1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการร*วมกันระหว*างหน*วยงานในคณะ และร*วมกับหน*วยงานภายนอก ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเพ่ือให#สอดคล#องกับพันธกิจคือการจัดโครงการตอบสนองความต#องการของสังคม  
2. คณะวิชามีหน*วยธุรกรรมเชิงวิชาชีพท่ีให#บริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบและเปAนอัตลักษณ�โดดเด*นของคณะเภสัช

ศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. โครงการบริการวิชาการท่ีภาควิชา/หน*วยงาน ควรมีการบูรณาการกับการวิจัย 
2.  โครงการบริการวิชาการท่ีมีการจัดต*อเน่ืองควรปรบัรูปแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการให#บริการวิชาการและให#สอดคล#อง

กับสภาพแวดล#อมในปOจจุบัน 
3. บุคลากรท่ีดแูลและรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีปฎิบัติงานหลักเพียง 1 

คน  ซ่ึงในอนาคตหากคณะจะมุ*งการแสวงหากําไรท่ีมากข้ึน ควรมีการเพ่ิมอัตรากําลังในส*วนน้ี 
4. คณะวิชา ควรปรับรูปแบบการรายงาน SAR ประเมินตนเอง ควรจัดทําเปAนแบบฟอร�มหรือนําระบบ IT  เปAนตัวช*วย 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร�มของแต*ละองค�ประกอบ ให#เปAนมาตรฐานในแนวเดียวกัน และกําหนดออกมาว*าต#องการ
ข#อมูลใดบ#าง  ก*อนท่ีจะให#ผู#รับผิดชอบระบุข#อมูลในป�การศึกษาถัดไป    
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องค�ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข#อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข#อ 
 

ข	อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม�มี 

1 กําหนดผู#รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  �  
2 จัดทําแผนด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ*งช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค�ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให#สามารถดําเนินการได#ตามแผน 
�  

3 กํากับติดตามให#มีการดําเนินงานตามแผนด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม �  
4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนด#านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
�  

5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม �  
6 เผยแพร*กิจกรรมหรือการบริการด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต*อสาธารณชน �  
7 กําหนดหรือสร#างมาตรฐานด#านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปAนท่ียอมรับในระดับชาติ  �  

 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 7 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 7 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 7 ข#อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 7 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 

 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. กําหนดผู	รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     ตามแผนปฏิบัติราชการคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562   กลยุทธ�ท่ี 5 : 
Flawless Execution on Communication (SA-5  SC-5)   ซ่ึงมีการนําเสนอต*อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี 
13/2561  เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561   บรรจุในระเบียบวาระท่ี 5.7  ได#กําหนดให#ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” เปAน
ผู#รับผิดชอบหลักด#านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สําหรับแผนประจําป�ด#านทํานุบํารุงศิลปะประจําป�งบประมาณ 2562 ท่ีได#รับการ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ*นดิน มีจํานวน 4 โครงการ (3 โครงการอยู*ในป�การศึกษา 2561)  ได#มีการเสนอต*อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  นําเข#าท่ีประชุมคร้ังที่ 20/2561  เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561 บรรจุในระเบียบวาระที่  5.4.2  และ
ได#รับความเห็นชอบและรับรอง และได#กําหนดผู#รับผดชอบในแต*ละโครงการดังน้ี   เช*น 1) โครงการส*งเสริมเอกลักษณ�และภูมิปOญญา
ไทย “นวดแผนไทย”  มีภาควิชาชีวเภสัชศาสตร�เปAนผู#รับผิดชอบ   2) โครงการการเพ่ิมเติมและปรับปรุงข#อมูลสมุนไพรในเว็บไซต�คุย
เฮิร�บ มีภาควิชาสารสนเทศทางสุขภาพเปAนผู#รับผิดชอบ   3) โครงการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการส*งเสริมการใช#สมุนไพรไทย
และภูมิปOญญาทางด#านการแพทย�แผนไทย มีฝVายกิจการนักศึกษาศิษย�เก*าสัมพันธ� เปAนผู#รับผิดชอบ  และ 4)โครงการพัฒนาฐานข#อมูล
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห*งชาติ  มีศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศฯ เปAนผู#รับผิดชอบ   (เอกสารหมายเลข ภส.4.1.1-1) 
 
  2. จัดทําแผนด	านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผน รวมท้ัง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให	สามารถดําเนินการได	ตามแผน 
     คณะวิชา มอบหมายให#ศูนย�เครือข*ายเภสชัสนเทศ “ประชานาถ” จัดทําแผนด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป�
งบประมาณ 2562 (ครอบคลุมป�การศึกษา 2561)  โดยมีการกําหนดตัวบ*งช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผน (ตารางท่ี  4.2 -1)   
รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจนในแต*ละโครงการ/กิจกรรม  ซ่ึงได#รับการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่ 
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20/2561  เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตารางตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป�การศึกษา 2561  (ภส.
4.1.2-1) 
 
ตารางท่ี  4.2 -1  ตัวบ*งช้ีความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป�การศึกษา 2561 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ   

ตัวช้ีวัดท่ี ตัวช้ีวัด หน*วยนับ แผน ผล 
1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สํานัก

งบประมาณ) 
โครงการ 3 3 

2 จํานวนผู#เข#าร*วมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สาํนัก
งบประมาณ) 

คน 250 601 

3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด#านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมท่ีสร#าง
มาตรฐานระดับชาติ (สํานักงบประมาณ) 

โครงการ 1 1 

4 ร#อยละของผู#เข#าร*วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของ
ศิลปะและวัฒนธรรม (สํานักงบประมาณ) 

ร#อยละ 80 94.90 

         หมายเหตุ  การบรรลเุป~าหมาย 3 จาก 4 ตัวช้ีวัด ถือว*าแผนสําเรจ็ (มากกว*าร#อยละ 70)   
 

3. กํากับติดตามให	มีการดําเนินงานตามแผนด	านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ได#ดําเนินการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนด#านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําป�การศึกษา 2561  ท่ีเปAนโครงการท่ีได#รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ*นดิน เปAนรายไตรมาส 3  เดือน  
6  เดือนและ 9 เดือน ได#แก* (1) โครงการส*งเสริมเอกลักษณ�ภูมิปOญญาไทย “ นวดแผนไทย”  (2) โครงการการเพ่ิมเติมและปรับปรุง
ข#อมูลบนเว็บไซด�คุยเฮิรบ�  (3)พัฒนาฐานข#อมูลสมุนไพรในบัญชียาหลักแห*งชาติ (4) โครงการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการ
ส*งเสริมการใช#สมุนไพรไทยและภูมิปOญญา     และรายงานส*งผลการดําเนินงานตามรายไตรมาส 6 เดือน ผ*านฝVายวางแผนและประกัน
คุณภาพ เพ่ือรายงานต*อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  7/2562   เมื่อวันท่ี  11 เมษายน 2562   ในวาระท่ี  5.4.2  
หน#าท่ี 42-44  ทุกโครงการได#ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว# (เอกสารหมายเลข ภส. 4.1.3-1 ) 
 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนด	านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      คณะวิชามีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนด#านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในแต*ละโครงการ/กิจกรรม ประจําป�งบประมาณ 2562 โดยมีการติดตามและประเมินเปAนรายไตรมาส เช*น รายงานรอบไตร
มาส 6  เดือน  ได#นําเสนอเข#าท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� เพ่ือพิจารณาและให#ข#อเสนอแนะ มีการนําเสนอรายงานสรุป
ตัวช้ีวัดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนคณะและแผนปฎิบัติการ ท่ีประชุมครั้งท่ี  7/2562   เมื่อวันท่ี  11 เมษายน 2562   ในวาระ
ท่ี 5.4.2  และมีการนําเสนอรายงานสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต*อ
คณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี 14/2562  เมื่อวันท่ี  26 กรกฎาคม 2562 ตัวอย*างโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการตาม
ตัวบ*งช้ี  เช*น (1) โครงการส*งเสริมเอกลักษณ�ภูมิปOญญาไทย “ นวดแผนไทย”   (2)พัฒนาฐานข#อมูลสมุนไพรในบัญชียาหลักแห*งชาติ  
(3) โครงการการเพ่ิมเติมและปรับปรุงข#อมูลบนเว็บไซด�คุยเฮิรบ�  ส*วนโครงการอีก 1 โครงการอยู*ระหว*างดําเนินการ (3) โครงการ
บูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการส*งเสริมการใช#สมุนไพรไทยและภูมิปOญญา (เอกสารหมายเลข ภส. 4.1.4-1 – ภส. 4.1.4-2) 
 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด	านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
               คณะวิชา โดยศูนย�เครือข*ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ได#นําผลประเมิน ปOญหาและอุปสรรค และข#อเสนอแนะจาก
ป�งบประมาณ 2561 (ป�การศึกษา 2560) มาประกอบการพัฒนาและปรับปรุงแผนด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป�งบประมาณ 
2562 (ป�การศึกษา 2561)  มีการจัดทําปฏิทินประจําป�ด#านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมข้ึน เพ่ือลดความซํ้าซ#อนระหว*างการจัดโครงการ
ด#านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม   (เอกสารหมายเลข ภส 4.1.5-1) 
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 ตารางท่ี  4.5-1  สรุปปOญหาและอุปสรรคป�การศึกษา 2560 และแนวทางการปรับปรุงแผนด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป�
การศึกษา 2561 
ลําดับ ปOญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง 

