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คานา
รายงานการประเมินตนเอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับผลงานรอบปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ผลงานระหว่ า งวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) จั ด ท าขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะเภสัชศาสตร์
ตามองค์ประกอบ และเกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา นาเสนอต่ อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง
น าเสนอรายงานต่อ คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา กระทรวงศึก ษาธิก าร ซึ่งเป็ นหน่ ว ยงานต้น สั งกั ดข อง
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับนี้
แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ ส่วนนา ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่
๓ สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัช
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการ
จัดการศึกษา อันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ ส่วนนา
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจ
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
หลักสูตรที่เปิดสอน
อาจารย์และบุคลากร
ข้อมูลจานวนนิสิต
การบริหารจัดการการเงินการคลังงบประมาณ ๒๕๕๗
อาคารสถานที่
การบริหารจัดการทรัพยากรคณะเภสัชศาสตร์
แผนที่กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
ตารางผลการดาเนินงานระดับคณะ
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ)
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
คาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set

๙๖
๑๐๐
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น
จานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)
นิสิตทุกระดับรวมกัน ๓๗๒ คน อาจารย์ประจารวมทั้งสิ้น ๖๒ คน (ลาศึกษาต่อ ๑๕.๕ คน) มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ๒๐.๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๖ ปริญญาโท ๓๒.๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๒
และปริ ญ ญาตรี ๙ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๔.๕๒ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ศาสตราจารย์ ๑ คน รอง
ศาสตราจารย์ ๕ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๘ คน
งบประมาณในปี ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๔๓๒,๗๐๐ บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงิ นแผ่ นดิน
๒๗,๔๗๒,๙๐๐บาท และเงินรายได้ ๗๒,๙๕๙,๘๐๐ บาท
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สกอ.
ผลการประเมินทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับ พอใช้ มีคะแนนการประเมิน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๐ คะแนน
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่ามี ๓ องค์ประกอบ ที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐
องค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘๔
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘๐
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
๑. คณะมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน นโยบาย และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
๒. คณะมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
๓. คณะมีนโยบายสาหรับกิจกรรมการพัฒนานิสิตและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ชัดเจน พร้อม
ทั้งมีการให้บริการทุนการศึกษาทั้งที่เป็นทุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม
๔. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
๕. คณะมีการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วม
และได้รับประสบการณ์ที่ดี

๖. คณะมีกิจกรรมด้านบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. คณาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย เนื่องจากเป็นอาจารย์ที่จบใหม่
๒. อาจารย์รุ่นใหม่จานวนมากซึ่งอาจยังขาดประสบการณ์ในการดาเนินงานวิจัยที่ครบถ้วน และขาด
ทักษะในการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
๓. ควรจัดการอบรม หรือแนะแนวทางสาหรับอาจารย์ใหม่ในการขอทุนวิจัย การเขียนบทความ และ
วิธีการในการตีพิมพ์
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๑.๑ ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในระดับสู ง สามารถรองรับการผลิ ตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากมี
โครงสร้ า งและปั จ จั ย พื้น ฐาน ประสบการณ์ ในการดาเนิ นการบริ ห ารจั ดการการศึ กษาและผลิ ตบั ณฑิ ต
ระดับ อุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ห ลายสาขา เช่น เวชกรรม การ
พยาบาล สหเวชศาสตร์ ดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น จึงมีจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นและรับนิสิตเภสัชศาสตร์
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์สาหรับปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของศาสตร์
และศิลป์ทางเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรม อิงตามเกณฑ์กาหนดของสภาเภสัชกรรมไม่น้อยกว่า ๑๔
ประเด็นบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารัตถะและความชานาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม การปฏิบัติงาน
ด้านเภสัชกรรมชุมชนในบริบทสากลระดับก้าวนา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถ
เข้าอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาการทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Health Sciences) และเป็นส่วน
หนึ่งของทีมสุขภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรและประเทศชาติในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนั้น สารัตถะสาคัญขององค์ความรู้ด้านวิทยาการเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)
ที่ครอบคลุมรวมถึงวิทยาการพรีคลินิกและคลินิก (Pre–Clinical & Clinical Sciences) เฉพาะส่วนของความ
เป็นเภสัชกรยังคงเป็นสารัตถะและทักษะภาคบังคั บที่นิสิตเภสัชศาสตร์จะละทิ้งเสียไม่ได้ คณะเภสัชศาสตร์
จาเป็นต้องมีการควบคุมและประเมินอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นหลักประกันด้านคุณภาพและด้านมาตรฐานของ
วิชาชีพและสถาบัน (มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเภสัชศาสตร์)
อนึ่ง ภูมิภาคตะวันออก ๗ จังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอาณาพื้นที่ส าคัญแห่งหนึ่งที่มีเยาวชน
ศักยภาพและคุณภาพสูงทางการศึกษา การวิจัย และการให้บริการ แต่ยังไม่มีสถาบันผลิตบุคลากรด้านนี้
โดยตรง จึงนับเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่สาคัญ (Strategic Geo–Political Location) ในการผลิตบุคลากรคุณภาพ
ด้านนี้ให้แก่สังคมของ ASEAN และ Asia
จังหวัดชลบุรีและภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเขตพื้นที่ที่มีธุรกรรมด้านการเกษตร การ
ประมง การค้ า การอุ ต สาหกรรม การบริ ก าร ฯลฯ ที่ มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ไม่ ด้ อ ยกว่ า
กรุงเทพมหานครและภาคใต้ รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาภู มิภาคแห่งแรก
ของภาคตะวันออกและของประเทศ ที่มีประวัติการพัฒนามายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะเภสัชศาสตร์มีวิสัยทัศน์และแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ระยะยาว(พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓/
๒๕๗๙/ต่อเนื่องถึง ๒๕๙๙) ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสร้า งและพัฒนาอัตลักษณ์ด้านเภสัช
ศาสตร์ศึกษา (Pharmacy Education) และสมุทรเภสัชศาสตร์ (Green Marine Pharmaceutical
Sciences) โดยผสานและบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ นวัตกรรม การวิจัย การพัฒนา ประโยชน์ใช้ในเชิง
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วิ ส าหกิ จ ที่ มี อ ยู่ แ ละที่ จั ก จรรโลงให้ มี แ ละให้ ค รบวงจรเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของธุ ร กรรม (Value–Emphasized
Incentive–Directed Innovations Circles) และการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ด้านเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร์
(Strategic Developemnt in Pharmaceutical Sciences/Pharmacy) เป็น ๙–Star Pharmacy ร่วมกัน
กับคณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ มณีวงศ์ ขณะดารงตาแหน่งอธิการบดี ) มีดาริจัดตั้งคณะ
เภสั ช ศาสตร์ ตั้ งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๓๔ พร้อ มๆ กั บโครงการจัด ตั้ง คณะศิล ปกรรมศาสตร์ ภายใต้ การ
สนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยบูรพาไม่
ประสบผลสาเร็จ ด้วยเหตุผลความไม่พร้อมเพียงพอของคณะวิชาที่จะสนับสนุนการจัดการรายวิชาพื้นฐานของ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) แต่ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ อุปถัมภ์
ดารงตาแหน่งอธิการบดี ) ได้รื้อฟื้นแนวคิดการจัดตั้งและแบ่งส่วนงานเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาไม่มีและไม่ทราบข้อมูลว่า การ
จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นมาใหม่นั้นต้องเตรียมความพร้อมด้านใดก่อนบ้าง อีกทั้งไม่มีข้อมูล /รายละเอียด
ต่างๆ ประกอบการดาเนินงานตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๑๒/๒๕๕๑ ในการรับรองปริญญา หลักสูตร
และสถาบัน ทางเภสัชศาสตร์ ที่ต้องประกอบด้วยประเด็นความพร้อมด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๔ ประเด็นของ
เกณฑ์กาหนดบังคับ ประกอบกับปัญหาจากบุคคลภายในบางคน จึงทาให้มหาวิทยาลัยบูรพาประสบปัญหา
ตามมาเป็นอย่างมากในการแก้ประเด็นปัญหาความไม่เข้าใจกันกับสภาเภสัชกรรม
จนกระทั่ง เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย มาปฏิบัติงานในตาแหน่งคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปลายปีการศึกษา ๒๕๕๓
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีที่ตั้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อยู่ที่เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน
ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการแบ่งส่ วนงาน
จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานระดับคณะวิชา โดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเริ่มเปิดดาเนินการรับนิสิตเภสัชศาสตร์รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน
๔๑ คน
คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบูรพา เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นลาดับที่ ๑๗ ของประเทศไทย มีโครงสร้างของคณะ
วิชาประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา ๘ สาขาวิชา ภายใต้สานักงานจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ และสานักงานคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์แบ่งเป็น ๕ งาน ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในที่มีการบริหาร
จัดการในลักษณะของวิสาหกิจที่แยกออกมาจากการบริหารจัดการภายในอื่นๆ
คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คือ เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์
วัฒนาธร (ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๗ เดือน) และคนที่สองคือ
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เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย (๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) โดยมีผู้รักษาการใน
ตาแหน่ง ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึง ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ในปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ได้แก่ หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) เพียงหลักสูตรเดียว

