
 

 
 

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

Self Assessment Report (SAR)  

ประจําปการศึกษา 2553 

 

 

 

 

 

 

โดย  

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 



 

คํานํา 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2553 เลมน้ี จัดทําเพื่อเปนหลักฐาน แสดงใหเห็น

วา ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาไดลุลวงตามวัตถุประสงค และแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว และเพื่อใชเปนหลักฐานให

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพตอไป 

รายงานน้ี ประกอบดวย 4 บท ดังน้ี 

บทท่ี 1 ขอมูลตาง ๆ ของภาควิชาฯ 

บทท่ี 2 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สกอ. 

บทท่ี 3 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 

บทท่ี 4 ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. 

ในสวนของ สกอ. จะประเมินในชวงปการศกึษา 2553 (มิถนุายน 2553 – พฤษภาคม 2554) และการ

ประเมินตาม สมศ. จะประเมินในชวงปการศกึษา 2551-2553 (มิถนุายน 2551 – พฤษภาคม 2554) 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมน้ีเปนสวนชวยในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะเภสัชศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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บทท่ี 1  
สวนนาํ 

 
1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งอยูที่เลขที่ 110/5 หมู 3 ถนนกาญจนวนชิ ตาํบลคอหงส 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สถาปนาขึ้นเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2521   ตามประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา   

การแบงสวนราชการของคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย 5 ภาควิชา และสํานกังานเลขานกุาร  ภาควิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรมเดิมช่ือภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม  เปนหนึ่งใน 5 ภาควิชา ตัง้อยูอาคาร 2 และอาคาร 3 (ช้ัน 1 และ 3) 
อาคาร 5 (ช้ัน 1) ของคณะเภสัชศาสตร   ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมมีสวนรับผิดชอบการเรียนการสอน รวม 5 

หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัช

กรรม (หลักสูตร 6 ป)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครือ่งสําอาง (หลักสูตรนานาชาต)ิ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

การวิจัยเนนดานการเตรียมและการพัฒนาเภสัชภัณฑและเครื่องสําอาง  ระบบนําสงยา  จุลชีววิทยาทางเภสัชศาสตร  

การออกแบบและวางผงัโรงงานผลิตยา   ตามหลักเกณฑวิธีการผลิตทีด่ ี ตลอดจนการบรกิารวิชาการสูสงัคม  

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันช้ันนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทําหนาที่สรางบัณฑิต และเอ้ือประโยชนตอชุมชน โดยมี

การวิจัยเปนฐาน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาองคความรูและสรางผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการเรียน การสอน และ

การบรกิารวิชาการ  
2. ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ มี

คุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองด ีมีจิตสํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมและประเทศ 
3. บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมในรูปแบบตาง ๆไดแกการผลิต การวิเคราะหและการวิจัยเภสัช

ภัณฑ ใหบริการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหขอมูลความรูดานเภสัชภัณฑ และเภสัชกรรม

คลินิก 
4. พัฒนาศกัยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมใหมบีทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาไทย  



 

 

ปรชัญาของคณะเภสัชศาสตร 

คณะเภสัชศาสตรเปนสถาบันวิชาการของสังคม เปนแหลงคิดคน ผลิต และเผยแพรองคความรูทางเภสัชศาสตรเพ่ือ

กอประโยชนใหกับสังคม 

วัตถุประสงคของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
1. พัฒนาองคความรู และสรางผลงานวิชาการ งานวิจยัทางเภสัชศาสตร โดยเฉพาะดานการพัฒนาเภสัชภัณฑทีม่ี

คณุภาพ และเปนประโยชนตอการเรยีนการสอน และการบรกิารวิชาการ 
2. รวมผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตรในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ 

มีคุณธรรม จริยธรรม  และเปนพลเมืองดี  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคมและประเทศ ผานการสอน

วิชาการทางดานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

3. บริการทางวิชาการดานเภสัชศาสตรแกสังคมโดยเนนหนักดานการผลิต วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑรวมถึงการ

ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

4. พัฒนาศกัยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมใหมบีทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ   เพ่ือ

คณุภาพชีวิตทีด่ขีองประชาชน  

5. มีสวนรวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารภายในภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

สายวิชาการ สายบริหารและธุรการ สายสนบัสนนุวิชาการ 



 

 

 

 

 

- การดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การดําเนินงานดานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมภาควิชา 

วัตถุประสงครายวิชา 
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน/ส่ือการสอน 

 

การจดัการเรยีนการสอนตามหลักสูตร 

การประเมินการสอน 

ที่ประชุมภาควิชา 

นโยบายงานวิจยัของภาควิชา 

การวิจัย 

เผยแพรผลงานวิจัยที่บอรด 
ประชาสัมพันธภาควิชา 

สรุปงานวิจัย 



 
 
 
 
 

- การดําเนนิงานดานการบรกิารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน 

ผูบริหารและบุคลากร 
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   ดังรายนามตอไปนี้ 

2522-2529 รศ.ภญ.ดร.สุนาลินี  นิโครธานนท  
2530-2533 ผศ.ภญ.ดร.สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร 
2534-2537 รศ.ภก.ดร.นุวัตร  วิศวะรุงโรจน  
2537-2538 รศ.ภก.ดร.ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง 

2538-2541 ผศ.ภญ.อรุณศรี  สุนทรพิธ 

2541-2542 ผศ.ภญ.ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธ์ิ  
2542-2543 รศ.ภก.วิบุล  วงศภูวรักษ  
2543–2547  รศ.ภก.ดร.ธีระพล  ศรชีนะ 
2547–2550 ผศ.ภญ.ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธ์ิ  
2550-2554 รศ.ดร.เสนห  แกวนพรัตน  

กําหนดรูปแบบและวิธีการใหบริการวิชาการของภาควิชา 
การมีสวนรวมในการบริการวิชาการของคณะฯ 

การประเมินผล 

ที่ประชุมภาควิชา 

การบรกิารวิชาการ 



2554-ปจจุบัน รศ.ภก.ดร.นิมิตร  วรกุล  
 
 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต-ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549 