1 เรื่องสถานท่ีจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช*น โครงการ
ส*งเสริมเอกลักษณ�และภมูิปOญญาไทย “นวดแผนไทย” ในแต*ละป� 
ต#องมีการเคลื่อนย#ายโต�ะเรียนและจัดเก็บ ณ ห#องไภสัชสรรพศิลป�  
และเบาะสําหรับการฝYกปฎิบัตไิม*เพียงพอ ต#องมีการไปยืมจาก
คณะศึกษาศาสตร� ประจําทุกป� แม#ว*าโครงการมีงบประมาณ แต*ไม*
สามารถจัดหาซ้ือได#เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาเข#าร*วมโครงการ 
 

1. หากต#องมีการจัดทุกป�  ควรหาสถานท่ี
ท่ีเหมาะสมหรือฝYกท*าปฏิบัติท่ีไม*ต#องใช#
พ้ืนท่ีมาก 
2.จัดสรรงบประมาณให#มากข้ึน สาํหรับ
การจัดซ้ือเบาะรองโยคะสําหรับใช#งาน   

 
    ตารางท่ี 4.5-2  สรุปผลการประเมินแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป�การศึกษา 2560 มาจัดทําในป�การศึกษา 2561 

การประเมินแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เหตุผล 
กระบวนการจัดทําแผน 
 

กระบวนการจัดทําแผนมีความเหมาะสมและสอดคล#องกับ
ลักษณะการดําเนินงานของคณะดแีล#ว 
 

รูปแบบและเนื้อหา 
 

1.การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควรทําตามป�
การศึกษาหรือป�งบประมาณเพียงแผนเดยีว  เพ่ือสะดวกต*อ
การตรวจประเมินของงานประกันคุณภาพ   เสนอแนะให#มี
การปรับรูปแบบโดยจัดทําแผนตามป�งบประมาณเพียงแผน
เดียว เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพและรายงานต*อ
มหาวิทยาลยัได# 
2. มีข#อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพถ#าคณะ
วิชามีความประสงค�ท่ีจะใช#โครงการด#านสมุนไพรไทยเปAน
ภารกิจหลักด#านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิชาควร
พัฒนาศักยภาพและยกระดับงานด#านสมุนไพรไทยให#เปAน
จุดเด*นหรือภารกิจหลักของคณะวิชา ท้ังน้ีควรทําความ
ร*วมมือกับหน*วยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพงานด#านสมุนไพรไทยต*อไป   
คณะวิชาได#มีการบรรจุการปรับปรุงโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
ข#อเสนอแนะของกรรมการแล#ว 

ผลลัพธ�ตามแผน 
 

คณะวิชามีการดําเนินการด#านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
บรรลผุลตามแผนครบ 100% 

การติดตามการดําเนินการตามแผน 1.คณะวิชาติดตามและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
2.ระยะเวลาและกระบวนการติดตามผลการดาํเนินงานมี
ความเหมาะสมดีแล#ว 
 

การปรับปรุงและพัฒนาแผนป+ต�อไป (แนวทางและ
ข	อเสนอแนะ) 

 

1.มีการสรุปและประเมินแผนเมื่อสิ้นป�งบประมาณ 2.เพ่ือ
ประกอบการพัฒนาแผนป�ต*อไปปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหา
ตามข#อเสนอแนะในข#อ 2 
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ส*วนการปรับปรุงรูปแบบโครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมระดับโครงการ  ได#มีการปรับปรุงโครงการส*งเสริม 
เอกลักษณ�และภูมิปOญญาไทย “นวดแผนไทย” ประจําป�การศึกษา 2561 โดยนําข#อเสนอแนะจากแบบประเมินป�การศึกษา 2560 มา
ปรับปรุงกิจกรรมดังต*อไปน้ี 1) ปรับปรุงสถานท่ีให#เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 2) เสนอแนะวิทยากรให#มีการปรับเพ่ิมเน้ือหาและ
วิธีการถ*ายทอด  ทําให#นักศึกษาได#รับความรู#ท่ัวถึงและได#รับความรู#ท่ีเปAนประโยชน�และทําให#นักศึกษาตระหนักในคุณค*าและการ
อนุรักษ�ภูมิปOญญาไทย  (เอกสารหมายเลข ภส 4.1.5-2) 

         สําหรับ โครงการการเพ่ิมเติมและปรับปรุงข#อมูลสมุนไพรในเว็บไซต�คุยเฮิร�บ ป�การศึกษา 2561  มีการปรับรูปแบบจากป�
การศึกษา 2560    โดยพิจารณาจากผลการประเมินของป� 2560  และมาพัฒนาเพ่ิมรูปลงไปฐานข#อมูล และ link ไปยังรูปท่ีมีอยู*แล#ว
บนอินเตอร�เน็ต  และมีเพ่ิมฟOงก�ชันการแก#ไขข#อมูลท่ีมีผู#ลงข#อมูลไว#ผิดบนอินเตอร�เน็ต (เอกสารหมายเลข ภส. 4.1.5-3 ) 
          6. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด	านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 

คณะวิชามีการเผยแพร* กิจกรรมด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต*อสาธารณชนอย*างสม่ําเสมอ  ผ*านทาง 
https://www.facebook.com/Faculty-of-Pharmacy-200230380044847/  เช*น (1) โครงการส*งเสริมเอกลักษณ�และภูมิปOญญาไทย “นวด
แผนไทย”  ได#มีการเผยแพร*ผลการดําเนินการโครงการฯ และผลงานของนักศึกษา  ท่ีผ*านการคัดเลือกผลงานจะถูกนํามาเผยแพร*ท่ี 
LCD ของคณะวิชา (2)โครงการเพ่ิมเติมและปรับปรุงข#อมูลสมุนไพรในเว็บไซด�คุยเฮิร�บมีการจัดทําเว็บไซด�ให#บริการและเผยแพร*ใน
ลักษณะการแลกเปลี่ยนข#อมูลสมุนไพรท่ี  http://hinfo.su.ac.th/~kuiherb/kui-herb-web/index.php   (3)  พัฒนาฐานข#อมูล
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห*งชาติ http://pharmacy.su.ac.th/drug/text/drug_type.php?dtID=2  (เอกสารหมายเลข ภส.4.1.6-1) 
 