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจ
๑.๒.๑ ปรัชญา
“มุ่งสร้างความเป็นเลิศทุกด้าน มีอัตตลักษณ์โดดเด่น
พัฒนาต่อเนื่อง เอื้ออาทรต่อสังคม ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”
ปรัชญาของการศึกษาเภสัชศาสตร์ คือ การจัดการให้การศึกษาวิชาชีพและวิทยาการ–เทคโนโลยี
ทางเภสัช-ศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์และวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปวิทยาการและวิทยาศาสตร์ –เทคโนโลยีของ
การเสาะแสวงหา การประดิษฐ์สารจากแหล่งกาเนิดตามธรรมชาติหรือสารที่ สังเคราะห์ขึ้นเป็นยาสาเร็จรูปใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกในการแจกจ่าย และใช้เพื่อบาบัด บรรเทา ป้องกัน
พิเคราะห์โรค และสร้างเสริมสุขภาพ วิชาชีพนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการของการกาหนด จดจาเอกลักษณ์
และการตรวจพิสูจน์ การเลือกสรรฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา การเก็บถนอมรักษายามิให้เสื่อมคุณภาพ การ
ปรุง การผสม การวิเคราะห์เพื่อผลิตให้ได้ตามมาตรฐานกาหนดของยาและเวชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาสูตร
ตารับและเทคโนโลยีการผลิตยา อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการแจกจ่าย การติดตามผลการประเมินการทบทวน
และการเลือกใช้อย่างถูกต้องปลอดภัยโดยเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นใด รวมทั้งสัตวแพทย์ หรือจะเป็นการจ่ายให้โดยตรง จาหน่าย หรือ
ให้บริการด้านความรู้แก่ผู้บริโภคภายใต้กรอบบัญญัติแห่งกฎหมายและนิติธรรม อีกทั้งต้องตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ซึ่งนอกจากยาแล้ว ยังครอบคลุมถึงเวชสาอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรเภสัชกรรมทางเลือก
ฯลฯ อีกด้วย
คณะวิชาได้ดาเนินการปรับวิสัยทัศน์และปรัชญาของคณะวิชา ด้วยการเน้นการเข้ามามีส่วน
ร่ว มของประชาคมและนิสิ ต ตั้งแต่การระดมความคิดเห็ นเรื่องปรัช ญาและวิสั ยทัศน์ของคณะวิช า จากที่
ประชุมของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิชา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องแผนปฏิบัติงานและระดับคุณภาพ ๕ ปี และได้ข้อสรุปจากการประชุมสัมมนา
อาจารย์–บุคลากร–นิสิต ประจาปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะเภสัชศาสตร์
และนอกสถานที่/โรงแรม ดังกาหนด ณ พื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วย
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๑.๒.๒ ปรัชญาเฉพาะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีพันธกิจหลัก ในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล พัฒนางานวิจัย ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้ง
ในและต่างประเทศ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งปัญญาทางเภสัชศาสตร์ระดับนาที่มี
เอกลักษณ์ของประเทศและภูมิภาคภายใต้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่มีการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์และชัดเจน (Strategic Governance with the Clarity and Rationality of Decisive
Management)
การศึกษาทางเภสัชศาสตร์มีปรัชญาและจุดมุ่งหมายหลักในการให้บริการการศึกษา การ
เรียนรู้ และการพัฒนากุลบุตรกุลธิดา ให้เป็นบัณฑิตด้านสุขภาพที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สติปัญญา
ความคิดอ่าน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบเห็นการณ์ไกล ในการประกอบสัมมาชีวะ
แห่ ง วิ ช าชี พ เภสั ช กรรม รวมทั้ ง เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพและการสาธารณสุ ข
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสภาพปัญหาสังคมไทย
วิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปวิทยาการและวิทยาศาสตร์ของการ
เสาะแสวงหาการประดิษฐ์สารจากแหล่งกาเนิดตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นยาสาเร็จรูปและ
ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการแจกจ่ายและใช้เพื่อบาบัด
บรรเทา ป้องกัน พิเคราะห์โรค และสร้างเสริมสุขภาพวิชาชีพนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการของการกาหนดจดจา
เอกลักษณ์และการตรวจพิสูจน์ การเลือกสรรฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา การคัดสรร การเก็บถนอมรักษายามิ
ให้เสื่อมคุณภาพ การประดิษฐ์ การปรุง การผสม การวิเคราะห์ การผลิต และทาให้ได้มาตรฐานตามกาหนด
ของยาและเภสัชตารับและเวชภัณฑ์ การวิจัยและการพัฒนาสูตรตารับและเทคโนโลยีการผลิตยา อีกทั้ งยัง
ครอบคลุมถึงการเลือกสรร การแจกจ่าย การติดตามผลการใช้ การประเมิน การทบทวน และการเลือกใช้
อย่างถูกต้องปลอดภัยโดยเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายตามใบสั่งใช้ยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้
ประกอบโรคศิลปะอื่นใด รวมทั้งสัตวแพทย์ หรือจะเป็นการจ่ายให้โดยตรง หรื อขายจาหน่าย หรือให้บริการ
ด้านความรู้แก่ผู้บริโภคภายใต้กรอบบัญญัติแห่งกฎหมายและนิติธรรม อีกทั้งถูกต้องรองรับตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้แล้ว ยังบูรณาการเข้าสู่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเข้าสู่
เภสัชกรรมทางเลือก (Alternative Pharmacy) ได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบัน ภารกิจและพันธกิจอันใหญ่
หลวงของศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรมไม่อาจที่จะกระทาให้สาเร็จได้โดยเภสัชกรเพียงคน
เดียว ภารกิจ และพันธกิจเหล่านี้จะสาเร็จลงได้ก็ด้วยเภสั ชกรและบุคลากรจากหลายๆภาคส่วนและฝ่าย
ร่ว มกัน ทาหน้ าที่ของตนตามกาหนด รวมถึงศาสตร์และวิทยาการจากสาขาวิชาอื่น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการรูปแบบต่างๆ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษา ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงเน้นหนักเนื้อหาวิทยาการของ
ภารกิจและพันธกิจหลักทั้งสิ้นทั้งมวลของเภสัชกร ตลอดจนความสัมพันธ์ของภารกิจหลักของเภสัชกรที่มีต่อ
ระบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุข แนวนโยบายแห่งชาติทางด้านยาและการคุ้มครองผู้บริโภค การ
๕

ป้ องกัน อุ บั ติก ารณ์ ไม่พึ งประสงค์จ ากการใช้ยาและผลิ ต ภัณฑ์ สุ ขภาพ รวมทั้ง เป็น การศึกษาเพื่ อเพิ่ มพู น
ประสบการณ์ต่างๆและสมรรถนะให้มากขึ้น ทั้งนี้ โดยมิได้มุ่งหวังไว้แต่เพียงการจากัดขอบข่ายของการจัด
การศึกษาทางเภสัชศาสตร์แบบในอดีต หากแต่มุ่งพัฒนาให้สามารถก้าวสู่ระดับคุณภาพและมาตรฐานสากล
ให้มีสมรรถนะในระดับสูงมาก เพื่อสามารถรองรับต่อการก้าวเข้าเป็นเป็นหนึ่งในสังคมเศรษฐกิจของอาเซียน
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) และพื้นที่ใกล้เคียง ได้อย่างโดดเด่น นับเป็นการขยายโอกาส
เพิ่มมากขึ้นให้แก่นิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาทางเภสัชศาสตร์และหรือเภสัชกรรมจากมหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๒.๓ นโยบายการบริหารจัดการคณะเภสัชศาสตร์
บริ ห ารจั ดการทรั พยากร เพื่อขับเคลื่ อนคณะวิช าให้ เป็นองค์กรที่ส ร้างปัญญาทางเภสั ช
ศาสตร์ระดับนาของประเทศโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการจัด การเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management
with Governance)
๑.๒.๔ ปณิธาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดปณิธ านของการจัดการสาขาเภสัชศาสตร์
รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในเชิงบูรณาการ เพื่อบรรลุการมุ่งชดใช้หนี้แผ่นดินเพื่อสร้างปัญญาได้อย่างเที่ยงแท้
ละยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ให้ได้เภสัชกรและบัณฑิตที่มีสานึกและความ
รับผิดชอบปฏิบัติงานเพื่อสังคมและมวลมนุษยชาติ ด้วยความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม โดยคณาจารย์และ
นิสิตเภสัชศาสตร์พึงมีพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตเภสัชศาสตร์รุ่นหลังๆและสังคม
เป็นดังนี้
มุ่งพัฒนาวิชาชีพและวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์–ที่เกี่ยวข้อง
มุ่งประศาสน์ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสู่บัณฑิต
มุ่งผลิตเภสัชกรและบัณฑิตเพื่อสังคมและมวลมนุษยชาติ
มุ่งชดใช้หนี้แผ่นดินเพื่อสร้างปัญญาได้อย่างเที่ยงแท้ละยั่งยืน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การแสวงหาทิศทางที่เหมาะสม
ในการทานุบารุงการศึกษา วิจัย และพัฒนาความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการ
นาเอาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บัณฑิตทางเภสัช
ศาสตร์ ทุกระดับปริญญาและทุกหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติ ปัญญา คุณธรรม
ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ เจตคติ เจตสานึก ความรับผิดชอบ สามัญสานึก จรรยาบรรณ และจริยธรรมอันดี
งาม ทั้งต่อองค์กร มหาวิทยาลัย วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ เพื่อความเจริญของบุคคล สั งคม และ
ประเทศชาติ โดยใช้สรรพวิทยาการที่มีเพื่ออานวยประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้อย่างยั่งยืน
คุณสมบัติเสริมเพิ่มที่บัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาพึงมี และไม่ด้อยกว่า
บัณฑิตของสถาบันศึกษาทางเภสัชศาสตร์อื่นใด ได้แก่ ความรู้จักและเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักใฝ่รู้เป็นนิจ คิด
๖

ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ไตร่ตรองเหตุผลและเหตุการณ์โดยถี่ถ้วน และมีจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
๑.๒.๕ วิสัยทัศน์ (ตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๔/๒๕๗๙/๒๕๙๙)
มุ่งพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ด้วยระบบการจัดการที่มีกลไกเชิงกลยุทธ์
๑. ให้เป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ ที่มีขอบข่ายการพัฒนาเชิงรุกขององค์ความรู้ และการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะระดับก้าวนา
ทางด้ า นเภสั ช ศาสตร์ โดยมี ก ารผสมผสานเชิ ง บู ร ณาการของวิ ท ยาการและเทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้อง
๒. มุ่งเสริมสร้างและผลิตสิ่งที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนศักยภาพ–
สมรรถนะเชิงแข่งขันได้ในระดับสากล ภายใต้การขยายเครือข่ายภาคีและพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการ
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมิติแห่งความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในรูปแบบอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ โดยอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานสากล
๓. มุ่งพัฒนาระบบการบริการจัดการการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้
เพื่อยังประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้า และสนองรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ระบบ
สุขภาพ สังคม ความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศและสากล
ซึ่งอาจขมวดสรุปได้โดยย่อ ดังนี้
เป็นองค์กรสร้างองค์ความรู้และปัญญาทางเภสัชศาสตร์
สู่สังคมในระดับนาของประเทศและภูมิภาค ASEAN และ ASIA
๑.๒.๖ วัตถุประสงค์ของการจัดการการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเน้นตามเนื้อหาวิทยาการของภารกิจ และพันธกิจหลัก ทั้งหมด
ของเภสั ช กร ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ ข องภารกิ จ หลั ก ของเภสั ช กรที่ มี ต่ อ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและการ
สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ศึกษาสากล และแนวนโยบายแห่งชาติทางด้านยา–สุขภาพ รวมทั้งเป็นการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆให้มากขึ้น สาหรับพัฒนาระยะต่อไป ในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาทาง “เภสัชศาสตร์
สากลศึกษา” ของภูมิภาค ASEAN, Asia–Oceania–Pacifics และเวทีสากล
ด้ ว ยเหตุ นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ และจุ ด มุ่ ง หมายของการจั ด การการศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ ใ น
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงอาจนาเสนอเป็นลาดับหัวข้อได้ดังนี้
๑. มีความรู้ความสามารถในการเสาะแสวงหา ปรุง ผสม และประดิษฐ์วัตถุใด ๆ ขึ้นเป็นยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะดีและเหมาะสม
๒. มีความรู้ความสามารถในการควบคุมมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาการ
๗

๓. มีความรู้ความสามารถในการจาแนกประเภทหมวดหมู่ของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ การเก็บ รักษา การผลิ ต และการจาแนกตามฤทธิ์หรือสรรพคุณของยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
๔. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการและคาแนะนาเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ใดๆได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ประหยัด ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับแก่ผู้รับบริการ อันได้แก่ ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลป์อื่น ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป
๕. มีความรู้ ความสามารถ และสติปัญญา ไตร่ตรอง วินิจฉัยผลของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่มีต่อร่างกาย
ทั้งในด้านที่เป็นคุณ และที่เป็นโทษ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใช้ยาและผลิ ตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะ
ต่างๆ
๖. มีความรู้ในอาการของโรคที่ปรากฏมากในประเทศ และมีความสามารถที่จะดาเนินการ
ตามขั้นตอน เพื่อช่วยเหลือเยียวยา หรือคัดเลือกผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลได้
๗. มีความรู้ความสามารถในการเลือกสรรยาและผลิ ตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและอาการของโรค–ตามความต้องการใช้ได้
๘. มีความรู้ความสามารถในการให้การศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่กระจายข่าวสารความรู้เรื่อง
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การส่งเสริมสุข การป้องกันโรค และการช่วยเหลือตนเองแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและการคุ้มครองประโยชน์ผู้บริโภค
๙. มีความรู้และเข้าใจ ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของ
เภสัชกรที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้นๆ และร่วมไปกับบุคลากรสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐. มีความรอบรู้ในศิลปวิทยาการต่างๆ สมกับเป็นเภสัชกรที่ดี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ สามารถประยุกต์ความรู้ ทั้งในวิชาชีพและนอกวิชาชีพ เพื่อบริการประชาชนด้านสุขภาพอนามัย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๑. มีความเข้าใจว่า “วิชาชีพเภสัชกรรม” ตลอดจนวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เป็นวิชาชีพและ
ศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ใฝ่ศึกษาต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ และมีความสามารถพอที่จะศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองต่อไปได้
๑๒. มีความสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อร่วมทางาน
กับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงาน
๑๓. มีความสามารถในการจัดการ บริหาร วางแผน ตลอดจนการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ทั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมโดยตรง และงานอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน
๑๔. มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมเพื่อการ
พึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยได้เภสัชภัณฑ์และผลิ ตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณค่า คุ ณภาพ และมาตรฐาน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล
๘

ทั้งนี้โดยมีการนาเอาวิทยาการ ศาสตร์ เทคโนโลยี มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
สนองต่อสภาวการณ์การดาเนินไปตามทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแต่ละช่วง
สมัย และต่อความต้องการของวิชาชีพ ประชาชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาค
๑.๒.๗ ภารกิจและพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดแผนแม่บทและแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งให้
บุคลากร นิสิต และบัณฑิต มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและวิชาชีพเภสัชกรรม ให้แก่นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาศึกษาในคณะวิชา ในหลักสูตร
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งกาหนดให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพหลักของคณะวิชา
โดยมีรายละเอียดของการให้ความรู้ความชานาญในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. การให้ความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งเป็น
องค์ ความรู้ พื้ น ฐานของการศึ กษาส่ ว นและอวั ยวะต่า งๆของร่างกายมนุษ ย์ ได้แ ก่ ชี ว เคมีท างการแพทย์
สรีรวิทยาและพยาธิสรีวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกของร่างกาย กับสิ่งต่างๆในระบบสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีของ
ศาสตร์ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการสร้างศิลปวิทยาการในการสาธารณสุขและสุขภาพของมนุษย์
และสัตว์
๒. การให้องค์ความรู้ทางด้า นเภสัชกรรมชุมชน โดยอาศัยความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์
ประชากรศาสตร์ และ อื่นๆ ในการให้ความรู้ การบริการ การบริหารจัดการ การวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
การให้ข้อมูลข่าวสารกับสังคม ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. การให้องค์ความรู้ในด้านเภสัชเคมีทั่วไป เภสัชเคมีวิเคราะห์ เคมีสังเคราะห์ และการ
ปรับปรุงโครงสร้างของสารที่ใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์และผลิต ภัณฑ์สุขภาพ การ
ตรวจวัดระดับ ยาในเลื อด และเทคโนโลยีชี ว ภาพทางด้ านเภสั ช เคมี เทคโนโลยีท างทะเลประยุกต์ และ
วิศวกรรมชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ เป็นอาทิ
๔. การให้องค์ความรู้ในการบริการและบริบาลผู้ป่วยทุกประเภท โดยอาศัยความรู้พื้นฐาน
ของสมุฏฐานของโรค และสภาวะของผู้ป่วย ในการตัดสินใจการให้บริการ และการบริบาลผู้ป่วย ตลอดจนการ
ให้ และติดตามข้อมูลที่มีส่วนสาคัญต่อการตัดสินใจในการบริการ และการบริบาลที่เกี่ยวข้อง
๕. การให้องค์ความรู้ทางด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยา และนิติเวชวิทยา ซึ่งเป็นความรู้ ใน
ลักษณะประยุกต์ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและขั้นสูง ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และสารที่ใช้เป็นยา ตลอดจนและผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาที่ใช้ในสัตว์ กลวิธานในการออกฤทธิ์ของยา
และสารต่างๆเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ตลอดจนถึงพิษวิทยาของสิ่งต่างๆเหล่านี้ ทั้งในแง่ของปฏิสัมพันธ์กับ
มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

๙

๖. การให้องค์ความรู้ทางด้านยา อาหาร และเครื่องสาอางที่ได้จากธรรมชาติ รวมถึงและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทั้งในด้านแหล่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึง
การศึกษาภูมิปั ญญาไทย และการประยุกต์วิทยาการต่างๆกับองค์ความรู้ทางการแพทย์และเภสั ช กรรม
พื้นบ้าน
๗. การให้ความรู้และความชานาญในการปรุง ผสม พัฒนา และประดิษฐ์วัตถุใดๆ ขึ้นเป็นยา
และผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ หรื อสู ตรต ารั บ ที่ มีลั ก ษณะดี เหมาะสม สะดวกต่อการใช้ ตลอดจนการควบคุ ม
มาตรฐานของการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งก่อนผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
คณะเภสัชศาสตร์ มีหน้ าที่ความรับ ผิดชอบในการจัดการศึกษาหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยยึดหลั ก
ภารกิจหลักตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ๔ ประการหลัก ดังนี้
๑) การผลิตบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดด้านบน
๒) การบริการทางวิชาการแก่สังคม ในเรื่องของการบริการทั้งในด้านวิชาการ และ
การให้ข้อมูลข่าวสารทางการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ รวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆตามคาสั่งมอบหมาย
๓) การวิจัย เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างศิลปวิทยาการประยุกต์ใน
ด้านต่าง ๆ
๔) การทานุ บารุงศิล ปวัฒ นธรรม ทั้งในส่ ว นที่เกี่ยวข้องกับวิช าชีพ และสั งคม
โดยทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