 
1.6 จํานวนนักศึกษา 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน  9  คน  
นกัศกึษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร จาํนวน 10 คน 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) จาํนวน 11 คน 

นกัศกึษาเภสัชศาสตรบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จาํนวน  22  คน 
 
1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  มีบุคลากรทั้งหมด 27 คน ประกอบดวย  ขาราชการสาย ก  19  คน   ขาราชการ

สาย ข  2  คน   และขาราชการสาย ค  4  คน  ลูกจางประจํา 1 คน ลูกจางช่ัวคราว 1 คน ดังนี ้

รองศาสตราจารย  9  คน 

1. ภก. ดํารงศักดิ์  ฟารุงสาง , Ph.D (Industrial and Physical Pharmacy), Purdue U., 
USA., 2536 

2. ภก. ธีระพล  ศรชีนะ, Ph.D (Pharmaceutics), U. of London, UK, 2541 
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1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ 
 งบประมาณแผนดินป 2554 (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554) = 452,539.- บาท 
 งบประมาณแผนดินป 2553 (1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553) = 489,618.- บาท 

 
1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
 ขอมูลของคณะเภสัชศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2552) 
  

ขอเสนอแนะจากปท่ีผานมา การปรับปรุง 
• ควรหาวิธีการนําผลงานวิจัยไปสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย • มีการผลิตเครื่องสําอางที่ไดจากการวิจัยใหกับ

บริษัทเอกชน เพ่ือนําไปจัดจําหนาย 
• มีการติดตอประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมยาและ

เครื่องสําอาง ซ่ึงเปนแหลงฝกงานของนักศึกษา สาขา

เฉพาะทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพ่ือใหมีการพัฒนาตอ

ยอดงานวิจยัของคณาจารย โดยการทาํ MOU ในนาม

คณะฯ 

• ควรมีแผนปฏิบัติการในการรับนักศึกษาปริญญาโท 

และปริญญาเอกที่เปนเภสัชกร 
• มีการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาเภสัช

ศาสตร ใหสามารถรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในแหลง

ฝกงานของคณะฯ เพ่ือเขามาศกึษาโดยการทาํงานวิจยั

ของแหลงฝกเปนหลัก 
 
 



 
บทท่ี 2 

ผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ สกอ. 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ไดดําเนินงานตามหนาที่หลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะเภสัชศาสตร ซ่ึงมี

หนาที่ในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนพ้ืนฐาน ภายใตแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติงานประจําป 2553-2554 ของคณะเภสัชศาสตร และแผนปฏิบัติงานของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ประจําป 2553 ซ่ึงการดาํเนนิงานของภาควิชาฯ ไดเจรญิกาวหนาไปดวยด ี        โดยไดรบัการสนนัสนนุจากบคุลากรของ

ภาควิชา หนวยงานตาง ๆ ในคณะเภสัชศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางดีย่ิง และไดผลงานครบถวนตาม

แผนการที่วางไวซ่ึงมีผลงานที่โดดเดนและผลงานที่รับผิดชอบตามองคประกอบดังนี้ 
 

1.   รางวัลอาจารยตัวอยาง  ดานการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2553 

 รองศาสตราจารย นฏัฐา  แกวนพรตัน  
2.   รางวัลบุคลากรดีเดนในวันขาราชการพลเรือน จัดโดย สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําป 2553 

 นางอมราวด ีจางวาง ตาํแหนงผูปฏบิตังิานวิทยาศาสตรชาํนาญงาน  
3. อาจารยตัวอยางดานการวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2553 
 รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 

4.   นักวิจัยท่ีไดรับอนุสิทธิบัตร ประจําป 2553 
อนุสิทธิบัตร 
นักวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี และคณะ  
ผลงานอนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑชีวภัณฑควบคุมโรคพืช วิธีการเตรียมและการใชชีวภัณฑดังกลาว  

 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ภาควิชาไดกาํหนดปรชัญา ปณิธาน และวัตถุประสงคเปนไปตามคณะเภสัชศาสตร และไดมกีารกําหนดแผนการ

ดาํเนนิงานของภาควิชาใหเปนไปตามแผนของคณะและสอดคลองกับแผนพัฒนาของชาตโิดยมีบคุลากรในภาควิชาทกุคน

เปนกรรมการทาํงานกําหนดแผนของภาควิชา มีการกําหนดตวับงช้ีของการดาํเนนิงาน ตดิตามตรวจสอบการดาํเนนิงาน

และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง โดยใชเวทีของการประชุมภาควิชาซ่ึงมีเปนประจําทุกเดือน 
  

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
ภาควิชาไดมีสวนรับผิดชอบในเรื่องการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังไดกลาวแลวในบทที่ 1  
-   มีการเรียนการสอนหลายรูปแบบทั้งที่เปนการบรรยายและปฏิบัติการ โดยใชส่ือการสอนที่ทันสมัย เชน การใช 



virtual class room, power point, video เปนตน 
- มีการประเมินขอสอบโดยอาจารยในภาควิชาฯ กอนที่จะนําไปใชในการประเมินผลนักศึกษาและมีเกณฑการ

ประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจนซ่ึงมีกําหนดไวในแผนการสอนของทุกรายวิชา 

- มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเสมอ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน มีอาจารยผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกสถาบันมาใหความรูเพ่ือใหนักศึกษามีความรูกวางขวาง และมีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ปรับปรุงหลักสูตร 
-  มีอาจารยทั้งหมด 19 คน ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2553   จํานวน 18 คน โดยมีจํานวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 73.68 และคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเทากับ 84.21 
-   ในการเรยีนการสอนทกุรายวิชานกัศกึษา ไดประเมินความพึงพอใจของอาจารยทีส่อนทกุหวัขอ และทกุรายวิชา 

เกณฑที่ไดอยูในระดับดีมากคือไดคะแนนเฉล่ีย 4.56  จากคะแนนเตม็ 5 
 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย     