 7. กําหนดหรือสร	างมาตรฐานด	านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป1นท่ียอมรับในระดับชาติ 
             คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณาจารย�ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ  ระดับ
นานาชาติ  เช*น ภก.รศ.ดร.มนัส พงศ�ชัยเดชา และ ภญ.อ.นริศา รื่นเริงบุญ ได#รับรางวัล Best Poster Presentation Award จาก
งานวิจัยเรื่อง The effectiveness of Thai traditional herbal  preparations for psoriasis treatment at Chaopraya 
Apahaiphubejhr hospital ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “The 2nd International Conference on Health Science : 
A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Community” จัดระหว*างวันท่ี 21-23 
พฤศจิกายน 2561 Convention hall   ณ  โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม 
           ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ� เลิศนที  ได#ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม “The Asian Conference on Education & 
International Development 2018” , 26-28 March, 2018, Art Center Kobe, Kobe, Japan.  และได#มีการตีพิมพ�ลงวารสาร 
Lertnattee, V. and Wangwattana, B., 2018 “Using Informatics Courses to Support Learning in Herbal Medicine”, 
Advanced Science Letters, 24(11), pp.8467-8470, November, 2018   และ  Wangwattana, B. and Lertnattee, V., 
2018. Using a Collaborative Tool for Complementing Knowledge of Aromatic Herbs and Volatile Oils. Advanced 
Science Letters, 24(11), pp.8518-8522, November, 2018 
 ภญ.อ.ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา หัวหน#าภาควิชาเภสัชเวท และ ผู#ร*วมวิจัย ภก.รศ.ดร. วีรยุทธ� เลิศนที อาจารย�ประจําภาค
สารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ  ได#รับรางวัล Excellent Paper Award จากงานวิจัยเรื่อง   Adaptive Content Development for 
Blended Learning in Microscopic of Herbal Medicines  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  12th lnternational 
Conference on Blended Learning (ICBL) 2019  ระหว*างวันท่ี 2-4 กรกฎาคม 2562  ณ  University of Hradec Králové, 
Hradec Králové   ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ค  (หมายเลข ภส. 4.1.7-1 ) 
          ภญ.ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล ได#ผ*านการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติบัตรเปAนผู#มีความรู#ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาสมุนไพร   เปAนผู#มีความรู# ความสามารถในการประกอบอาชีพสาขาเภสัชกรรมด#านสมุนไพร  โดยสมาชิกก*อตั้ง
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห*งประเทศไทย จากสภาเภสัชกรรม เมื่อวันท่ี 75 พฤษภาคม 2562   
          และภญ.ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล ได#รับรางวัลการเสนอผลงานแบบโปสเตอร� ในการประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 1 ประจําป� 2562 “เวชกรรมไทยกับกัญชาภูมิปOญญาของแผ*นดิน” วันท่ี 3 มิถุนายน 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
กระทรวงสาธารณสุข  
           นอกจากน้ี  ภญ.ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล เปAนคณะผู#ร*วมวิจัยและได#รับรางวัลดังน้ี   

1. รางวัลชนะเลิศ  กลุ*มเวชกรรมไทย/นวดไทย/ผดุงครรภ�ไทย เรื่องผลของการใช#ยาประสะนํ้านมต*อปริมาณนํ้านมใน
มารดาหลังคลอด  
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2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กลุ*มเวชกรรมไทย/นวดไทย/ผดุงครรภ�ไทย  เรื่อง กรณีศึกษาโรคสะเก็ดเงิน การรักษาโรค
สะเก็ดเงินในเด็กหญิงอายุ  8 ป� ด#วยยาต#มสมุนไพรเฉพาะราย 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กลุ*มเวชกรรมไทย/นวดไทย/ผดุงครรภ�ไทย  เรื่อง ผลการใช#ผงเน้ือในเมลด็มะขามรักษา
แผลท่ีเท#าผู#ปVวยเบาหวาน: การศึกษาเชิงสังเกตแบบไปข#างหน#า 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กลุ*มเภสัชกรรมไทย  เรื่อง การสาํรวจตํารับยาพอกสมุนไพรสําหรับโรคข#อเข*าเสื่อมในเขต
สุขภาพท่ี 3  (หมายเลข ภส. 4.1.7-2 ) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส. 4.1.1-1 เอกสารหลักฐานแผนด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีกําหนดผู#รับผิดชอบ  และรายงานการประชุม 
ภส.4.1.2-1 แผนปฏิบัตริาชการด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร#อมระบุตวัช้ีวัด 
ภส.4.1.3-1 เอกสารหลักฐานการติดตามโครงการ 
ภส.4.1.4-1 เอกสารการประเมินความสําเร็จตามตัวบ*งช้ีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานผลการ

ดําเนินงานเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ภส.4.1.4-2 สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัด และสรุปผลการประเมินโครงการเข#ากรรมการคณะ 
ภส.4.1.5-1 หลักฐานการประเมินแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป�และปฎทิินประจําป�ด#านทํานุบํารุง 
ภส.4.1.5-2 หลักฐานโครงการส*งเสรมิเอกลักษณ�และภูมิปOญญาไทย “นวดแผนไทย การปรับโครงการจากป�ท่ีผ*านมา 
ภส.4.1.5-3 หลักฐานโครงการคุยเฮริ�บฯ การปรับโครงการจากป�ท่ีผ*านมา 
ภส.4.1.6-1 หลักฐานการโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพร*ต*อสาธารณชน 
ภส.4.1.7-1 หลักฐานการสร#างมาตรฐานด#านศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (อ.นริศา รื่นเริงบุญ และ อ.วีรยทุธ� เลิศ

นที และอ.บุญญาภา หวังวัฒนา) 
ภส.4.1.7-2 หลักฐานการสร#างมาตรฐานด#านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาตดิ#านสมุนไพร  (อ.วันดี ญาณไพศาล) 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ�งชี้ เป̀าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

4.1 7 ข#อ 7 ข#อ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 4   

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 4 

จุดเด�น 
 1. คณะมีการส*งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด#านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย*างต*อเน่ือง 
 2. คณะมคีณาจารย�ท่ีมีความรู#ความสามารถด#านสมุนไพรไทย และมีผลงานวิจัยด#านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมชัดเจนมากข้ึน 
ซ่ึงเปAนการอนุรักษ�ภมูิปOญญาไทยได#ชัดเจน และเปAนท่ียอมรับในระดบัชาติและระดับนานาชาติมากข้ึน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดประชุมวิชาการด#านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเฉพาะด#านข้ึนท่ีคณะวิชา 
2. คณะวิชาควรมีเจ#าหน#าท่ีดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการ ประสานงานการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ใน

ภาพรวมของคณะ ท่ีแยกส*วนจากโครงการบริการวิชาการ 
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องค�ประกอบที่ 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 ข#อ  
มีการดําเนินการ 

 2 ข#อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข#อ 
 

ข	อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม�มี 

1 
 
 

พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะและ
สอดคล#องกับวิสัยทัศน�ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล#องกับกลุ*มสถาบันและเอกลักษณ�
ของคณะ และพัฒนาไปสู*แผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป�ตามกรอบเวลา
เพ่ือให#บรรลุผลตามตัวบ*งช้ีและเป~าหมายของแผนกลยุทธ�และเสนอผู#บริหารระดับสถาบัน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

�  

2 
 

ดําเนินการวิเคราะห�ข#อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด#วยต#นทุนต*อหน*วยในแต*ละหลักสูตร 
สัดส*วนค*าใช#จ*ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย*าง
ต*อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห�ความคุ#มค*าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข*งขัน 

�  

3 
 

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ท่ีเปAนผลจากการวิเคราะห�และระบุปOจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปOจจัยภายนอก หรือปOจจัยท่ีไม*สามารถควบคุมได#ท่ีส*งผลต*อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให#ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

�  

4 
 

บริหารงานด#วยหลักธรรมาภิบาลอย*างครบถ#วนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงาน
อย*างชัดเจน 

�  

5 
 

ค#นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู#ท้ังท่ีมีอยู*ในตัวบุคคล ทักษะของผู#มีประสบการณ�ตรง และ
แหล*งเรียนรู#อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู# อย*างน#อยครอบคลุมพันธกิจด#านการผลิตบัณฑิต
และด#านการวิจัย จัดเก็บอย*างเปAนระบบโดยเผยแพร*ออกมาเปAนลายลักษณ�อักษรและ
นํามาปรับใช#ในการปฏิบัติงานจริง 

�  

6 
 

การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

�  

7 
 

ดําเนินงานด#านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล#องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได#ปรับให#การดําเนินงานด#านการประกัน
คุณภาพเปAนส*วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด#วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

�  

 
 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 7 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 7 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 7 ข#อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 7 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะและสอดคล	องกับวิสัยทัศน�ของคณะ 
สถาบัน รวมท้ังสอดคล	องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ�ของคณะ และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป+
ตามกรอบเวลาเพ่ือให	บรรลุผลตามตัวบ�งชี้และเป̀าหมายของแผนกลยุทธ�และเสนอผู	บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