๑.๓ การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (คณะเภสัชศาสตร์)
อนุสนธิจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วน
งาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ ทาให้คณะเภสัชศาสตร์มีหน่วยงานภายใน
ประกอบด้วย
(๑) สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(๒) สานักงานจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์
และมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เพิ่มข้อความเป็นข้อ ๔.๖/๑ ลงระหว่างข้อ ๔.๖ และข้อ ๔.๗
ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ข องส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้คณะเภสัชศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ และอื่นๆ ด้าน
เภสัชศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม
กากับ ดูแล และรับผิดชอบทุกมิติในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ให้ก้าวหน้าตามพันธะกิจกาหนด
เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์สามารถบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาทุกระดับ
ปริญญา การวิจัยเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชศาสตร์ และศาสตร์–วิทยาการ–เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้อง การ
๑๐

ให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและตามศักยภาพ การจัดทาหลักสูตรลักษณะสหสาขาร่วมกับส่วนงานอื่น ได้
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เป็นอาทิ ประกอบกับเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมในการประเมินเพื่อรับรอง
สถาบันผู้ผลิตและการรับรองหลักสูตร ๒ ใน ๑๔ ประเด็นหลัก (ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๑๒/๒๕๕๑)
ในการกาหนดสาขาวิชาภายในคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในระดับปริญญาขั้นสูงหรือเทียบเท่า
และมีความชัดเจนในการถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในสาระที่สอดคล้องและกาหนดไว้เป็นสารัตถะของหลักสูตรศึกษา
ทุกระดับปริญญา
ดังนั้น เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์สามารถบันโดยตามเงื่อนไขกาหนดดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ โดยมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ และปรับปรุงเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีการจัดแบ่ง
โครงสร้างหน่วยงานภายในสาหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ ผลลัพธ์ ของหน่วยงาน
๒. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจกาหนดของทุกคน ทุกสายงาน ทุกระดับ
โดยมี เ กณฑ์ ก าหนดปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ตกลงปฏิ บั ติ ง านเชิ งคุ ณ ภาพส าหรั บ บุ ค ลากรทุ ก คน แต่ ล ะคน
(Performance Agreements)
๓. เพื่อสามารถดาเนินการปฏิบัติงานในส่วนงานในงานการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร การประสานงาน การสนับสนุน ทุกระดับปริญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามกรอบ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกรอบการพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสากลได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โดยให้มีโครงสร้างการจัดการองค์กรภายในคณะเภสัชศาสตร์ฯ เป็นดังนี้
๑) สำนักงำนคณบดี ให้มีการกาหนดภายในออกเป็น ๑๐ ด้าน (คณะเภสัชศาสตร์อาจขอ
เรียกว่า “งาน” ไปพลางก่อน โดยหัวหน้าของแต่ละด้านจะไม่ใช่หัวหน้างานตามความหมายปกติของการแบ่ง
ส่วนตามโครงสร้ างเดิมของการเป็นส่ว นราชการและไมได้รับเงินตอบแทนประจาตาแหน่งแต่ประการใด )
ประกอบด้วย
(๑.๑) ด้านบริหารจัดการทั่วไป ครอบคลุมรวมถึงภาระงานด้านสารบรรณ บุคคล การพัฒนา
งาน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นอาทิ
(๑.๒) ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะและการซ่อมบารุง ครอบคลุมภาระงานการ
บารุงรักษาทั่วไปของอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย และการใช้–การบารุงรักษายานพาหนะ
(๑.๓) ด้านบริหารจัดการหลักสูตรและระบบวุฒิบัตร ครอบคลุมภาระงานด้านการบริการ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต –ระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการและประสานงานด้านระบบวุฒิบัตร
ทางเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร์
(โดยร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม)
(๑.๔) ด้านพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ ครอบคลุมภาระงานด้านการพัฒนา
คุณภาพ การประกันคุณภาพและมาตรฐานทุกระนาบและมิติ การจัดการความรู้ การสร้างระบบเครือข่าย

๑๑

คุณภาพ การประกันความเสี่ยงและการจัดการ การประสานงานระหว่างและภายในเครือข่าย การสร้างและ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
(๑.๕) ด้านบริหารการเงินและการพัสดุ ครอบคลุมภาระงานด้านการเงินการบัญชีและการ
คลัง การพัสดุ และการดาเนินการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินการคลังของส่วนงาน
(๑.๖) ด้านวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และทรัพย์สิน ครอบคลุมภาระงานด้านการวิเคราะห์
นโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการงบประมาณและทรัพย์สิน กานวิเคราะห์
สถาบัน การปรับแผนและกลยุทธ์เชิงรุก การวิเคราะห์และจัดทาต้นทุนดาเนินการด้านต่างๆ ความคุ้มทุนทุก
ลักษณะ
(๑.๗) ด้านกิจการนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ ครอบคลุมภาระงานและกิจกรรม/แผนงานทั้งหมด
ที่สัมพันธ์กับนิสิตเภสัชศาสตร์ นิสิตสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ และประสานงานด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม นิเทศสัมพันธ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ/สากล
(๑.๘) ด้านการบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาและสารสนเทศ ครอบคลุมภาระงาน
การจั ดการและประสานงานการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสูตรทุกระดับปริญญาที่คณะเภสัช ศาสตร์
รั บ ผิ ดชอบ/มีส่ ว นร่ ว ม การจั ดตารางสอน–การสอบ การดูแลระบบสนับสนุนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การศึกษาทางไกล การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวางแผนและ
การพัฒนาด้านเภสัชสารสนเทศ เป็นอาทิ ทั้งนี้ ส่วนนี้ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ หน่วยเครือข่าย
เภสัชสนเทศ “บูรพาประชานาถวิถี” (RXBUU–DISPC) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงาน
ด้านนี้ จักเป็น หน่ ว ยงานที่โดดเด่นและเป็นสัญลั กษณ์อีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะเภสั ช
ศาสตร์)
(๑.๙) ด้านการบริการและสนับสนุนเทคนิควิทยาการเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมภาระงานด้าน
การฝึกปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ/ทักษะตามหลักสูตรกาหนด สาหรับการช่วยจัดการการศึกษาตามหลักสูตร การ
ดูแลและการบารุงรักษาอุปกรณ์วัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้ในระดับเบื้องต้น การดูแลและ
การบารุงรักษาพันธุ์ไม้สมุนไพรและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การดูแลสัตว์ทดลองที่ใช้
งานทางวิทยาศาสตร์ การเสนอจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุ ฯลฯ เป็นอาทิ
(๑.๑๐) ด้านประสานงานวิจัย บริการวิชาการ และวิสาหกิจทางเภสัชศาสตร์
ผู้ที่จะรับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าสานักได้จักต้องมีประสบการณ์และทักษะด้านต่างๆไม่น้อยกว่า ๔
ด้าน
๒) สำนักกำรจัดกำรศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ แบ่งจาแนกออกเป็น กลุ่มสาขาวิชา ที่มิใช่
ลักษณะของการแบ่งส่วนหน่วยงานในลักษณะของภาควิชา หากแต่เป็นการแยกจาแนกให้สอดคล้องกับการ
กาหนดและการจัดการสารัตถะการเรียนรู้ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ เป็น “กลุ่มสาขาวิชา” ที่มี
ลักษณะการจัดแบ่งหรือจาแนกไว้ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและเพื่อความชัดเจนในการประสานงานและ
หรือความร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งด้านเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
บูรพา ดังนี้
๑๒

(๒.๑) สาขาวิชาวิทยาการเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒.๒) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริการ
(๒.๓) สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
(๒.๔) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒.๕) สาขาวิชาเภสัชสมุทรศาสตร์
(๒.๖) ภาษาต่างประเทศด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ผู้ที่จะรับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าสานักได้จักต้องมีประสบการณ์และทักษะด้านบริหารจัดการวิชาการ
ด้านสุขภาพการจัดแบ่งกลุ่มสาขาวิชาภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีความ
กะทัดรัด (Compact & Comprehensive) มากกว่าโครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ
แห่งอื่นๆ สามารถถ่ายโอนบุคลากรได้ดีกว่า และไม่มีลักษณะของการเป็นภาควิชาแต่ประการใด ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาด้านเภสัชศาสตร์ให้อยู่ในระดับนาโดยเร็ว
รวมถึงผลิตบุคลากรทุกระดับ (Graduates & Personnel) ที่สอดคล้องและชัดเจน ตรงตามความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ โดยมีทิศทางตรงกับแนวโน้มการพัฒนาของวิสัยทัศน์ ASEAN Harmonization และที่
กาหนดเป็นสากลโดย WHO, UNESCO, FIP (Federation of International Pharmaceutiques)
การกาหนดให้มีตาแหน่งรองคณบดีและหรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ รวมถึงตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นในการช่วยคณบดี โดยมอบหมายภาระงานปฏิบัติให้นั้น มิได้หมายความถึงการแบ่งแยกอานาจการ
บังคับบัญชาแต่ประการใด และไม่สามารถกาหนดเกณฑ์หรือมาตรการใดๆ โดยปราศจากความเห็นชอบของ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้กากับ ดูแล ควบคุม ให้คณะเภสัชศาสตร์ดาเนินกิจกรรม
และธุร กรรมก าหนด ตามบริ บ ทของวิช าชีพ และวิท ยาการทางเภสั ช ศาสตร์ ตลอดจนมี ห น้าที่แ ละความ
รับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และที่มีการปรับปรุงแก้ไข
ปัจจุบัน คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย
ก. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ดังนี้
เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ดร. อาณัติ ดีพัฒนา
ดร. พิชัย สนแจ้ง
ข. ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
คณบดี (เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
(เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า)
๑๓

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการทรัพยากรและทรัพย์สิน
(เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการด้านวิสาหกิจ
(เภสัชกร ดร.ธีระ ฉกาจนโรดม)
ค. ประธานกลุ่มสาขาวิชา ๕ กลุ่มสาขาวิชา แต่งตั้งโดยอธิการบดี ดังเสนอโดยคณบดี
แผนภูมิของโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (๒๕๕๕ ถึง ปัจจุบัน)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