อาจารยในภาควิชาและนักวิทยาศาสตรทุกคนไดทํางานวิจัยอยางเต็มความสามารถซ่ึงมีผลงานที่เก่ียวของกับงานวิจัยดังนี ้
-  ไดรับเงินทุนในปการศึกษา 2553 เพ่ือทําวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เปนเงินทั้งส้ิน   12,025,073.56.-  

บาท คิดเฉล่ียตอคนเทากับ  668,059.64.-  บาท (จากอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 18 คน) 
-  มีผลงานตพีมิพเผยแพรระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ  22     ช้ิน  
-  อาจารยที่มีงานวิจัยคิดเปน 88.89 % (เนือ่งจากอาจารย 1 คน เพ่ิงกลับจากลาเรยีนตอปรญิญาเอก (กําลังขอทุนวิจัย) 

และอีก 1 คน กําลังเตรียมตัวไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก)       
 
องคประกอบท่ี 5 การบรกิารวิชาการแกสงัคม 

 ภาควิชาไดใหบรกิารแกสังคมอยางเตม็ทีใ่นหลาย  ๆ ดาน เชนเปนทีป่รกึษาทางดานวิชาการใหกบัหนวยงาน

ภายนอก การใหความรูเรือ่งยาและสุขภาพ การใหการบรกิารตรวจวิเคราะห ยา อาหารและเครือ่งสําอางแกชมุชน และการ

ผลิตเครื่องสําอางเพ่ือการจําหนาย ซ่ึงมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี ้
-  ภาควิชามีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับการบริการวิชาการแกสังคม  
-  อาจารยที่เปนเภสัชกรทุกคนตองทําหนาที่ขายยาและใหความรูเรื่องยาแกประชาชน ที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร 
-  ภาควิชามีผลงานบรกิารทางวิชาการทีโ่ดดเดนในป 2553 คือ การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ใชเปน 

Antiaging ใหกับหางหุนสวนจํากัด U-Princess ภายใตการสนับสนุนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
นอกจากนี้ภาควิชายังผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือใหบริการแกโรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป ไดแก Antiseptic hand 
gel, เจลอาบน้าํผสมสารสกัดจากธรรมชาต ิเปนตน 
 

องคประกอบท่ี 7 การบรหิารและการจัดการ 
ภาควิชาไดมแีผนการดาํเนนิงานในการบรหิารและการจดัการในเรือ่งการเรยีนการสอน การวิจยั การบรกิารวิชาการ การ



ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดจากเงินงบประมาณ

แผนดินที่ไดรับ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี ้
-  ในการบริหารภาควิชาไดใชหลักธรรมาภิบาล บุคลากรทุกคนไดรับการปฏิบัติเสมอภาคกันในกรอบของตําแหนง

หนาที ่
-  ไดมีการพัฒนาภาควิชาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยทุกคนมีโอกาส ไดคนหาความรูเพ่ิมเติมจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน จากการไปประชุม ดูงาน การใชเวทีสนทนา แลกเปล่ียนเรียนรูที่คณะไดจัดใหกับบุคลากรอยูเปน

ประจํา 
-  มีการจัดการบริหารความเส่ียงในเรื่องตาง ๆ อยูเปนประจําในเวทีของการประชุมภาควิชา  
-  มีการจัดเก็บขอมูลทางดานวิชาการและขอมูลพ้ืนฐานของภาควิชาอยางเปนระบบ และมีระบบปองกันขอมูลที่รัดกุม 

ปลอดภัย 
-  อาจารยและนักวิจัยทุกคนมีโอกาสไดไปเสนอผลงานหรือเขารวมประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
-  ภาควิชาไดมกีารวางแผนและดาํเนนิการเก่ียวกับระบบ 5 ส. ซ่ึงบุคลากรทุกฝายและนักศึกษาไดใหความรวมมือเปน

อยางด ีทาํใหสภาพแวดลอมสวยงามสะอาดตา ทาํใหเกิดความสะดวกปลอดภัยในการปฏบิตังิาน 
 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ภาควิชาและคณะไดรวมกันจัดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยผานการประชุมกรรมการ

คณะ การประชุมพบปะระหวางคณบดี รองคณบดีฝายแผน กับหัวหนาภาควิชาและการประชุมพบปะกันระหวางฝายปฏิบัติ

เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพของคณะและบุคลากรที่รับผิดชอบ ในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพ เปนประจํา ไดมีการ

จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และทําอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา โดยมีหัวหนาภาควิชาคอยตรวจสอบติดตาม และบุคลากรของ

ภาควิชามีสวนชวยในการเสนอขอมูลสูภาควิชาที่แตละคนไดไปปฏิบัติงานดานตาง ๆ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศและสง

รายงานฉบับสมบูรณ  

 



องคประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ช่ือตัวบงช้ี 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศกึษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 8 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

                                      
ประเมนิ

ตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ

นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และ

ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม

สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

จัดทําแผนปฏิบัติการภาควิชาที่

สอดคลองกับแผนอุดมศึกษา ระยะ

ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.

2551-2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 

10 (พ.ศ.2551-2554) 

แผนปฏิบัติการภาควิชา /  
รายงานการประชุมภาควิชาฯ  

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ

สถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

ภาควิชาไดถายทอดโดยแจงให

บุคลากรทราบและปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการภาควิชา 

แผนปฏิบัติการภาควิชา / รายงาน

การประชุมภาควิชาฯ  

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน

แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาควิชาไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

ภาควิชา ครบทั้ง 4 พันธกิจ 
แผนปฏิบัติการภาควิชา 

 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ

การประจําป และคาเปาหมายของแตละ

ภาควิชาจัดทําแผนปฏิบัติการตาม

ตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

แผนปฏิบัติการภาควิชา 



องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ช่ือตัวบงช้ี 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

ตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

ดําเนินงาน 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ ครบ 4 พันธกิจ 
แผนปฏิบัติการภาควิชา 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนินงานโดย

รายงานใหทราบในที่ประชุม

ภาควิชา 

แผนปฏิบัติการภาควิชา / รายงาน

การประชุมภาควิชาฯ  

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 

คร้ังและรายงานผลตอผูบริหารและสภา

สถาบันเพ่ือพิจารณา 

ภาควิชาทําการประเมินผล และ

รายงานผลใหบุคลากรรับทราบ 
แผนปฏิบัติการภาควิชา / รายงาน

การประชุมภาควิชาฯ  

 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

การประจําป 

ภาควิชานาํผลการพิจารณา 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะไป

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปถัดไป 

แผนปฏิบัติการภาควิชา 

 



องคประกอบท่ี 2 
การผลิตบัณฑิต 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 
ช่ือตัวบงช้ี 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ : 
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 
ข และ ค2 รอยละ 30 ขึ้นไป 
ค1 และ ง รอยละ 60 ขึ้นไป 

หรอื คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  
กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 รอยละ 6 ขึ้นไป 
ค1 และ ง รอยละ 12 ขึ้นไป 

 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
กรณีที่ 1 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ตัวตั้ง 15 78.95 

ตัวหาร 19 
กรณีที่ 2 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ปกอนหนา ปปจจุบัน ผลการดําเนนิงาน  

ตัวตั้ง    
ตัวหาร    

 

ผลการประเมนิตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 78.95 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ปการศกึษา 2553 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีจํานวนอาจารยทั้งหมด 19 คน วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 1 5 คน คิดเปนรอยละ 

78.95 และมีอาจารยที่เดิมมีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท ที่กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
หลักฐาน: 

รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพ ปการศกึษา 2553 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 



 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 
ช่ือตัวบงช้ี 2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ : 
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน 

กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 
ข และ ค2 รอยละ 60 ขึ้นไป 
ค1 และ ง รอยละ 30 ขึ้นไป 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 
กลุมสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 รอยละ 12 ขึ้นไป 
ค1 และ ง รอยละ 6 ขึ้นไป 

 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
กรณีที่ 1 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ตัวตั้ง 16 84.21 

ตัวหาร 19 
กรณีที่ 2 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ปกอนหนา ปปจจุบัน ผลการดําเนนิงาน  

ตัวตั้ง    
ตัวหาร    

 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 84.21 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ปการศกึษา 2553 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีจํานวนอาจารยทั้งหมด 19 คน มีผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7  คน  คิด

เปนรอยละ 36.84 และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 47.37 รวม ผูดาํรงตาํแหนงทางวชิาการเปน 16 คน คิด

เปนรอยละ 84.21 
หลักฐาน: 

รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพ ปการศกึษา 2553 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

 



 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 
ช่ือตัวบงช้ี 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศกึษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 7 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

                    

ประเมนิ

ตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

มีการจัดแผนการสอนใหสอดคลอง

กับหลักสูตร 
เอกสารรายวิชาที่เปดสอนของ

ภาควิชา 

 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร  มี

รายละเอียดของรายวิชาและของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี ) 
กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษา  ตามที่กําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

มี Schedule และแผนการสอน

ทุกรายวิชา 
เอกสารรายวิชาที่เปดสอนของ

ภาควิชา 

 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริม

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  และ

การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน

หรือจากการทําวิจัย 

มีการจัดทํา Schedule และ

แผนการสอนทุกรายวิชา 
เอกสารรายวิชาที่เปดสอนของ

ภาควิชา 

 4. มีการใหผูมีประสบการณทาง

วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน

หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอน

ทุกหลักสูตร 

เชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน

ภายนอก เปนอาจารยพิเศษ/

คณะกรรมการในการจัดทํา

หลักสูตรทุกหลักสูตร 

เอกสารรายวิชาที่เปดสอนของ

ภาควิชา/คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 



องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ 
ช่ือตัวบงช้ี 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการ

วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

จัดใหอาจารยสอนในหัวขอที่ตรง

กับหัวขอที่ทําวิจัย 
เอกสารรายวิชาที่เปดสอนของ

ภาควิชา 

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจ

แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา  3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินการเรียนการสอน 

โดยนักศึกษา ทุกรายวิชา/ทุกภาค

การศึกษา 

จาก Web ประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย โดยนักศึกษา 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน  กลยุทธการ

สอน  หรือการประเมินผลการ

เรียนรู  ทุกรายวิชา  ตามผลการ

ประเมินรายวิชา 

นําผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนในปถัดไป 
เอกสารรายวิชาที่เปดสอนของ

ภาควิชา ปการศึกษา 1/2553 

 

 

 



องคประกอบท่ี 4 

การวิจัย 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ช่ือตัวบงช้ี 4.3 :เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมนิ : 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

กลุมสถาบัน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
ข และ ค2 60,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 

50,000 บาทขึ้นไปตอคน 25,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 
ค1 และ ง 180,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 

150,000 บาทขึ้นไปตอคน 75,000 บาทขึ้นไปตอ

คน 
 
ขอมลูผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนนิงาน ผลลัพธ 
ตัวตั้ง 12,025,074 668,060 

ตัวหาร 18 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 668,060 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ปการศกึษา 2553 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจํานวน 18 คน มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากแหลงทุนภายในและภายนอกรวมเปนเงิน 12,025,074.- บาท (การคํานวณแยกตามสัดสวนความรับผิดชอบของผูวิจัย) เงินสนับสนุน

งานวิจัยเฉล่ียตอคน = 668,060.- บาท  

 
หลักฐาน: 

รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพ ปการศกึษา 2553  ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 4 

จุดแข็ง 

1. มีอาจารยที่มีความโดดเดนในดานการวิจัยหลายคน 

2. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สงเสริมดานการวิจัย 

3. อาจารยในภาควิชาฯ มีสวนรวมกับสถานวิจัยความเปนเลิศ และหนวยวิจัยตาง ๆ ของคณะฯ 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยเปนผูวิจัยหลักยังไมครบทุกคน 