คณะเภสัชศาสตร�มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�และแผนกลยุทธ� คณะเภสัชศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ได#รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2560) แผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 (ได#รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 
17/2561 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2561) จากการมีส*วนร*วมของภาควิชาและฝVายต*าง ๆ ซ่ึงเปAนผลมาจากการวิเคราะห� SWOT ของคณะเภสัช
ศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะวิชา   สอดคล#องกับวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังสอดคล#อง
กับกลุ*มสถาบัน ค1 ซ่ึงเปAนสถาบันเฉพาะทางท่ีเน#นระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย และสอดคล#องกับเอกลักษณ�ของคณะวิชา คือเปAนคณะวิชา
ช้ันนําแห*งการสร#างสรรค�นวัตกรรมทางสุขภาพ   นอกจากน้ี คณะเภสัชศาสตร�ยังได#จัดทําแผนปฏิบัติการของคณะวิชา ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ท่ีมีความสอดคล#องกับแผนยุทธศาสตร�และแผนกลยุทธ� คณะเภสัชศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการของคณะวิชา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีความสอดคล#องกับแผนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 และเปAนไปตามยุทธศาสตร�ของแผนแม*บทระยะยาวคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550-
2579/2599      (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-เอกสารหมายเลขภส.5.1.1-8)     

 คณะวิชายังมีการช้ีแจงทําความเข#าใจกับบุคลากรในหน*วยงาน ให#เข#าใจทิศทางการดําเนินงานของคณะวิชา รวมถึงผลการ
ดําเนินงานท่ีผ*านมา ในการประชุมสัมมนาประจําป�/แลกเปลี่ยนข#อคิดเห็น โดยกําหนดความรับผิดชอบไปยังหน*วยงาน ภาควิชาและฝVายต*าง 
ๆ มีการกําหนดเป~าหมายในการดําเนินการ รวมท้ังมีการเผยแพร*แผนปฏิบัติการประจําป�ในเว็บไซต�ของคณะวิชาเพ่ือการประชาสัมพันธ� 
ถ*ายทอด แผนกลยุทธ�ของคณะวิชาให#บุคลากรของคณะวิชาและสาธารณชนทราบ (http://www.pharmacy.su.ac.th) เพ่ือให#เปAนช*องทางใน
การสื่อสารให#หน*วยงาน/ บุคลากรของคณะวิชาทราบ เพ่ือใช#เปAนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน การจัดทําคําของบประมาณ
รายจ*ายประจําป� และการจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-9) พร#อมท้ังมีการรายงานความก#าวหน#าโครงการตาม
ภารกิจนโยบายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561ของคณะวิชาท่ีสอดคล#องกับมหาวิทยาลัย  เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต*อไป  (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-10) และมีการรายงานความก#าวหน#าโครงการตามภารกิจนโยบายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของคณะวิชา รอบ 6 เดือน ตั้งแต* 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 และรอบ 9 เดือน ตั้งแต* 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562
เพ่ือให#บรรลุตามตัวบ*งช้ี และเป~าหมายของแผนกลยุทธ� ท่ีสอดคล#องกับมหาวิทยาลัย และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต*อไป  (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.1-11) 

2.  ดําเนินการวิเคราะห�ข	อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด	วยต	นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วนค�าใช	จ�ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย�างต�อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห�ความคุ	มค�าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน  

คณะวิชามีการวิเคราะห�ข#อมูลทางการเงินเพ่ือจัดสรรรายจ*ายงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของหลักสูตรทุกระดับ
ปริญญา ประกอบด#วยเงินงบประมาณแผ*นดิน และเงินรายได#ทุกประเภท รวมถึงงบส*วนกลางท่ีคณะวิชาได#รับจัดสรรตามสัดส*วนเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาในส*วนของการจัดการเรียนการสอน สําหรับงบประมาณเพ่ือพัฒนาอาจารย�และบุคลากร จะอยู*ในส*วนของเงินรายได# 
โดยแยกแต*ละระดับปริญญาเพ่ือคํานวณต#นทุนต*อหน*วยการผลิต เพ่ือวิเคราะห�ความคุ#มค*าของการบริหารหลักสูตรในแต*ละระดับ
ปริญญา อีกท้ังยังมีการเปรียบเทียบต#นทุนต*อหน*วยของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากรกับต#นทุนเฉลี่ยของคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือวิเคราะห�โอกาสในการแข*งขัน พบว*าต#นทุนต*อหน*วยในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป� ซ่ึง
เปAนหลักสูตรหลักของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีต#นทุนเฉลี่ยต*อป� ดังน้ี     

ป�การศึกษา ต#นทุนต*อหน*วยในการผลติบัณฑิตเฉลึ่ยต*อป� (บาท) 

2558 134,958.05 

2559 167,910.13 

2560 182,648.76 

2561 อยู*ระหว*างดําเนินการ 
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 ท้ังน้ี บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2560  จํานวน  169 คน  ศึกษาต*อจํานวน  1  คน  ได#งานทํา
ท่ีเก่ียวข#องกับวิชาชีพจํานวน  168 คน  คิดเปAนร#อยละ 99.41  ของจํานวนท่ีได#งานทําท้ังหมด  (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.2-2)  และมี
ร#อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสอบผ*านความรู#เพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปAนผู#ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ในป�การศึกษา 2558 : 2559 : 
2560 : 2561 เท*ากับ 97.93 : 98.10 : 98.73 : 96.99 ตามลําดับ 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป1นผลจากการวิเคราะห�และระบุปbจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปbจจัยภายนอก หรือ
ปbจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได	ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให	ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะวิชา ได#แต*งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร� ป�งบประมาณ 2562 ตามคําสั่งคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 152/2561 วันท่ี 21 กันยายน 2561 โดยมีหน#าท่ีจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะเภสัชศาสตร� ติดตาม
ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ภส.
5.1.3-1) 
 คณะทํางานบรหิารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร�ได#ดําเนินการ  

1. ดําเนินการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2562 ท่ีประชุมได#ร*วมพิจารณาการให#ภาควิชา หน*วยงานและ
หน*วยธุรกรรมวิสาหกิจเชิงวิชาชีพเสนอประเด็นเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีส*งผลให# ยุทธศาสตร�ของคณะวิชา (5 ยุทธศาสตร�: ยุทธศาสตร�ท่ี 1 
Top Performance Academics ยุทธศาสตร�ท่ี 2 R&D excellency ยุทธศาสตร�ท่ี 3 Innovation to Implementation ยุทะศาสตร�
ท่ี 4 Personnel Development for Changes และยุทธศาสตร�ท่ี 5 Flawless Execution on Communication) ไม*ประสบ
ความสําเร็จท้ังปOจจัยภายนอกและปOจจัยภายในท่ีไม*สามารถควบคุมได# (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-2) 

2. ดําเนินการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2562 ท่ีประชุมได#ร*วมพิจารณาการวิเคราะห�โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีให#ภาควิชา หน*วยงานและหน*วยธุรกรรมวิสาหกิจเชิงวิชาชีพเสนอ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-3)โดยใช#
เกณฑ�การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือการจัดลาํดับความเสี่ยง(ผ*านมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 18 มกราคม 2561) (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-4) 

3. ดําเนินการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2562 ท่ีประชุมได#ร*วมพิจารณาการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ง 
คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�งบประมาณ 2562 โดยนําประเด็นความเสีย่งท่ีมีระดับสงูและสูงมากมาจัดทําแผนบรหิาร
ความเสีย่ง พร#อมกําหนดมาตรการกิจกรรมในการควบคุมฯ และกําหนดตัวช้ีวัด (เป~าหมาย)  (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-5) และ
นําเสนอเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� เพ่ือให#ความเห็นชอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข ภส.5.1.3-6) 

4. คณะทํางานบรหิารความเสี่ยงฯ ได#มอบหมายให#ผู#รับผดิชอบในแต*ละประเด็นความเสี่ยงดําเนินการตามมาตรการกิจกรรม
ในการควบคุมฯ ท่ีกําหนด 

5. ดําเนินการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 พิจารณาสรุปผลการดําเนินการตามผู#รับผดิชอบในแต*ละ
ประเด็นความเสี่ยงท่ีได#ดําเนินการ โดยมีประเด็นความเสีย่งลดลง 3 ประเด็น (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.3-7) และเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 เพ่ือให#ความเห็นชอบ 

4. บริหารงานด	วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ	วนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงานอย�างชัดเจน  
คณะวิชาได#ดําเนินงานด#วยหลักธรรมาภิบาลอย*างครบถ#วนท้ัง 10 ประการ (เอกสารหมายเลข ภส. 5.1.4-1 ถึง 10)  คือ 