คณะกรรมการที่
ปรึกษา

รองและผู้ช่วยคณบดี

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
จัดการทรัพยากรและทรัพย์สิน
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
จัดการด้านวิสาหกิจ
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และศึกษาต่อเนื่อง
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ศิษย์เก่า และภาคีชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มสาขาวิชา

- สาขาวิชาวิทยาการเภสัช
ศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
และการบริการ
- สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม
และบริหารเภสัชกิจ
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
พื้นฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
- สาขาวิชาเภสัชสมุทรศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศด้านเภสัช
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

- คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
- (คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะเภสัชศาสตร์)
- คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์
- คณะกรรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ
- คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและวางแผนพัฒนาองค์กร

สานักงานคณบดี

หน่วยงานวิสาหกิจ

- งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
- งานการเงินการคลัง
การงบประมาณและพัสดุ
- งานบริการวิชาการและการจัด
การศึกษา (รวมอาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน์)
- งานบัณฑิตศึกษา วิจยั และการ
ประกันคุณภาพ
- งานกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และ
ภาคีชุมชนสัมพันธ์

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน “เภสัชศาลา”/“สยาม
บูรพา”
- หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ
DISPC “บูรพาประชานาถวิถ”ี
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสวน
ป่าสมุนไพร “พฤกษบูรพา
นิเวศ”

๑๔

รายนามผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์
๑. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๒. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
๓. เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการทรัพยากรและ
ทรัพย์สิน
๔. เภสัชกร ดร.ธีระ ฉกาจนโรดม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการด้านวิสาหกิจ
๕. เภสัชกร อาจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและศึกษาต่อเนื่อง
๖. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และภาคีชุมชน
สัมพันธ์
๗. เภสัชกร ดร.ยศนันท์ วีระพล
ประธานสาขาวิ ช าวิ ท ยาการเภสั ช ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
๘. เภสัชกรหญิง ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริการ
๙. เภสัชกร อาจารย์ภาสกร อ่อนนิ่ม
ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหาร
เภสัชกิจ
๑๐. อาจารย์ ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา
ประธานสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรม
๑๑. อาจารย์ ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
ประธานสาขาวิชาเภสัชสมุทรศาสตร์
๑๒. เภสัชกร อาจารย์พุท ศิลตระกูล
ประธานการจัดการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม

๑.๔ หลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ เปิด สอนจานวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิต คือ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ๖ ปี ตามบริบทและอัตตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะเภสัชศาสตร์) :
Subject to change for General Education Courses and Management
(๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ๖ ปี
๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ หน่วยกิต *
๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาภาษา
๑๒ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๓ หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๓ หน่วยกิต
๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔ หน่วยกิต
๕) วิชาคอมพิวเตอร์
๓ หน่วยกิต
๖) กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)
๕ หน่วยกิต*

๑๕

๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
๑๘๘
๑) กลุ่มวิชาแกน
๑๗๖
๑.๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๔๘
๑.๒) กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ
๑๒๘
๒) กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
๑๒
๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖
๑.๓ รายวิชาและจานวนหน่วยกิต (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารหลักสูตร)

หน่วยกิต*
หน่วยกิต*
หน่วยกิต
หน่วยกิต*
หน่วยกิต*
หน่วยกิต

(สภาเภสัชกรรมกาหนดให้จานวนหน่วยกิตรวมของแต่ละกลุ่มสาขาหลัก รวมวิชาเลือกวิชาชีพแล้ว มีไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต)

๑.๕ อาจารย์และบุคลากร
ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น ๘๖ คน จาแนกเป็นสายวิชาการ
(อาจารย์ประจา) จานวน ๖๒ คน (ลาศึกษาต่อ ๑๕.๕ คน ปฏิบัติงานจริง ๔๖.๕ คน) และสายสนับสนุน
(บุคลากรสานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์) จานวน ๒๔ คน
๑.๕.๑ บุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
๑.๕.๑.๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๒๐.๕ คน (ร้อยละ ๓๓.๐๖)
๑.๕.๑.๒ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๓๒.๕ คน (ร้อยละ ๕๒.๔๒)
๑.๕.๑.๓ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๙ คน (ร้อยละ ๑๔.๕๒)

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา

๑๖

จานวนอาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘) ทั้งหมด ที่อยู่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อ จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ตาแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

กลุ่มสาขาวิชา
ตรี

โท

เอก

สาขาวิชาวิทยาการ
๒ ๖.๕ ๗.๕
เภสัชศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติงานจริง
- ๓.๕ ๗.๕
สาขาวิชาเภสัชกรรม ๔.๕ ๗
๑
ปฏิบัติและการบริการ
ปฏิบัติงานจริง
๒ ๒.๕
๑
สาขาวิชาเภสัชกรรม ๒
๗
สังคมและบริหาร
เภสัชกิจ
ปฏิบัติงานจริง
๒
๕
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ๐.๕ ๙
๕
ชีวภาพพื้นฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรม
ปฏิบัติงานจริง
๑
๗
๕
สาขาวิชาเภสัชสมุทร ๑
ศาสตร์
๑
ปฏิบัติงานจริง
ภาษาต่างประเทศ
๑
ด้านเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ
๑
ปฏิบัติงานจริง
รวมอาจารย์ประจา ๙ ๓๐.๕ ๑๔.๕
รวมอาจารย์ที่
๕ ๑๙ ๑๔.๕
ปฏิบัติงานจริง

รอง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

จานวนคณาจารย์
ทั้งหมดและ
จานวนคณาจารย์
ที่ปฏิบัติงานจริง
(คน)

-

-

๑

-

-

๒

-

-

๑

๒๐

-

-

๑
-

-

-

๒
-

-

-

๑
-

๑๕
๑๒.๕

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

๕.๕
๑๐

-

๑

-

-

๒

๑
-

-

-

-

๘
๑๗.๕

-

๑
-

-

-

๒
-

-

-

-

-

๑๖
๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑
๑

-

๑
๑

๑
๑

-

๒
๒

๓
๓

-

-

๑
๑

๑
๖๒
๔๖.๕

๑๗

๑.๕.๒ บุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
๑.๕.๒.๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน (ร้อยละ ๔.๑๗)
๑.๕.๒.๒ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๒๑ (ร้อยละ ๘๗.๕)
๑.๕.๑.๓ วุฒิการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน ๒ คน (ร้อยละ ๘.๓๓)

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
จานวนคณาจารย์ทั้งหมดและบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามตาแหน่งและประเภท
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการตาแหน่งอาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ในสถาบันอุดมศึกษา)
(ตาแหน่งอาจารย์)
พนักงานสายสนับสนุน

ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
นักวิชาการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รวม

จานวน
ชาย
หญิง
๑
๒๘
๓๙
๒
๓
๒
๑
๒
๒
๒
๓
๑
๑
๓
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๔๗
๕๓

รวม

ร้อยละ

๑
๖๗
๒
๕
๑
๔
๕
๒
๔
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑๐๐

๑.๐๐
๖๗.๐๐
๒.๐๐
๕.๐๐
๑.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐
๒.๐๐
๔.๐๐
๑.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑๐๐

๑๘

บุคลากรที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ไทย

วันเดือนปีที่ลา /
รายงานตัว
๕ พ.ค. ๒๕๕๕

โครงการพัฒนาอาจารย์

โปรตุเกส

๑ ม.ค. ๒๕๕๖

โครงการพัฒนาอาจารย์

ไทย
ไทย

๕ พ.ค. ๒๕๕๕
๑ ก.ค. ๒๕๕๔

ไทย

๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาอาจารย์
โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก
ทุนส่วนตัว

ไทย

๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖

ทุนส่วนตัว

ไทย

๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖

ทุนส่วนตัว

ไทย
ไทย

๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖

ทุนส่วนตัว
ทุนส่วนตัว

ไทย

๑๒ ม.ค. ๒๕๕๘

ทุนส่วนตัว

ไทย

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗

ทุนส่วนตัว

ไทย

๑๐ ส.ค. ๒๕๕๗

ทุนส่วนตัว

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ไทย

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗

สาธารณรัฐประชาชนจีน

๕ มิ.ย. ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาอาจารย์

ไทย

๘ พ.ย. ๒๕๕๗

ทุนส่วนตัว

ไทย

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาอาจารย์

ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

๑

ภก.อ.วิศิษฎ์ ตันหยง

เอก

๒

ภญ.อ.ชฎาพร พรมปัญญา

เอก

๓
๔

ภก.อ.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
ภญ.อ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์

เอก
เอก

๕

ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ

เอก

๖

ภญ.อ.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ

เอก

๗

ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง

เอก

๘
๙

ภญ.อ.พุทธิพร คงแก้ว
ภญ.อ.สุธาบดี ม่วงมี

โท
โท

๑๐ ภญ.ร.อ.หญิงสิริวิภา บูรณดิลก

โท

๑๑ ภญ.อ.ธนัญชนก รัตนธาดา

เอก

๑๒ ภก.อ.ชยินท์ จตุรพรประสิทธิ์

โท

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
University of
porto
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาลัยเภสัช
บาบัด
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

๑๓ อ.นิพัฒธา อิสโร

เอก

Wenzhou Medical
University

๑๔ อ.สุดารัตน์ หาดเพชร

เอก

๑๕ อ.ภักดี สุขพรสวรรค์

เอก

๑๖ ภญ.อ.สุพัตตา รัตนะชิตธวัช

เอก

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

แหล่งทุน

๑๙

๑.๖ ข้อมูลจานวนนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๓๗๒ คน แบ่ง
ออกเป็นเพศชาย ๑๑๘ คน และเพศหญิง ๒๕๔ คน มีรายละเอียดนิสิตที่เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตาม
ตารางดังนี้
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ปีการศึกษาที่รับเข้า
หลักสูตร
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๔
ชาย