2. ภาควิชายังขาดนักวิจัยในบางหัวขอ 

การปรบัปรงุ 

ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือหาขอเสนอแนะจากคณาจารยในภาควิชา ซึ่งทําใหทุกคนเห็นจุดที่ควรมีการพัฒนาในภาควิชา และรวมกัน

เสนอแนวทางแกไข ทําใหมีความพยายามที่จะใหมีผูวิจัยหลักมากขึ้น ตลอดจน สนับสนุนใหอาจารยที่ยังไมจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกไปศึกษาเพ่ิมเติมในหัวขอวิจัยที่นาสนใจ เชน การพัฒนาวัคซีน เปนตน 

 

 

 

 



องคประกอบท่ี 7 
การบรหิารและการจัดการ 

 
องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 
ช่ือตัวบงช้ี 7.4 :ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการประเมนิตนเองปการศกึษา 2553 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 6 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

                    

ประเมนิ

ตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดย

มีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน

รวมเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทาํงาน 

มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง คําสั่งคณะเภสัชศาสตร ที่ 46/2554  

เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการ

ดําเนนิงานของภาควชิาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 

2554 

 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง  
และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง

อยางนอย 3 ดานตามบริบทของ

สถาบัน 

มีการประชุม/รายงานความคืบหนา

ของการใชงบประมาณ/ระเบียบ 

ขอบังคับ/ การรับนักศึกษา งานวิจัย 

รายงานการประชุมภาควชิาฯ 

 3. มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

มีการประเมินดานสถานะการเงิน

ของภาควิชากอนจะดําเนินการใช

เงิน 

รายงานการประชุมภาควชิาฯ 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่

มีระดับความเสี่ยงสูง  และ

ดําเนินการตามแผน 

จัดทําแผนปฏิบัติการของภาควิชา 

ทกุ 2 ป 
รายงานการประชุมภาควชิาฯ 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน และรายงาน

มีการติดตาม และนําเขาประชุม

ภาควชิา 
รายงานการประชุมภาควชิาฯ 



องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ 
ช่ือตัวบงช้ี 7.4 :ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

ตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 

 6. มีการนําผลการประเมิน  และ

ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช

ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป 

นาํผลการประเมนิมาบรหิารความ

เสี่ยงในปถัดไป 
รายงานประกันคุณภาพปที่ผานมา 

 
ขอสรุปโดยรวมองคประกอบที่ 7  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตาง ๆ ของภาควิชาใหกับคณาจารยและบุคลากรของภาควิชาเปนระยะ ทําใหสามารถรวมกัน

เสนอแนะและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมทันเหตุการณ 

 

 

 
 
 



 



บทท่ี 3 
ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

- ดานคุณภาพบัณฑิต 
เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพดี ภาควิชาฯ ไดจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความรูที่จะใหกับผูเรียน โดยมุงเนน

ความเขาใจในเนื้อหา และสามารถปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้ยังมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน มีการประเมินขอสอบโดยกลุม

อาจารยที่เก่ียวของกอนที่จะนําไปใชประเมินผลนักศึกษา 
สําหรับตัวบงช้ีที่ใชในการพิจารณาของ สมศ. ภาควิชาฯ จะมุงเนนที่ระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีการกําหนดใหวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก ตองไดรับการตีพิมพ เผยแพรในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ หรือเปน 

Proceeding ในการประชุมวิชาการ ทําใหผลการประเมินในดานนี้บรรลุเปาหมายอยางชัดเจน 
 

- ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ภาควิชาฯ มีความโดดเดนในดานการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยโดยจะเห็นไดจากจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

และเผยแพร ทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิรวม 72 ช้ิน ในรอบ 3 ป ซ่ึงจํานวนนี้เปนการตีพิมพในฐานขอมูล ISI (กรณีที่ 5) รวม 

33 ช้ิน 
กรณีของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ยังไมบรรลุเปาหมาย เพราะงานวิจัยสวนหนึ่งของภาควิชาฯ จะเก่ียวเนื่องกับ

ผลิตภัณฑยา ซ่ึงยากทีจ่ะพัฒนาไปเปนผลิตภัณฑ เพ่ือการจาํหนาย เพราะจะตองใชงบประมาณสูงมาก และตองใชเวลาในการ

ทําการทดลองทางคลินิกรวมดวย ทําใหใชเวลานานมาก แตอยางไรก็ตาม งานวิจัยดานเครื่องสําอางจะมีแนวโนมที่จะพัฒนาไป

เปนผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายไดงายกวาเพราะกฏระเบียบในการขึ้นทะเบียนมีขั้นตอนนอยกวาการผลิตยาใหมมาก ทั้งนี้ผลิตภัณฑ

ที่ขึ้นทะเบียนแลวก็ยังมีจําหนายจนถึงปจจุบัน แตไมสามารถนํามานับซํ้าได 
กรณีของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ก็ยังไมบรรลุเปาหมายเชนกัน ซ่ึงภาควิชาฯ จะมีการจัดการใหอาจารย

ในภาควิชาฯ มีการเขยีนตาํราใหมากขึน้ในอนาคต ปญหาทีเ่กิดจากเกณฑการประเมิน ก็คอืการตัง้เกณฑใหมสัีดสวนในงานไม

นอยกวารอยละ 50 จึงจะนํามานับได ทําใหในกรณีที่เปนการเขียนสวนหนึ่งของหนังสือที่มีผูแตงหลายคน ไมสามารถนํามานับ

ได 
 

- ดานการบรกิารวิชาการแกสงัคม 
ภาควิชาฯ มีความพรอมทีจ่ะใหบรกิารวิชาการแกสังคมและใหนโยบายเพ่ือนาํมาใชในการพัฒนา การเรยีนการสอนและ

การวิจัยของบุคลากรในภาควิชาฯ ซ่ึงในปจจุบันอาจจะมีปญหาเรื่องงบประมาณ แตคาดวาในอนาคตจะมีการจัดสรร