1) หลักประสิทธิผล โดยได#มีการเจรจาค*าเป~าหมาย/ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2562 และปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข#อบังคับต*าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  

2) หลักประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการปฏิบัติของสภาสถาบัน (กรรมการประจําคณะ) การปฏิบัติงานของผู#บริหารตาม
หลักธรรมาธิบาล 10 ประการ และกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือให#เกิดประสิทธิภาพแก*ส*วนราชการ   

3) หลักการตอบสนอง มีการทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร�มต*าง ๆ ของนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือตอบสนองความต#องการ
และอํานวยความสะดวกแก*ผู#รับบริการ และการปรับปรุงเว็บไซด�ของคณะวิชา  

4) หลักภาระรบัผิดชอบ มีการปฏบัิติตามข#อกําหนดของสภาวิชาชีพในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม โดยคณะ
เภสัชศาสตร� มหาวิทยาลยัศิลปากร และมีการกํากับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานตามหน#าท่ีรับผดิชอบของบุคลากร
ในคณะวิชา โดยมีการประเมินการเลื่อนเงินเดือนตาม KPI ของแต*ละบุคคล 

5) หลักความโปร*งใส มีการรายงานสถานะการเงินของคณะวิชารายไตรมาสต*อสภาสถาบัน และมีคณะกรรมการตรวจนับ
เงินสดคงเหลือประจําวัน ปฏิบัติหน#าท่ีในการตรวจนับเงินสดคงเหลือทุกประเภทรายงานต*อผู#บังคับบัญชา 
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6) หลักการมีส*วนร*วม คณะวิชาได#จัดให#มีตู#รับฟOงความคิดเห็นของบุคลากร รวมท้ังบุคคลภายนอกสถาบัน เพ่ือรับเรื่องราว
และแก#ไขปOญหาน้ัน ๆ รวมท้ังจัดให#มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ในการติดต*อสื่อสารและรับฟOงข#อคิดของประชาคม 
มีการเผยแพร*ข#อมูลข*าวสารรวมท้ังกิจกรรมต*าง ๆ ของสถาบันผ*านทาง website facebook และจอมอนิเตอร� 

7) หลักกระจายอํานาจ เพ่ือเปAนการกระจายอํานาจหน#าท่ีและความรับผิดชอบ คณะวิชาได#มีการจัดทําคําสั่งมอบหมาย
หน#าท่ีให#แก*รองคณบดี หัวหน#างาน เพ่ือปฏิบัติหน#าท่ีแทนในภาระงานต*าง ๆ ตามความจําเปAน อีกท้ังเปAนการสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีผู#มีอํานาจสูงสุดในคณะวิชา ไม*อยู*หรือไม*อาจปฏิบัติหน#าท่ีราชการได# 

8) หลักนิติธรรม คณะวิชาปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซ่ึงระบุอํานาจหน#าท่ีของ
สถาบันในการบริหารราชการให#เปAนไปตามหลักนิติธรรม 

9) หลักความเสมอภาค คณะวิชาได#ให#โควตาแก*กระทรวงมหาดไทยในการับนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต# เปAนประจําทุกป�การศึกษา และในป�การศึกษา 2561 คณะวิชาจัดสรรให#จํานวน 1 ทุน คือ นายอนัส  
มะยีแต  

10)  หลักมุ*งเน#นฉันทามติ คณะวิชาปฏิบัติตามข#อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในกระบวนการสรรหาต*าง ๆ โดยมุ*งเน#นฉันทา
มติในการได#มาซ่ึงผู#ดํารงตําแหน*งบริหารต*าง ๆ ภายในคณะวิชา 
 
ซ่ึงคณะวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานด#วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีผลการประเมินจําแนกตามป�การศึกษา ดังน้ี  

ป�การศึกษา 
ผลการประเมินการดําเนินงานด#วย

หลักธรรมาภิบาล 
2559 4.20 
2560 4.23 
2561 จะประเมินในเดือนพฤศิจกายนซ่ึง

ประเมินตามป�งบประมาณ 

 5. ค	นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู	ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู	มีประสบการณ�ตรง และแหล�งเรียนรู	อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู	 อย�างน	อยครอบคลุมพันธกิจด	านการผลิตบัณฑิตและด	านการวิจัย จัดเก็บอย�างเป1นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป1น
ลายลักษณ�อักษรและนํามาปรับใช	ในการปฏิบัติงานจริง  

คณะวิชามีการแต*งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู# คณะเภสัชศาสร� ตามคําสั่งท่ี 163/2561 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 
(เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-1) โดยได#ดําเนินการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 17 มกราคม 2562 ในการจัดทําแผนการจัดการความรู#
คณะเภสัชศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2561/ป�งบประมาณ 2562  (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-2) ซ่ึงกําหนด 3 ด#าน ได#แก* ด#านการ
ผลิตบัณฑิต : ประเด็น “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน”  ด#านการวิจัยและสร#างสรรค� : ประเด็น “การวิจัยบูรณาการระหว*าง
ภาควิชา”  ด#านการบริหารจัดการ : ประเด็น “การจัดการข#อมลูงานอย*างเปAนระบบ” ในรูปแบบ Show&Share และนําเสนอเข#าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� โดยท่ีประชุมพิจารณาให#ความเห็นชอบ ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 25 มกราคม 2562 
(เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-3) จากน้ัน คณะกรรมการประสานงานฯ ได#ดําเนินการจัดกิจกรรมต*างๆ ท่ีเก่ียวข#อง เช*น การจัดอบรม 
การแลกเปลี่ยนความรู#และประสบการณ�ในกลุ*มท่ีผู#อบรม ท่ีเปAนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาเพ่ือให#การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและจัดเก็บอย*างเปAนระบบโดยเผยแพร*ออกมาในรูปแบบของเอกสาร (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-4 ถึง ภส.5.1.5-6) และ
เก็บในรูปแบบเอกสารออนไลน� (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-7) บุคลากรสามารถนําความรู#ท่ีได#รับจากการอบรม แลกเปลีย่นเรยีนรู# ไป
ปรับใช#ในงานท่ีรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-8) ท้ังน้ี มีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู#  คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําป�การศึกษา 2561 ป�งบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.5-9) ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ 

 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเภสัชศาสตร� ได#กําหนดแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.6-1) และ
ได#รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 25 มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข ภส.
5.1.6-2) โดยมีมาตรการในการดาํเนินการดังน้ี 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การวางแผนด#านบุคลากร 
 1.1 กลยุทธ�การวิเคราะห�เพ่ือวางแผนอัตรากําลังด#านบุคลากร 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร#างค*านิยมและความผูกพันในองค�กร 
 2.1 กลยุทธ�การส*งเสริมความผูกพันในองค�กร 
 2.2 กลยุทธ�การส*งเสริมด#านจรยิธรรมและวัฒนธรรม 
 2.3 กลยุทธ�การสร#างเสริมสุขภาพ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การส*งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 3.1 กลยุทธ�การส*งเสริม พัฒนาศักยภาพอาจารย� 
 3.2 กลยุทธ�การพัฒนาทักษะด#านการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 3.3 กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพผู#ปฏิบัติหน#าท่ีบริหาร 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาระบบข#อมูลและสารสนเทศบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ 
 4.1 กลยุทธ�พัฒนาระบบฐานข#อมลูเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การประเมินผลบุคลากร 
 5.2 กลยุทธ�การประเมินผลบุคลากร 
พร#อมน้ีมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ รอบ 6 เดือน เข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร�ฯ 
ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.6-3)  
 คณะวิชามีการกํากับ ติดตาม รายงานผลการฝYกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการจัดเก็บข#อมูล โดยบุคลากรท่ีได#รับการ
ฝYกอบรม จะต#องเขียนแบบรายงานผลการฝYกอบรมและพัฒนาบุคลากร (หลังเสร็จสิ้นการฝYกอบรมและพัฒนา) และเสนอเข#าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร�เพ่ือรับทราบ และคณะวิชามีนโยบายในการให#บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข#า
รับการพัฒนาฝYกอบรมความรู#ท่ีมีความเก่ียวข#องกับการทํางาน โดยในแต*ละรอบ 6 เดือนของป�งบประมาณ บุคลากรจะต#องเข#ารับการ
ฝYกอบรมให#ได# 10 ช่ัวโมง ท้ังน้ี กําหนดเปAน KPI ท่ีชัดเจน พร#อมน้ีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ มีการกําหนดแนวทางการส*งเสริม
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการตามสมรรถนะ เพ่ือเปAนกรอบในการพัฒนาบุคลากรให#มีประสิทธิภาพ โดย
ได#รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� ครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 26 เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 
ภส.5.1.6-4)  โดยมีร#อยละของการเข#าร*วมฝYกอบรมในแต*ละป�การศึกษา ดังน้ี 
 