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
รวม

หญิง ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

๓๘ ๙๘ ๔๒ ๖๐
๑๓๖
๑๐๒

๒๑

๓๓

๘

๕๔

๒๕๕๓

หญิง ชาย

๓๒

๙

๔๐

หญิง

รวม
(คน)
ชาย

หญิง

๓๑ ๑๑๘ ๒๕๔
๔๐
๓๗๒

๑.๗ การบริหารจัดการการเงินการคลังการงบประมาณ ๒๕๕๗
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จาแนกตามแหล่งเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินรายได้
เงินโครงการพิเศษ
๒๗,๔๗๒,๙๐๐
๗๒,๙๕๙,๘๐๐
๒๗.๓๕
๗๒.๖๕
-

เงินรายได้ ๗๒.๖๕

รวม
๑๐๐,๔๓๒,๗๐๐
๑๐๐.๐๐

หน่วย
ล้านบาท
ร้อยละ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๒๗.๓๕

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จาแนกตามแหล่งเงินงบประมาณ

๒๐

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จาแนกตามค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
๑๕,๙๔๗,๓๐๐
๕,๘๕๐,๙๐๐
๓๕,๒๒๗,๙๐๐
๒๗
๑๐
๖๐

งบวิจัย
๑,๙๐๐,๐๐๐
๓

รวม
๕๘,๙๒๖,๑๐๐
๑๐๐.๐๐

หน่วย
ล้านบาท
ร้อยละ

งบวิจัย ๓

งบบุคลากร ๒๗
งบลงทุน ๖๐

งบดาเนินการ ๑๐

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จาแนกตามค่าใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งเงินงบประมาณ
ปี
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินรายได้
เงินโครงการพิเศษ
๒๕๕๗
๒๗,๔๗๒,๙๐๐
๗๒,๙๕๙,๘๐๐
๒๕๕๖
๕๙,๒๒๐,๘๐๐
๒๐๓,๔๕๖,๕๓๓.๗๑
-

รวม
๑๐๐,๔๓๒,๗๐๐
๒๖๒,๖๗๗,๓๓๓.๗๑

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จาแนกตามหมวดรายจ่าย หน่วย : บาท
การเบิกจ่าย

คงเหลือ

๔๔,๓๙๗,๘๗๑.๐๗

๔๔,๑๒๕,๗๐๕.๙๒

๒๗๒,๑๖๕.๑๕

เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
๙๙.๓๙

๒๘,๓๔๖,๗๘๙.๗๖

๒๘,๒๗๘,๕๐๘.๔๒

๖๘,๒๘๑.๓๔

๙๙.๗๖

๒๓,๙๕๔,๙๐๕.๗๖

๒๓,๘๘๖,๖๒๔.๕๕

๖๘,๒๘๑.๒๑

๙๙.๗๑

ค่าจ้างชั่วคราว

๔,๓๙๑,๘๘๔.๐๐

๔,๓๙๑,๘๘๓.๘๗

๐.๑๓

๑๐๐

งบดาเนินการ
ค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุ

๑๔,๓๖๘,๙๓๖.๙๑

๑๔,๒๑๒,๖๗๑.๔๖

๑๕๖,๒๖๕.๔๕

๙๘.๙๑

๑๓,๗๖๕,๔๙๑.๑๗

๑๓,๖๒๙,๙๑๒.๕๙

๑๓๕,๕๗๘.๕๘

๙๙.๐๒

รายการ
กองทุนเพือ่ การศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน

งบประมาณ

๒๑

๖๐๓,๔๔๕.๗๔

๕๘๒,๗๕๘.๘๗

๒๐,๖๘๖.๘๗

เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
๙๖.๕๗

๑,๖๘๒,๑๔๔.๔๐

๑,๖๓๔,๕๒๖.๐๔

๔๗,๖๑๘.๓๖

๙๗.๑๗

๑,๖๘๒,๑๔๔.๔๐

๑,๖๓๔,๕๒๖.๐๔

๔๗,๖๑๘.๓๖

๙๗.๑๗

๑,๑๓๓,๗๐๐.๐๐

๑,๑๓๓,๗๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐

๑๘๑,๓๐๔.๔๐

๑๔๕,๕๗๙.๕๔

๓๕,๗๒๔.๘๖

๘๐.๓๐

๕,๐๐๐.๐๐

๔,๗๗๕.๐๐

๒๒๕.๐๐

๙๕.๕๐

๓๖๒,๑๔๐.๐๐

๓๕๐,๔๗๑.๕๐

๑๑,๖๖๘.๕๐

๙๖.๗๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

กองทุนเพื่อการวิจัย

๑,๙๐๐,๐๐๐

๑,๓๔๙,๕๗๔.๐๐

๕๕๐,๔๒๖.๐๐

๗๑.๐๓

งบอุดหนุน
อุดหนุนทั่วไป

๑,๙๐๐,๐๐๐

๑,๓๔๙,๕๗๔.๐๐

๕๕๐,๔๒๖.๐๐

๗๑.๐๓

๑,๙๐๐,๐๐๐

๑,๓๔๙,๕๗๔.๐๐

๕๕๐,๔๒๖.๐๐

๗๑.๐๓

๓๖,๐๙๗,๔๘๗.๑๐

๓๖,๐๒๖,๙๑๑.๔๒

๗๐,๕๗๕.๖๘

๙๙.๘๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๖๙,๔๖๒.๓๒

๓๐,๕๓๗.๖๘

๘๔.๗๓

๒๐๐,๐๐๐

๑๖๙,๔๖๒.๓๒

๓๐,๕๓๗.๖๘

๘๔.๗๓

๓๕,๘๙๗,๔๘๗.๑๐

๓๕,๘๕๗,๔๔๙.๑๐

๔๐,๐๓๘.๐๐

๙๙.๘๗

๓๕,๘๙๗,๔๘๗.๑๐

๓๕,๘๕๗,๔๔๙.๑๐

๔๐,๐๓๘.๐๐

๙๙.๘๗

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๑๐๐

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๑๐๐

๓๕,๐๒๗,๙๐๐.๐๐

๓๔,๙๘๗,๘๖๒.๐๐

๔๐,๐๓๘.๐๐

๙๙.๘๙

๒๘,๖๑๔,๘๐๐.๐๐

๒๘,๖๑๔,๘๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐

รายการ
ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน
อุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุน
กองทุนของส่วนงาน
เงินอุดหนุนส่วนงานที่
สอนวิชาบริการ
เงินอุดหนุนการ
จัดทาโครงการ
เงินอุดหนุนตอบแทน
แหล่งฝึกงานนิสติ
งบกลาง
งบกลาง

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

(เงินอุดหนุนทุนวิจัย)

กองทุนสินทรัพย์ถาวร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่มี
ราคาต่อหน่วยต่า
กว่า ๑ ล้านบาท
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
สมทบค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนคณะ
เภสัชศาสตร์

๒๒

ค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคาร
เรียนคณะเภสัช
ศาสตร์
บ้านในโครงการ
หมู่บ้าน
มหาวิทยาลัย
บูรพาโครงการ ๑
กองทุนกิจกรรมนิสติ

๑,๖๗๓,๖๐๐.๐๐

๑,๖๗๓,๕๖๒.๐๐

๓๘.๐๐

เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
๑๐๐

๔,๗๓๙,๕๐๐.๐๐

๔,๖๙๙,๕๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๙๙.๑๖

๑,๘๑๘,๙๐๐.๐๐

๑,๗๒๐,๒๒๐.๐๐

๙๘,๖๗๙.๙๒

๙๔.๕๗

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนการจัด
กิจกรรมนิสิต
เงินอุดหนุน
ทุนการศึกษานิสิต
กองทุนพัฒนาบุคลากร

๑,๘๑๘,๙๐๐.๐๐

๑,๗๒๐,๒๒๐.๐๐

๙๘,๖๗๙.๙๒

๙๔.๕๗

๑,๐๗๗,๐๐๐.๐๐

๙๗๙,๒๕๙.๐๘

๙๗,๗๔๐.๙๒

๙๐.๙๒

๗๔๑,๙๐๐.๐๐

๗๔๐,๙๖๑.๐๐

๙๓๙.๐๐

๙๙.๘๗

๒,๓๖๑,๙๐๐.๐๐

๒,๓๕๓,๔๒๓.๕๐

๘,๔๗๖.๕๐

๙๙.๖๔

๒,๓๖๑,๙๐๐.๐๐

๒,๓๕๓,๔๒๓.๕๐

๘,๔๗๖.๕๐

๙๙.๖๔

๒,๓๖๑,๙๐๐.๐๐

๒,๓๕๓,๔๒๓.๕๐

๘,๔๗๖.๕๐

๙๙.๖๔

๕๐๗,๙๐๐.๐๐

๔๙๙,๔๒๓.๕๐

๘,๔๗๖.๕๐

๙๘.๓๓

๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐

๘๖,๕๗๖,๑๕๘.๑๗

๘๕,๕๗๕,๘๓๔.๙๒

๑,๐๐๐,๓๒๓.๒๕

๙๘.๘๔

รายการ

งบอุดหนุน
อุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุน
โครงการพัฒนา
บุคลากร
เงินอุดหนุนทุน
พัฒนาบุคลากร
เงินอุดหนุน
กองทุน
สวัสดิการของ
ส่วนงาน
รวม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

๒๓

งบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จาแนกตามหมวดรายจ่าย หน่วย : บาท
รายการ
กองทุนเพื่อการศึกษา
งบการดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ
กองทุนบริหารวิชาการ
เงินอุดหนุน
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภณ
ั ฑ์ราคาต่อ
หน่วยต่ากว่า ๑ ล้าน
บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียนคณะ
เภสัชศาสตร์
รวม