งบประมาณมาใชในดานนี้มากขึ้น 
 

- ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
ภาควิชาฯ มีการวางแผนดานกําลังคน โดยไดรับขอเสนอแนะจากการประชุมภาควิชาฯ และหารือกับผูบริหารระดับคณะ 



นอกจากนีย้งัมีการสงเสรมิใหอาจารยศกึษาตอในสาขาทีภ่าควิชาฯ ยังขาด ในดานตาํแหนงทางวิชาการ อาจารยในภาควิชาฯ มี

พัฒนาการเปนอยางดีในรอบ 3 ป โดยมีผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมขึ้น 3 คน และรองศาสตราจารยเพ่ิมขึ้น 3 คน 
 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
ตัวบงช้ีอัตลักษณเหมาะสมที่จะประเมินในระดับคณะมากกวาระดับภาควิชาฯ 

 
 



 
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

 
ดานคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี 3: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 
ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  10.75 89.58 
- กรณีที่ 1 1 7  1.00 
- กรณีที่ 2 2 6 2 2.50 
- กรณีที่ 3     
- กรณีที่ 4 2 1  1.50 
- กรณีที่ 5 1 4  2.00 

ตัวหาร 6 4 2  12 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 89.58 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
รวม 3 ป ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 12 คน มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพ 

เผยแพร ทัง้หมด 26 ช้ิน คิดเปนรอยละ 89.58 
หลักฐาน: 

1. รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพ ปการศกึษา 2553 งานบรกิารการศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ดานคุณภาพบัณฑิต 
ช่ือตัวบงช้ี 4: ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 
ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  12.25 306.25 
- กรณีที่ 1     
- กรณีที่ 2 1   0.25 
- กรณีที่ 3     
- กรณีที่ 4     
- กรณีที่ 5 2 6 4 12 

ตัวหาร 2 2 0  4 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 306.25 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
รวม 3 ป ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สําเร็จการศึกษา  4  คน มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร 

ทั้งหมด 13 ช้ิน คิดเปนรอยละ 306.25  
 
หลักฐาน: 

รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพ ปการศกึษา 2553 งานบรกิารการศกึษา 
 

 



 

ขอสรุปโดยรวมดานคุณภาพบัณฑิต 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการกําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธกอนสําเร็จการศึกษา ทําใหมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่อง ซึ่ง

จะสงผลใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของคณะฯ มีคุณภาพที่ด ี

 

จุดที่ควรพัฒนา 

เกณฑของการตีพิมพผลงานตามหลักสูตรตางจากเกณฑการประเมินทําใหผลงานตีพิมพหลายฉบับไมสามารถนํามานับได 

การปรบัปรงุ 

- ชี้แจงใหนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาทราบวาผลงานตีพิมพชนิดใดที่ไดรับการยอมรับในขั้นตอนการประเมิน 

- ปรับปรุงเกณฑการตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินของ สมศ. 

 

 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ช่ือตัวบงช้ี 5: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี ้

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

                 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 
ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  44.75 75.85 
- กรณีที่ 1 6 2  1 
- กรณีที่ 2 6 11 7 6 
- กรณีที่ 3 1  1 1 
- กรณีที่ 4  5  3.75 
- กรณีที่ 5 4 15 14 33 

ตัวหาร 21 19 19  59 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 75.85 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ในระยะ 3 ป (2551-2553) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ และเผยแพรในวารสารตาง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวม 72 ช้ิน  อาจารย

ทั้งหมด รวม 3 ป = 59 คน เฉล่ียตามคาน้ําหนัก คิดเปนรอยละ 75.85 

 
หลักฐาน: 

รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพ ปการศกึษา 2553  ฝายวิจัยฯ 

 

 
 



 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ช่ือตัวบงช้ี 6: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ผลรวมขอมูลยอนหลัง 3 ป ผลลัพธ 
ตัวตั้ง 5 4 2 11 19 
ตัวหาร 21 19 19 59  

 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 19 4.66  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ในระยะ 3 ป (2551-2553) ผลงานวิจัยทั้งหมด จํานวน 1 1 ช้ิน ที่นําไปใชประโยชนโดยหนวยงานตาง ๆ  รวม  11  ช้ินงาน และใช

ประโยชนจนถึงปจจุบัน  อาจารยทั้งหมด รวม 3 ป = 59 คน เฉล่ีย คิดเปนรอยละ 19  
 
 
หลักฐาน: 

1. ผลิตภัณฑที่ภาควิชา 
2. บันทกึขอตกลงการผลิตผลิตภัณฑใหแกผูประกอบการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 



ช่ือตัวบงช้ี 7: ผลงานวชิาการทีไ่ดรบัการรบัรองคุณภาพ 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ขอมูลถวงน้ําหนัก ผลรวมขอมูล

ยอนหลัง 3 ป 
ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  4 6.78 
- กรณีที่ 1  1  0.25 
- กรณีที่ 2  2 2 2.00 
- กรณีที่ 3  1  0.75 
- กรณีที่ 4  1  1.00 

ตัวหาร 21 19 19  59 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 6.78 3.39  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
ในระยะ 3 ป (2551-2553) ผลงานวชิาการทีไ่ดรบัการรบัรองคุณภาพ  รวม 9  ช้ินงาน แตมีผลงานที่ตรงตามเกณฑ 7 ช้ิน สวนอีก 2 ช้ิน เปน

ผลงานเก่ียวกับการเขียนตําราที่มีการตรวจสอบอานโดยผูทรงคุณวุฒิ มีสัดสวนงานไมถึงรอยละ 50   จึงไมนํามาคิด  อาจารยทั้งหมด รวม 

3 ป  59 คน เฉล่ีย คิดเปนรอยละ 6.78 

 
หลักฐาน: 

1. ตาํรา (ตูแสดงของภาควชิาฯ) 
2. เจาของผลงาน 

 