ป�การศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 
2559 100 96.9 
2560 98 98.40 
2561 94 100 

 
7. ดําเนินงานด	านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม และสอดคล	องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะท่ีได	ปรับให	การดําเนินงานด	านการประกันคุณภาพเป1นส�วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด	วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

            ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาน้ัน คณะวิชาได#กําหนดให#มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ท่ีสอดคล#องและพัฒนาการของหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปAนระบบและกลไกในการบริหารและจัดการการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสอดคล#องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดยปรับให#มีการดําเนินการด#านการประกัน
คุณภาพเปAนส*วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติ ท่ีประกอบด#วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ�ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดซ่ึงเริ่มใช#ในป�การศึกษา 
2557 โดยในระดับคณะวิชาน้ัน ประกอบด#วย 5 องค�ประกอบ 13 ตัวบ*งช้ี และในระดับหลักสูตรประกอบด#วย 6 องค�ประกอบ 14 ตัว
บ*งช้ี (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-1) อน่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายให#ทุกคณะวิชาใช#เกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปAน
เลิศ (EdPEx) ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และเกณฑ� AUN-QA สําหรับหลักสูตร ตั้งแต*ป�การศึกษา 2562 เปAนต#นไป 
(รายงานการประชุมสภาครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561) คณะจึงมีกิจกรรม/การประชุมอบรมส*งเสริมให#บุคลากรมี
ความรู#ความเข#าใจในเกณฑ�ประกันคุณภาพใหม* และมีการให#คําปรึกษาด#านประกันคุณภาพภายใน  ท้ังในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-2) ซ่ึงในป�การศึกษา 2561 คณะวิชามีการดําเนินการจัดกิจกรรมการให#ความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
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- การเตรียมการเพ่ือรองรับการประเมิน ระดับคณะตามเกณฑ� EdPEx  
  จัดเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 โดย ศ.นพ. สงวนสิน รัตนเลิศ 
- การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education และ AUN-QA 
- จัดเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2562 (ครั้งท่ี 1) และวันท่ี 5 เมษายน 2562 (ครั้งท่ี 2)  โดย ภญ.รศ.ดร. กัญญดา  อนุวงศ�  
- ระบบและกลไก EdPEx ระดับคณะ และกรณีศึกษา คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
  จัดเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 โดย ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธ์ิ 
- "Sharing Experience in AUN-QA implementation at program level"  
  จัดเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 โดย ภก.รศ.ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ� 
 
คณะวิชามีการดําเนินงานด#านประกันคุณภาพการศึกษาอย*างต*อเน่ืองทุกป�การศึกษา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซ่ึงประกอบด#วย คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-3) ทําหน#าท่ีควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพ มีการมอบหมายและกําหนดผู#รับผิดชอบในองค�ประกอบต*าง ๆ ท่ีกํากับโดยรองคณบดีฝVายต*าง ๆ ทําหน#าท่ีให#ข#อมูลและ
ดําเนินการตามพันธกิจในส*วนงานท่ีเก่ียวข#องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-4) และมีการติดตามผล
การดําเนินงานตามข#อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรองคณบดีฝVายต*าง ๆ ท่ีกํากับดูแลภารกิจท่ี
เก่ียวข#อง พร#อมรายงานให#คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาตามรอบ 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน (เอกสารหมายเลข ภส.5.1.7-
5) มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงานด#านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
และพิจารณาให#ข#อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานให#ดีข้ึนต*อไป (ลิ้งค�วาระประชุม https://goo.gl/wuCKcV)  

ในป�การศึกษา  2561  คณะวิชาเข#าร*วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู*ความเปAนเลิศ : EdPEx200 รุ*นท่ี 6 พ.ศ. 2561 
จาก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม โดยผ*านการคัดเลือกเบ้ืองต#น (Screening) เมื่อวันท่ี 14 
มกราคม 2562  และได#จัดส*งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ�ตามเกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปAนเลิศ 
(EdPEx) จํานวน 50 หน#า และ Organization Profile (OP) จํานวน 10 หน#า เมื่อวันท่ี  17 ธันวาคม 2561  และได#รับการ Site Visit 
โดยคณะกรรมการประเมินจาก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ วันท่ี 1 มิถุนายน 2562  
ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร�ผ*านการคัดเลือกให#เข#าร*วมโครงการ EdPEx200 รุ*นท่ี 6 พ.ศ. 2561 ตามประกาศการพิจารณาเมื่อวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2562  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.5.1.1-1 แผนกลยุทธ� คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป� 2561 - 2565 
ภส.5.1.1-2 วิสัยทัศน� ปรัชญา ปณิธาน นโยบาย คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภส.5.1.1-3 แผนปฏิบัตริาชการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ป� 2561  
ภส.5.1.1-4 แผนพัฒนามหาวิทยาศิลปากร ป� 2560 – 2564  
ภส.5.1.1-5 แผนปฏิบัตริาชการคณะเภสัชศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ภส.5.1.1-6 แผนยุทธศาสตร�คณะเภสัชศาสตร�ป� 2561 – 2565  
ภส.5.1.1-7 ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�คณะเภสัชศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
ภส.5.1.1-8 ยุทธศาสตร�แผนแม*บทระยะยาวคณะเภสัชศาสตร� พ.ศ. 2550-2579/2599 
ภส.5.1.1-9 แผนกลยุทธ�ทางการเงิน คณะเภสชัศาสตร� พ.ศ. 2560 
ภส.5.1.1-10 รายงานความก#าวหน#าโครงการเชิงนโยบาย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ภส.5.1.1-11 การรายงานความก#าวหน#าโครงการตามภารกิจนโยบายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภส.5.1.2-1 รายงานสรุปผลการคํานวณต#นทุนผลผลติ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ภส.5.1.2-2 สรุปผลโครงการติดตามการได#งานทําของบัณฑิต สําเร็จการศึกษา 2559 
ภส.5.1.3-1 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 152/2561 วันท่ี 21 กันยายน 2561 
ภส.5.1.3-2 การเสนอประเด็นเก่ียวกับความเสีย่งท่ีส*งผลให# ยุทธศาสตร�ของคณะวิชา (5 ยุทธศาสตร�) ไม*ประสบ

ความสําเร็จจากภาควิชา หน*วยงานและหน*วยธุรกรรมวิสาหกิจเชิงวิชาชีพ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.5.1.3-3 การวิเคราะห�โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีให#ภาควิชา หน*วยงานและหน*วยธุรกรรมวิสาหกิจเชิง

วิชาชีพเสนอ 
ภส.5.1.3-4 เกณฑ�การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือการจัดลาํดับความเสี่ยง 
ภส.5.1.3-5 แผนบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�งบประมาณ 2562 
ภส.5.1.3-6 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
ภส.5.1.3-7 ผลการบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�งบประมาณ 2562 

ภส.5.1.3-7-1 สรุปผลการบริหารความเสีย่ง คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�งบประมาณ 2562 
ภส.5.1.4-1 หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
ภส.5.1.5-1 คําสั่งคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 163/2561 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 
ภส.5.1.5-2 แผนการจัดการความรู# คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป�การศึกษา 2561/ป�งบประมาณ 

2562 
ภส.5.1.5-3 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
ภส.5.1.5-4 เอกสารการจัดการความรู# Show & Share งานวิจัย และการจัดทําข#อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ 

ภส.5.1.5-4 (1) เอกสารการจัดการความรู# Show & Share งานวิจัย และการจัดทําข#อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ 
ภส.5.1.5-5 เอกสารการจัดการความรู# Show and Share ผลงานการจัดการข#อมูลงานอย*างเปAนระบบ 

ภส.5.1.5-5 (1) เอกสารการจัดการความรู# Show and Share ผลงานการจัดการข#อมูลงานอย*างเปAนระบบ 
ภส.5.1.5-6 เอกสารการจัดการความรู# Show and Share การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน 
ภส.5.1.5-7 การจัดเก็บความรู#ในรูปแบบเอกสารออนไลน� 
ภส.5.1.5-8 การนําความรู#มาปรับใช#ในการปฎบัิติงาน 
ภส.5.1.5-9 การรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน 
ภส.5.1.6-1 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร และแผนคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 