๗๓๔,๘๐๐.๐๐
๗๓๔,๘๐๐.๐๐
๗๓๔,๘๐๐.๐๐

๗๓๑,๙๕๔.๘๐
๗๓๑,๙๕๔.๘๐
๗๓๑,๙๕๔.๘๐

๒,๘๔๕.๒๐
๒,๘๔๕.๒๐
๒,๘๔๕.๒๐

เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
๙๙.๖๑
๙๙.๖๑
๙๙.๖๑

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๖,๕๔๗,๑๐๐.๐๐
๒๖,๕๔๗,๑๐๐.๐๐
๒๖,๕๔๗,๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๒๖,๕๔๕,๗๖๑.๒๕
๒๖,๕๔๕,๗๖๑.๒๕
๒๖,๕๔๕,๗๖๑.๒๕

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๓๓๘.๗๕
๑,๓๓๘.๗๕
๑,๓๓๘.๗๕

๐.๐๐
๙๙.๙๙
๙๙.๙๙
๙๙.๙๙

๒,๒๐๗,๑๐๐.๐๐

๒,๒๐๕,๗๘๑.๒๕

๑๓๓๘.๗๕

๙๙.๙๔

๒๔,๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๔,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๒๔,๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๔,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๒๗,๔๘๑๙๐๐.๐๐

๒๗,๒๗๗,๗๑๖.๐๕

๒๐๔,๑๘๓.๙๕

๙๙.๒๖

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณทุกประเภท ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จาแนกตามหมวดรายจ่าย หน่วย : บาท
เบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ
การเบิกจ่าย
คงเหลือ
(ร้อยละ)
๔๕,๑๓๒,๖๗๑.๐๗
๔๔,๘๕๗,๖๖๐.๗๒
๒๗๕,๐๑๐.๓๕
๙๙.๓๙
กองทุนเพื่อการศึกษา
๒๘,๓๔๖,๗๘๙.๗๖
๒๘,๒๗๘,๕๐๘.๔๒
๖๘,๒๘๑.๓๔
๙๙.๗๖
งบบุคลากร
๒๘,๓๔๖,๗๘๙.๗๖

๒๘,๒๗๘,๕๐๘.๔๒

๖๘,๒๘๑.๓๔

๙๙.๗๖

๔,๓๙๑,๘๘๔.๐๐

๔,๓๙๑,๘๘๓.๘๗

๐.๑๓

๑๐๐

๑๕,๑๐๓,๗๓๖.๙๑

๑๔,๙๔๔,๖๒๖.๒๖

๑๕๙,๑๑๐.๖๕

๙๘.๙๔

๑๓,๗๖๕,๔๙๑.๑๗

๑๓,๖๒๙,๙๑๒.๕๙

๑๓๕,๕๗๘.๕๘

๙๙.๐๒

๖๐๓,๔๔๕.๗๔

๕๘๒,๗๕๘.๘๗

๒๐,๖๘๖.๘๗

๙๖.๕๗

๑,๖๘๒,๑๔๔.๔๐

๑,๖๓๔,๕๒๖.๐๔

๔๗,๖๑๘.๓๖

๙๗.๑๗

อุดหนุนทั่วไป

๑,๖๘๒,๑๔๔.๔๐

๑,๖๓๔,๕๒๖.๐๔

๔๗,๖๑๘.๓๖

๙๗.๑๗

เงินอุดหนุนกองทุนของ

๑,๑๓๓,๗๐๐.๐๐

๑,๑๓๓,๗๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐

เงินเดือน
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน

๒๔

รายการ

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

เบิกจ่าย
(ร้อยละ)

คงเหลือ

ส่วนงาน
เงินอุดหนุนส่วนงานที่สอนวิชา
บริการ
เงินอุดหนุนการจัดทา
โครงการ
เงินอุดหนุนตอบแทนแหล่ง
ฝึกงานนิสิต
งบกลาง

๑๘๑,๓๐๔.๔๐

๑๔๕,๕๗๙.๕๔

๓๕,๗๒๔.๘๖

๘๐.๓๐

๕,๐๐๐.๐๐

๔,๗๗๕.๐๐

๒๒๕.๐๐

๙๕.๕๐

๓๖๒,๑๔๐.๐๐

๓๕๐,๔๗๑.๕๐

๑๑,๖๖๘.๕๐

๙๖.๗๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

กองทุนเพื่อการวิจยั

๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๓๔๙,๕๗๔.๐๐

๕๕๐,๔๒๖.๐๐

๗๑.๐๓

งบอุดหนุน
อุดหนุนทั่วไป

๑,๙๐๐,๐๐๐

๑,๓๔๙,๕๗๔.๐๐

๕๕๐,๔๒๖.๐๐

๗๑.๐๓

๑,๙๐๐,๐๐๐

๑,๓๔๙,๕๗๔.๐๐

๕๕๐,๔๒๖.๐๐

๗๑.๐๓

๖๒,๖๔๔,๕๘๗.๑๐

๖๒,๕๗๒,๖๗๒.๖๗

๗๑,๙๑๔.๔๓

๙๙.๘๘

๒๐๐,๐๐๐

๑๖๙,๔๖๒.๓๒

๓๐,๕๓๗.๖๘

๘๔.๗๓

๒๐๐,๐๐๐

๑๖๙,๔๖๒.๓๒

๓๐,๕๓๗.๖๘

๘๔.๗๓

๖๒,๔๔๔,๕๘๗.๑๐

๖๒,๔๐๓,๒๑๐.๓๕

๔๑,๓๗๖.๗๕

๙๙.๙๓

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๘๖๙,๕๘๗.๑๐

๑๐๐

๓,๐๗๖,๖๘๗.๑๐

๓,๐๗๕,๓๖๘.๓๕

๑,๓๑๘.๗๕

๙๙.๙๕

๖๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐

๕๙,๓๒๗,๘๖๒.๐๐

๒,๒๔๗,๑๓๘.๐๐

๙๖.๓๕

๕๒,๙๕๔,๘๐๐.๐๐

๕๒,๙๕๔,๘๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐

๑,๖๗๓,๖๐๐.๐๐

๑,๖๗๓,๕๖๒.๐๐

๓๘.๐๐

๑๐๐

๔,๗๓๙,๕๐๐.๐๐

๔,๖๙๙,๕๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๙๙.๑๖

๑,๘๑๘,๙๐๐.๐๐

๑,๗๒๐,๒๒๐.๐๐

๙๘,๖๗๙.๙๒

๙๔.๕๗

๑,๘๑๘,๙๐๐.๐๐

๑,๗๒๐,๒๒๐.๐๐

๙๘,๖๗๙.๙๒

๙๔.๕๗

งบกลาง

(เงินอุดหนุนทุนวิจัย)

กองทุนสินทรัพย์ถาวร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์ราคาต่อ
หน่วยต่ากว่า ๑ ล้าน
บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียนคณะเภสัช
ศาสตร์
ค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารเรียน
คณะเภสัชศาสตร์
บ้านในโครงการ
หมู่บ้านมหาวิทยาลัย
บูรพาโครงการ๑
กองทุนกิจกรรมนิสติ
เงินอุดหนุนทั่วไป

๒๕

เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรม
นิสิต
เงินอุดหนุนทุนการศึกษานิสติ

๑,๐๗๗,๐๐๐.๐๐

๙๗๙,๒๕๙.๐๘

๙๗,๗๔๐.๙๒

เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
๙๐.๙๒

๗๔๑,๙๐๐.๐๐

๗๔๐,๙๖๑.๐๐

๙๓๙.๐๐

๙๙.๘๗

กองทุนพัฒนาบุคลากร

๒,๓๖๑,๙๐๐.๐๐

๒,๓๕๓,๔๒๓.๕๐

๘,๔๗๖.๕๐

๙๙.๖๔

๒,๓๖๑,๙๐๐.๐๐

๒,๓๕๓,๔๒๓.๕๐

๘,๔๗๖.๕๐

๙๙.๖๔

๒,๓๖๑,๙๐๐.๐๐

๒,๓๕๓,๔๒๓.๕๐

๘,๔๗๖.๕๐

๙๙.๖๔

๕๐๗,๙๐๐.๐๐

๔๙๙,๔๒๓.๕๐

๘,๔๗๖.๕๐

๙๘.๓๓

๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐

๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐

๑๑๓,๘๕๘,๐๕๐,.๑๗

๑๑๒,๘๕๓,๕๕๐.๘๙

๑,๐๐๔,๔๙๙.๒๘

๙๙.๑๑

รายการ

งบอุดหนุน
อุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาบุคลากร
เงินอุดหนุนทุนพัฒนา
บุคลากร
เงินอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการของส่วนงาน
รวม

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

๑.๘ อาคารสถานที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยบูรพา (๒๕๕๓–
๒๕๕๖) และจากงบประมาณแผ่นดินผูกพันต่อเนื่องและสมทบจ่าย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) (๒๕๕๖–๒๕๕๘)
บนพื้นที่แนวระนาบ ๑๐๐ x ๑๐๕ m๒ ด้านทางออกประตูทิศตะวันออก ตรงข้ามกับบริเวณโรงแรม
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
(๑) อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” และห้องปฏิบัติการผลิตยา มีพื้นที่ใช้
สอย ๕ ชั้นรวมประมาณ ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๗๒.๑๖๘ ล้านบาท งบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ประจาอาคาร ๑๐๐ ล้านบาท ต้องพร้อมใช้สอยได้ในต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๖
(๒) อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาคาร ๑๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๑๒ ชั้นรวมประมาณ
๒๘,๓๐๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง (โครงสร้าง) เบื้องต้น ๒๘๐ + ๑๒๐ ล้านบาท และระบบ
๒๑๕+ ล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างระหว่าง ๒๕๕๖–๒๕๕๘ และการขอกู้ยืมเงินลงทุนในลักษณะ
Turnkey จากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๖๔๐ ล้านบาท
นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมอีกประมาณ ๑๓ ล้าน
บาท ในการเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “สยามบูรพา” ซึ่งมีรูปแบบการดาเนิ นงานในลักษณะ
วิสาหกิจ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงริมทางออกประตูด้านข้าง (ทิศตะวันออก) ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ประตูสดใส)