 
ขอสรุปโดยรวมดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดแข็ง 

4. อาจารยในภาควิชาฯ มีศักยภาพสูงในการทําวิจัย  

5. มีการนํางานวิจัยไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สงเสริมใหอาจารยที่ยังไมไดเปนนักวิจัยหลักขอทุนดวยตนเอง โดยมีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสนับสนุน 

2. ติดตอทํา MOU กับโรงงานอุตสาหกรรมยาและเคร่ืองสําอาง เพ่ือพัฒนาตอยอด งานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยใหมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังไมดําเนินการในเชิงรุก 



ขอสรุปโดยรวมดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

3. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยาสามารถเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยทํางาน

วิจัยที่เปนโจทยจากที่ทํางานเปนหลัก 

4. กระตุนใหคณะฯ ประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น 

 

 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานการบรกิารวิชาการแกสงัคม 

 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ช่ือตัวบงช้ี 8: ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ มาใชในการพัฒนา การเรียนการสอนและการวิจัย  
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 
 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 2551 2552 2553 ผลรวมขอมูลยอนหลัง 3 ป ผลลัพธ 
ตัวตั้ง 1 3  4 100 
ตัวหาร 1 3  4 

           

ผลการประเมนิตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3 100 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

      

ผลการดําเนนิงาน: 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มีการจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งหมด 4 โครงการ โครงการที่ใชกับการเรียนการสอน และการวิจัย 4 

โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

หลักฐาน: 
1. แฟมจัดประชุมวิชาการของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

 

 
ขอสรุปโดยรวมดานการบริการวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารยและบุคลากรมีความพรอมและกระตือรือรนที่จะใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมุงเนนใหความรูเกี่ยวกับการผลิตและการใชยา 

เคร่ืองสําอาง ตลอดจนใหบริการวิเคราะหมาตรฐานยา อาหาร และเคร่ืองสําอาง 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

การใหความรูกับชุมชนยังขาดการประสานงานที่เปนระบบ ดังนั้นภาควิชาจึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการใหความรูกับชุมชนเปนประจําทุก

ปโดยจัดรวมไวในแผนการปฏิบัติงานของภาควิชา ทั้งนี้ภาควิชาจะประสานความตองการของชุมชน เพ่ือเปนโจทยในการจัดโครงการ

ตอไป 

 

 

 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานการบรหิารและการพฒันาสถาบนั 

 
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ช่ือตัวบงช้ี 14: การพัฒนาคณาจารย   
เกณฑการประเมนิ : 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมลูผลการดําเนนิงาน 
 ตําแหนง 

วชิาการ 

วุฒิ

การศกึษา 

2551 2552 2553 รวม 3 

ป 

คาถวง

น้ําหนัก 

ผลรวมขอมลู 3 

ปยอนหลัง 

ผลลัพธ 

ตัวตั้ง  

อาจารย 

ป.ตรี      308.00 6.04 

ป.โท   1 1 2 

ป.เอก 4 1 1 6 30 

ผศ. 
ป.ตรี      

ป.โท 3 1  4 12 

ป.เอก 5 7 7 20 120 

รศ. 
ป.ตรี      

ป.โท 2 2 2 6 30 

ป.เอก 4 4 7 14 112 

ศ. 
ป.ตรี      

ป.โท      

ป.เอก      

ตัวหาร 51 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 6.04 5  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 

รวม 3 ป ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  มีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 51 คน และในป 2553 ตําแหนงอาจารยที่จบปริญญา

โท = 1 คน  ปริญญาเอก = 1 คน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจบปริญญาเอก = 7 คน ตําแหนงรองศาสตราจารยจบปริญญาโท = 
2 คน ปริญญาเอก = 7 คน เฉลี่ยคาดัชนีคุณภาพอาจารยเทากับ  6.04 เทา 

หลักฐาน: 
2. รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพ ปการศกึษา 2553 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หนา 5 



ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ช่ือตัวบงช้ี 14: การพัฒนาคณาจารย   
 

ขอสรุปโดยรวมดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

6. บุคลากรในภาควิชามีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

5. งบประมาณในการสนับสนุนใหบุคลากรไปเพ่ิมพูนความรูมีไมเพียงพอ 

 

 



กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ช่ือตัวบงช้ี 15: ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
เกณฑการประเมนิ : 

ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

ผลการประเมนิตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 4.60 5  บรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

       

ผลการดําเนนิงาน: 
จากการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด คะแนนที่ได = 4.60   
หลักฐาน: 

1. รายงานประจาํปการประเมนิคุณภาพ ปการศกึษา 2552 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร หนา 12 
2. http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/sar-outpu.html 

 

 
 
ขอสรุปโดยรวมดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. วิธีการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑตลอดเวลา ทําใหภาควิชาฯ ทําแผนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดยากมาก ดังนั้น

หนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินควรกําหนดกฏเกณฑใหชัดเจนและกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 



กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ช่ือตัวบงช้ี 17: ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
เกณฑการประเมนิ : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ปฏิบัติได  
1 ขอ 

ปฏิบัติได  
2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 

                
ผลการประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 3 3  บรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย 

                   

ประเมนิ

ตนเอง 
ขอ เกณฑการประเมนิ ผลดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน

ที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 

โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา

สถาบัน 

มีการกําหนดแนวปฏิบัติในภาควิชา 

เพ่ือใหสอดคลองกับลการเปน

สถาบันวิจัย 

แผนปฏบิตักิารของภาควชิา 

 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ

ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน

สมบูรณ  

รวมกันพิจารณาใหมีระบบการมี

สวนรวมระหวางผูเรียนกับบุคลากร

ตามกลยทุธ 

รายงานการประชุมภาควชิา 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามจุดเนนและจุดเดนหรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอยูใน

ระดับต้ังแต 3.51 ขึ้นไปจาก

คะแนนเต็ม 5 

  

 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน 

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด

ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

มีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

ในการสรางผลิตภัณฑและบริการ

วชิาการ 

รายงานการประชุมภาควชิา 

 5. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน 

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่

กําหนด และไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  



 

บทท่ี 4  

สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

4.1 ตารางผลการดาํเนนิงานและผลประเมินตามองคประกอบและตวับงช้ี ของ สกอ. 