2562 – 2566 
ภส.5.1.6-2 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
ภส.5.1.6-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ รอบ 6 เดือน 
ภส.5.1.6-4 แนวทางการส*งเสริมคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการตามสมรรถนะ 
ภส.5.1.7-1 คู*มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สกอ.) 
ภส.5.1.7-2 กิจกรรม/การประชุมอบรมส*งเสรมิให#บุคลากรมีความรู#ความเข#าใจในเกณฑ�ประกันคุณภาพใหม*  
ภส.5.1.7-3 คําสั่งท่ี 37/2560 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
ภส.5.1.7-4 - ผู#รับผดิชอบข#อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทํารายงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

- คําสั่งแต*งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  
ภส.5.1.7-5 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข#อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ�งช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ�งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข#อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข#อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข#อ 
 

ข	อ เกณฑ�มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม�มี 

1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให#เปAนไปตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

�  

2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให#เปAนไปตามระบบท่ีกําหนดในข#อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให#กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

�  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให# เกิดผลตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

�  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให#กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

�  

5 นําผลการประเมินและข#อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให#มี
คุณภาพดีข้ึนอย*างต*อเน่ือง 

�  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ*านองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน �  
 
ผลการประเมินตนเองป�ท่ีแล#ว : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
เป~าหมายของป�น้ี : 6 ข#อ ผลการดําเนินงาน : � บรรลุเป~าหมาย 
เป~าหมายป�ต*อไป : 6 ข#อ เกณฑ�ประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให	เป1นไปตามองค�ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 คณะเภสัชศาสตร� มีการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีอาจารย�ประจําหลักสูตรของแต*ละหลักสูตร เปAน
ผู#รับผิดชอบและประสานงานการทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในแต*ละภาคการศึกษา และรายงานต*อคณะกรรมการ
วิชาการ (บัณฑิตศึกษา)  และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือให#การดําเนินงานเปAนไปตาม
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ป�การศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-1 - ภส.5.2.1-2)  
นอกจากน้ีฝVายประกันคุณภาพการศึกษา มีหน#าท่ีประสานงานกับฝVายต*าง ๆ ท่ีเก่ียวข#องในคณะวิชา และ กําหนดผู#รับผิดชอบข#อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือการจัดทํารายงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ� สกอ. สรุป รวบรวม และวิเคราะห�ข#อมูล เสนอคณะกรรมการ
วิชาการ (บัณฑิตศึกษา) และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประจําคณะ ป�การศึกษา 2561 มีการจัด
ฐานข#อมูลกลางของคณะร*วมกับฝVาย IT เพ่ือสนับสนุนคณาจารย�ประจําหลักสูตรในการให#ข#อมูลเพ่ือใช#จัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-3) และมีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิชา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.1-4) 
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 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให	เป1นไปตามระบบท่ีกําหนดในข	อ 1 และรายงานผลการติดตามให	
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  

 คณะวิชามีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร� และคณะกรรมการวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) ทําหน#าท่ี
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานด#านการประกันคุณภาพหลักสูตรให#เปAนไปตามระบบ (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-1) โดยได#มีการ
ติดตามพิจารณาผลการดําเนินงานของหลักสูตรในทุกภาคการศึกษา  (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-2) และกํากับให#มีการประเมินโดย
ผู#ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ�การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการประเมินตามกําหนดการของมหาวิทยาลัยและ
ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-3 และ ภส.5.2.2-4)   ท้ังน้ี  ฝVายวางแผนและประกันคุณภาพ  จะได#
ติดตามผลการปฏิบัติการเปAนระยะ  รอบ 6 เดือน นําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2562  เมื่อวันท่ี  22  
กุมภาพันธ�  2562  และ รอบ 12 เดือน นําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 12/2562  เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
และมีการดําเนินการตดิตามข#อมูลขององค�ประกอบท่ี 1.1  ตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย คือ ภาคต#น ป�การศึกษา 2561  นําเข#าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562   และภาคปลาย ป�การศึกษา 2561  นําเข#าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี 9/2562  เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562  (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.2-5) 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให	เกิดผลตามองค�ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 คณะวิชามีระบบการดําเนินงานจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให#เกิดผลตามองค�ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#ของคณะเภสัชศาสตร� ซ่ึงการได#มาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#น้ัน 
จะแบ*งออกเปAนสองส*วน คือ (1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู#เบ้ืองต#นท่ีฝVายบรหิารคณะจัดหาให#สําหรบัการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสตูร 
ใช#ร*วมกันอย*างเพียงพอ เช*น ห#องเรียน ห#องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร� อุปกรณ� หนังสือ เอกสารอ#างอิง และเอกสารประกอบการจัดการ
เรียนการสอน ฯลฯ การได#มาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#น้ี ฝVายบริหารจะเปAนผู#เสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
รวมท้ังงบประมาณในการบํารุงรักษาด#วยทุกป� (2) ทรัพยากรหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#เฉพาะทางเพ่ือให#นักศึกษาใช#ในการจัดการ
เรียนการสอนเฉพาะหลักสูตร ซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#ในส*วนน้ี หลักสูตรจะมีการประชุมหารือกันตามความต#องการของการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรและของนักศึกษา และเสนอต*อรองคณบดีฝVายวิชาการเพ่ือประสานงานเสนอผู#บริหารของคณะเพ่ือพิจารณา
ความเปAนไปได# ใน จัดสรรจัดสรรงบประมาณหรือแก# ไขปOญหาในส*วนการบริการ ท่ี เ ก่ียวข#อง และนําประเด็นต* าง  ๆ                          
ท่ีทางหลักสูตรเสนอเ พ่ือให#คณะวิชาดํา เ นินการติดตามและมีการแก# ไขต*อไปและคณะวิชายั งมีการจัดทําฐานข#อมูล 
(http://www.pharmacy.su.ac.th/datacenter61) เพ่ือเปAนการอํานวยความสะดวกให#กับทางหลักสูตร ในการเก็บรวบรวม ข#อมูล 
หลักฐานต*าง ๆ ท่ีใช#สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2561  (เอกสารหมายเลข ภส.
5.2.3)  
 

ป�การศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจการให#บริการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#
ด#านกายภาพและอุปกรณ�สนับสนุนโดยนักศึกษา 

ปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา 

2559 3.33 4.13 

2560 3.90 4.14 

2561 3.73 4.08 

 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให	กรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 
 คณะวิชาได#จัดให#มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยผู#ทรงคุณวุฒิ ประจําป�การศึกษา 2561 ระหว*างวันท่ี 19 มิถุนายน ถึง
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562  จํานวนท้ังหมด 10 หลักสูตร จําแนกเปAนหลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 5 
หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน อยู*ในเกณฑ�ระดับ “ดี”และรายงานผลการประเมินในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 15/2562 วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณา  และให#ข#อเสนอแนะเพ่ือให#ทุกหลักสูตรมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนต*อไป 
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(เอกสารหมายเลข ภส.5.2.4 )  ส*วนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ได#ผ*านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 3/2562  เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562   ได#พิจารณาและมีมติเห็นชอบให#คณะเภสัชศาสตร�ใช#ระบบการรับรองหลักสูตร
ของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปAน
ระยะเวลา  7  ป� (วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 – วันท่ี 6 มิถุนายน 2566)     

 5. นําผลการประเมินและข	อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให	มีคุณภาพดีขึ้นอย�างต�อเนื่อง 
  คณะวิชานําผลประเมินและข#อเสนอแนะท่ีได#จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป�
การศึกษา 2560  มาปรับปรุงหลักสูตรให#มีคุณภาพดีข้ึน โดยฝVายประกันคุณภาพการศึกษาได#นําผลประเมินของทุกหลักสูตรเข#าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 16/2561 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เพ่ือพิจารณาและให#ข#อเสนอแนะเพ่ือให#ทุกหลักสูตรมี
ผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน  และในป�การศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู*ในเกณฑ�ระดับ “ดี”  ซ่ึงจะ
นําเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ครั้งท่ี 15/2562 วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณา และให#ข#อเสนอแนะ
เพ่ือให#ทุกหลักสูตรมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในป�การศึกษาถัดไป  (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.4) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตรดี
ข้ึนอย*างต*อเน่ือง ดังน้ี 
 

ป�การศึกษา ผลการประเมินหลักสตูร 
(คะแนนเฉล่ียของทุกหลักสูตร) 

2559 3.54 

2560 3.56 

2561 3.67 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรผ�านองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 ในป�การศึกษา 2561 คณะได#มีการกํากับ และติดตามข#อมูลผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตรเพ่ือให#ผ*านองค�ประกอบ
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน โดยมีการติดตามป�ละ 2 ครั้ง คือภาคต#น นําข#าในท่ีประชุมวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี  
9 มกราคม 2562  และคณะกรรมประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 และภาคปลาย  นําเข#าในท่ีประชุมวิชาการ 
(บัณฑิตศึกษา) ครั้งท่ี 6/2562  เมื่อวันท่ี  3 กรกฎาคม 2562  และคณะกรรมประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2562 (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.5) และผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ในป�การศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรของคณะวิชาได#ผ*าน
เกณฑ�องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  และได#นําผลการประเมินฯ เข#าท่ีประชุมคณะกรรมวิชาการ  (บัณฑิตศึกษา)  ครั้งท่ี  7 
/2562 ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 15/2562 วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณา  และให#
ข#อเสนอแนะเพ่ือให#ทุกหลักสูตรมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนต*อไป (เอกสารหมายเลข ภส.5.2.-4)   
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.5.2.1-1 คําสั่งแต*งตั้งอาจารย�ประจําหลักสตูร  ประจําป�การศึกษา 2561 
ภส.5.2.1-2 แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ภส.5.2.1-3 ผู#รับผิดชอบข#อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทํารายงานประกันคุณภาพหลกัสูตรตามเกณฑ�  
ภส.5.2.1-4 คําสั่งท่ี 37/2560 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

คําสั่งท่ี 31/2560 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) 
คําสั่งท่ี 90/2560 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) เพ่ิมเติม 

ภส.5.2.2-1 คําสั่งท่ี 37/2560 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
คําสั่งท่ี 31/2560 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) 
คําสั่งท่ี 90/2560 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) เพ่ิมเติม 

ภส.5.2.2-2 ติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร ประจําป�การศึกษา  2561 
ภส.5.2.2-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 848/2562  แต*งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประจําป�การศึกษา 2561  
ภส.5.2.2-4 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ป�การศึกษา 2561 



 
 

 

106 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภส.5.2.2-5 การนําผลการติดตามฯเข#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ภส.5.2.3 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให#เกิดผลตามองค�ประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร 
ภส.5.2.4 ผลประเมินหลักสูตร และรายงานการประชุมพิจารณาผลประเมินหลักสูตรโดยผู#ทรงคุณวุฒิ และรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งท่ี 14/2560 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ�งชี้ เป̀าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

5.1 7 ข#อ 7 ข#อ 5 ดีมาก 

5.2 7 ข#อ 7 ข#อ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย องค�ประกอบท่ี 5 5 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา องค�ประกอบท่ี 5 
จุดเด�น 

1. คณะวิชามีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยการมีส*วนร*วมของประชาคม 
2. คณะวิชามีการนํากลไกการประกันคุณภาพ (PDCA) ไปใช#ในการทํางานปกติ มีการวางแผน ดําเนินการ ประเมิน และ
ปรับปรุงคุณภาพให#ดีข้ึนอย*างต*อเน่ือง พร#อมท้ังมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรเร*งให#ความรู#ด#านประกันคุณภาพกับบุคลากรทุกระดับอย*างต*อเน่ือง ท้ังเกณฑ� AUN-QA และ EdPEx 
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บทที่ 3 
ส�วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนเอง คณะเภสัชศาสตร�  ป+การศึกษา 2561 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพระดับคณะวิชา โดยตนเอง 

ตัวบ�งชี้คุณภาพ เป̀าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ�  
(% หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ*งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3.54 36.73 3.67 3.67 

10 
ตัวบ*งช้ี 1.2 อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร#อยละ 83.00 85.5 X 100 ร#อยละ 85.07 5.00 

100.5 
ตัวบ*งช้ี 1.3 อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน*งทาง
วิชาการ 

ร#อยละ 68.00 69.5 X 100 ร#อยละ 69.15 4.32 

100.5 
ตัวบ*งช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท*าต*อจํานวน
อาจารย�ประจํา 

9.50 : 1 896.08 9.14 : 1 1.44 
98 

ตัวบ*งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข#อ  6 ข#อ 5 
ตัวบ*งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 6 ข#อ  6 ข#อ 5 
องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ*งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร#างสรรค� 

6 ข#อ  6 ข#อ 5 

ตัวบ*งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร#างสรรค� 135,977.20 
บาท/คน 

19,695,193.90 200,971.37 
บาท/คน 

5.00 

98 
ตัวบ*งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย ร#อยละ 90 90.80 X 100 ร#อยละ 90.35 5.00 

100.5 

องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ*งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก*สังคม 6 ข#อ  6 ข#อ 5 

องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ*งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 ข#อ  7 ข#อ 5 

องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ*งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ*มสถาบัน และเอกลักษณ�ของคณะ 

7 ข#อ  7 ข#อ 5 

ตัวบ*งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 6 ข#อ  6 ข#อ 5 

เฉลี่ยรวมทุกองค�ประกอบ (13 ตัวบ�งชี้)   
4.57 

(ระดับดีมาก) 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห�คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา  

องค� 
ประกอบที ่

จํานวนตัว
บ�งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การดําเนินงานต#องปรับปรุงเร*งด*วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต#องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช# 
3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51–5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 3.59 5.00 3.67 4.07 การดําเนินงานระดับด ี

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม    
 (ตัวบ*งชี้) 

13 4 7 2 
4.57 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
3.94 5.00 4.34 

ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับด ี
 
ทิศทางการพัฒนา 

ตัวบ�งชี้ท่ีต	องพัฒนาคุณภาพคือ 
- ตัวบ*งช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท*าต*อจํานวนอาจารย�ประจํา (FTES) 

สิ่งท่ีคณะฯ ควรพัฒนาอย�างเร�งด�วน 
1. แผนระยะสั้นในการพัฒนาตัวบ*งช้ีท่ียังมีผลการประเมินต่ํา ได#แก*จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท*า (FTES) 

ต*อจํานวนอาจารย�ประจํา ควรต#องเพ่ิมจํานวนอาจารย� ให#ได#ในอัตราส*วนจํานวนนักศึกษาเทียบเท*าต*อ
อาจารย�ประจํา เท*ากับ 8:1  

2. แผนระยะกลางการพัฒนาบุคลากรให#พร#อมต*อการเปลียนแปลง  ได#แก* การสนับสนุนให#มีคณาจารย�มี
ตําแหน*งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน มีการตีพิมพ�มากข้ึนในฐานข#อมูล ISI และ Scopus  รวมท้ังการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร#อมในการเปAนผู#บริหารของคณะวิชาในอนาคต 

3. แผนระยะยาว ได#แก* การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให#เปAนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือเปAนท่ียอมรับระดับ
นานาชาติ  และรองรับเป~าหมายในการขับเคลื่อนคณะวิชาให#เปAนคณะวิชาด#านเภสัชศาสตร�  อันดับ 1 ใน 5 
ของอาเซียน 

  คณะวิชายังมีแผนจะพัฒนาในด	านต�อไปนี้ 
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน#นทักษะการเรียนรู#ในศตวรรษท่ี 21  
2. การพัฒนาหลักสูตรตามความต#องการของตลาด เช*น หลักสูตรวิทยาการเครื่องสําอางระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ขับเคลื่อนหลักสูตรให#ได#รับการรับรองระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ� AUN QA) และเตรียมการขับเคลื่อนคณะ

เข#าสู*ระดับคะแนน EdPEx 300 
4. การสร#าง/ส*งเสริมนวัตกรรมท่ีจับต#องได# และการประชาสัมพันธ�เผยแพร*คณะวิชา  
5. พัฒนาฐานข#อมูลศิษย�เก*า/ผู#ทําช่ือเสียงและประโยชน�ให#กับคณะ 
6. ส*งเสริมความร*วมมือและการสร#างเครือข*ายระดับชาติและนานาชาติ 
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