4.2 ตารางผลการดําเนินงานและผลประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ี ของ สมศ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 

คณะเภสชัศาสตร                   

    เชงิปริมาณ เชิงคุณภาพ     

  องคประกอบและตัวบงชี ้ รายละเอียดตัวต้ัง ขอมูล ขอมูล 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน (ระบุเลข 1 ในขอท่ีมีการดําเนินงาน)  

จาํนวน

ขอ 

ท่ีทําได 

คะแนน 

(ระดับ) 

คิด

คะแนน 

เทียบ

เกณฑ 
ผลการ

ประเมิน 

    รายละเอียดตัวหาร พื้นฐาน 
ถวง

นํ้าหนัก 
ดําเนินงาน   1 2 3 4 5 6 7 8 9       

  ตัวบงชี้ สกอ.                                     

  

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ (1) 

                                  5.00 

สกอ. 1.1 กระบวนการพฒันาแผน           1 1 1 1 1 1 1 1   8 5 5.00 ดีมาก 

สมศ. 

17. ผลการพัฒนาตามจุดเนน

และจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบนั 

          1 1 1 1 1         5 5 5.00   

  
องคประกอบท่ี 2 การผลติ

บัณฑิต (8) 
                                  4.23 

สกอ. 
2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก  
                                5.00   

  
กรณีท่ี 1 รอยละของอาจารย

ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
อาจารยป.เอก 14.00   73.68 6.14                       5.00   

    อาจารยท้ังหมด 19.00                                 



สกอ. 
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ  
                                3.51   

  กรณีท่ี 1 รอยละของอาจารย

ประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รศ.+ศ. 4.00   21.05 3.51                       3.51   

  อาจารยท้ังหมด 19.00                                 

สกอ. 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรยีนการสอน 
          1 1 1 1 1 1 1     7 5 5.00   

สมศ. 

3. ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

ถวงนํ้าหนักผลงานฯ   1.13 18.75 3.75                       3.75   

    กรณีท่ี 1 7.00 0.88                               

    กรณีท่ี 2 1.00 0.25                               

    กรณีท่ี 3   0.00                               

    กรณีท่ี 4   0.00                               

    กรณีท่ี 5   0.00                               

    ผูสําเร็จการศึกษาป.โท 6.00                                 

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย ถวงนํ้าหนักของอาจารย   89.00 4.68 3.90                       3.90   

    อาจารย-ตร ี 4.00 0.00                               



    อาจารย-โท 1.00 2.00                               

    อาจารย-เอก 5.00 25.00                               

    ผูชวยศาสตราจารย-ตร ี   0.00                               

    ผูชวยศาสตราจารย-โท   0.00                               

    
ผูชวยศาสตราจารย-

เอก 
5.00 30.00                               

    รองศาสตราจารย-ตร ี   0.00                               

    รองศาสตราจารย-โท   0.00                               

    รองศาสตราจารย-เอก 4.00 32.00                               

    ศาสตราจารย-ตร ี   0.00                               

    ศาสตราจารย-โท   0.00                               

    ศาสตราจารย-เอก   0.00                               

    อาจารยปฏิบัติงานจริง 19.00                                 

  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (3)                                   2.85 

สกอ. 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคตอจํานวน
                                1.59   



อาจารยประจําและนักวิจัย 

  
(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 180,000 บาท) 
เงินสนับสนุน     #DIV/0! #DIV/0!                       #DIV/0!   

    อาจารย+นักวิจัย                                   

  
(กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 150,000 บาท) 
เงินสนับสนุน 857,345.00   47,630.28 1.59                       1.59   

    อาจารย+นักวิจัย 18.00                                 

  
(กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 7,500 บาท) 
เงินสนับสนุน     #DIV/0! #DIV/0!                       #DIV/0!   

    อาจารย+นักวิจัย                                   

สมศ. 
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
                                5.00   

  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
ถวงนํ้าหนักผลงานฯ   13.38 70.39 17.60                       5.00   

    กรณีท่ี 1 7.00 0.88                               

    กรณีท่ี 2 10.00 2.50                               

    กรณีท่ี 3 5.00 2.50                               

    กรณีท่ี 4 2.00 1.50                               

    กรณีท่ี 5 6.00 6.00                               



    
อาจารยและนักวิจัย

ท้ังหมด 
19.00                                 

สมศ. 
7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ

รับรองคุณภาพ 
ถวงนํ้าหนักผลงานฯ   0.75 3.95 1.97                       1.97   

    กรณีท่ี 1   0.00                               

    กรณีท่ี 2   0.00                               

    กรณีท่ี 3 1.00 0.75                               

    กรณีท่ี 4   0.00                               

    
อาจารยและนักวิจัย

ท้ังหมด 
19.00                                 

  
องคประกอบท่ี 5 การบริการ

ทางวิชาการแกสงัคม (2) 
                                  5.00 

สมศ. 

8. ผลการนําความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม

พฒันาการเรยีนการ

สอนและการวจิยั 

5.00   83.33 13.89                       5.00   

    
โครงการ/กิจกรรม

ท้ังหมด 
6.00                                 

  
องคประกอบท่ี 7 การบริหาร

และการจดัการ (4) 
                                  5.00 

สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง           1 1 1 1 1 1       6 5 5.00   

  
องคประกอบท่ี 9 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ (1) 
                                  3.90 



สมศ. 

15. ผลประเมินการประกัน

คุณภาพภายในรบัรองโดยตน

สังกัด 

      3.90 3.90                     3.90 3.90   

  
คาเฉลี่ย 9 องคประกอบสาํหรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

                                4.12 

                                  ดี 

  
คาเฉลี่ยตัวบงชี้ท่ี 1-11 ของ 

สมศ. 

                                  3.93 

                                    ดี 

  

คาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของ สมศ. 

                                  4.08 

                                    ดี 

 

 


	ปรัชญาของคณะเภสัชศาสตร์
	ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
	ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
	ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