๒๖

พื้นที่อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จาแนกตามอาคารที่มีและในแผนงานเชิงกลยุทธ์ (แผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว)
อาคาร
อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์
อาคารปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบตั ิการผลิตยา
อาคารปฏิบตั ิการเภสัชพฤกษศาสตร์ (บางแสน)
อาคารปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชนเชิงวิสาหกิจ (สยามบูรพา ๑)
อาคารปฏิบตั ิการควบคุมประเมินคุณภาพทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (จันทบุรี)
อาคารสถาบันหมวกนิรภัย (บางแสน – เตรียมแผนดาเนินการ)
อาคารศูนย์ภมู ิปัญญาและเทคโนโลยีทางสมุทรเภสัชศาสตร์และสุขภาพ (จันทบุรี)
อาคารปฏิบตั ิการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H๕N๑ และการผลิตยาจากสมุนไพร (สระแก้ว)
รวมพื้นที่ใช้สอยระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
รวมพื้นที่ใช้สอยของคณะเภสัชศาสตร์ (แผนดาเนินการเชิงกลยุทธ์) ทั้งหมด

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
๒๘,๓๐๐
๕,๔๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๐๐
๑๐,๐๐๐
๗,๖๐๐
๕๘,๗๘๐
๑๙,๔๖๐
๔๑,๕๐๐
๑๔๑,๗๔๐

การแบ่งพื้นที่ใช้งานอาคารต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๘)
(๑) อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (๒๘,๓๐๐+ ตารางเมตร รวมดาดฟ้าอีก ๒,๐๐๐ ตารางเมตร)
ชั้นที่

พื้นที่ใช้งานแต่ละชั้น

จานวนห้อง

พื้นที่ (ต.ร.ม.)

๙
๙
๗ – ๑๐
๗
๖
๑–๒
๖/๘/
๑๐
๓–๕/
๑๐
๖
๕
๖–๗
๘
๖–๗/
๑๐

ห้องผู้บริหาร (พื้นที่ใช้สอยของแต่ละชั้นประมาณ ๒,๓๓๓ m๒)
ห้องพักอาจารย์
สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ห้องผลิตเอกสาร/หนังสือ/ตาราทางเภสัชศาสตร์และสุขภาพ
ห้องเอกสารอ้างอิง/ห้องสมุดทางเภสัชศาสตร์และสุขภาพ
ห้องออกกาลังกาย/ห้องนันทนาการ
ห้องประชุม / ห้องสัมมนาอเนกประสงค์ (๘๐ – ๕๗๐ คน)

๑๑
๖๘+
๓
๑
๑
๒
๑๐

๗๐๒
๑,๑๐๐+
๕๔๐
๕๐
๒๗๐
๔,๗๓๒
๗,๗๐๐

ห้องเรียน / ห้องบรรยาย (๔๐ – ๒๐๐ คน)

๒๓

๔,๘๐๐

ห้องผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศทางไกล
ห้องคอมพิวเตอร์และปฏิบตั ิการสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ควบคุมความสะอาดอย่างยิ่งยวด
ห้องวิจัยประยุกต์และปฏิบัติการเชิงบูรณาการ

๖
๑
๘
๑
๒๑

๑๒๐
๕๔๐
๓,๘๔๐
๓,๕๔๐
๑,๒๐๐

๒๗

ชั้นที่
๑๐
๑–๑๒

พื้นที่ใช้งานแต่ละชั้น
ห้องควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศทางเภสัชศาสตร์
ห้องประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ รวมดาดฟ้า

จานวนห้อง

พื้นที่ (ต.ร.ม.)

๑
๔

๗๙๒
๗๙๒+

หมายเหตุ คณะเภสัชศาสตร์จักเอื้อเฟื้อการใช้สอยพื้นที่ในการจัดการศึกษาของส่วนงานอื่นได้โดยเหมาะสม

(๒) อาคารปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบตั ิการผลิตยา (๕,๔๐๐ ตารางเมตร รวมดาดฟ้า)
พื้นที่ใช้งาน

จานวนห้อง

พื้นที่ (ตร.ม.)

ชั้นที่

๔
๑
๓
๑
๙

๕๑๒
๑๒๘
๓๘๔
๒๕๖
๑,๐๗๒

๓ และ ๔
๑ with Subfloor
๒ with Subfloor
๑ with Subfloor
๔–๕

ห้องเรียน / ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการผลิตยาความสะอาดสูง
ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”
ห้องใช้สอยลักษณะอื่นๆ (สานักงานคณบดี)

๑.๙ การบริหารจัดการทรัพยากรคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสั ช ศาสตร์ ไ ด้ รั บ การสนั บสนุ น อย่ า งเต็ ม ที่ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา โดยได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จากส่วนเงินรายได้ การกู้ยืมภายใน และการได้รับจัดสรรจากส่วน
งบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
๑) งบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จากส่วนเงินรายได้ การกู้ยืม
ภายใน และการได้รับจัดสรรจากส่วนงบประมาณแผ่นดิน เบื้องต้น โดยอิงตามเกณฑ์กาหนดบังคับ ๑๔
ประเด็น ตามประกาศของสภาเภสัชกรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๑ ประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต (๖ ปี) การรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ๖ ปี) และการ
อนุญาตให้กาหนดจานวนรับแต่ละปีการศึกษา ฯลฯ เป็นอาทิ (เอกสารข้อบังคับและประกาศสภาเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒) อาคารสถานที่ คณะเภสั ช ศาสตร์ ไ ด้ รับ จั ดสรรงบประมาณก่ อสร้ างอาคารใช้ ส อย ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๒.๑) อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน“เภสัชศาลา”และห้องปฏิบัติการผลิตยาเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๔+๑ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ห้องปฏิบัติการผลิตยาความสะอาดสูง ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ ห้อง
บรรยายสมรรถนะสูง ส่วนสานักงาน ส่วนกิจการนิสิต งบประมาณก่อสร้าง ๗๒.๑๖๘ ล้านบาท แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๐๐ วัน กาหนดส่งมอบอาคารภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒) อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง
๑๒+๑ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๘,๓๐๐+๖,๕๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยส่ วนของห้องปฏิบัติการความ

๒๘

สะอาดสูงและห้ องปฏิบัติการทางเภสั ชศาสตร์อย่างสมบูรณ์ ห้องปฏิบัติการความสะอาดสูงยิ่งยวด (BSL
Classes II & III) ห้องบรรยายสมรรถนะสูง ส่วนสานักงาน ส่วนวิจัยสมรรถนะสูงและพื้นฐาน ส่วนบริการ
วิชาการ/วิสาหกิจ ส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ว นปฏิบัติการสารสนเทศสมรรถนะสูง ส่วนปฏิบัติ
สัตว์ทดลองความสะอาดสูงมากตามมาตรฐาน AAALAC หรือเทียบเท่า ส่วนกิจการนิสิต ส่วนห้องอาหารและ
นันทนาการ ห้องประชุม/ห้องบรรยายขนาด ๔๐–๕๗๐ คน รวมไม่น้อยกว่า ๓๒ ห้อง ส่วนทาลายซาก
สัตว์ทดลองและสารพิษ แบบไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ระดับอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐
o
C อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ๔๐๐ ล้านบาท งบประมาณ
รับจัดสรรจากแผ่นดินและสมทบจ่ายโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนของระบบค่างๆได้จากการกู้ยืมลงทุนใน
ลักษณะของการ Turnkey จานวนอีกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ล้านบาท แล้วเสร็จภายใน ๓ ปีงบประมาณ กาหนด
ส่งมอบอาคารภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘
อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการจัดการด้านงบประมาณ คือ
ส่วนของงบแผ่นดิน ส่วนของเงินสมทบ ส่วนของการ Turnkey
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๕๖
๒๔
๑๐๐
ผูกพันต่อเนื่อง ๒๕๕๗
๑๑๒
๔๘
๑๐๐
ผูกพันต่อเนื่อง ๒๕๕๘
๑๑๒
๔๘
๗๐
รวมมูลค่าของค่าก่อสร้างอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์

รวม (บาท)
๑๘๐ ล้าน
๒๖๐ ล้าน
๒๓๐ ล้าน
๖๗๐ ล้าน

ส่วนของเงินสมทบและการ Turnkey ซึ่งต่างก็สมทบมาจากมหาวิทยาลัย รวมแล้วเท่ากับเป็นสมทบอีก ๓๙๐
ล้านบาท
๒.๓) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเชิงวิสาหกิจ “สยามบูรพา ๑” คณะเภสัชศาสตร์
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา ให้สามารถยืมเงิน
ลักษณะกู้ยืมเพื่อดาเนินงานเชิงวิสาหกิจ กาหนดวงเงินงบประมาณ ๑๒.๓ ล้นบาท กาหนดใช้คืนเงินกู้ยืมหมด
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี
๒.๔) การจัดจ้างจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ประจาอาคาร สาหรับอาคารปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน“เภสั ช ศาลา”และห้ องปฏิบั ติการผลิ ตยา โดยคณะเภสั ช ศาสตร์ได้รับความเห็ นชอบและอนุมัติให้
ดาเนินการด้วยวิธีพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทาสัญญาฯ เนื่องจากอาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
“เภสัช ศาลา”และห้ องปฏิบัติการผลิ ตยาต้องพร้อมส าหรับการใช้งานใช้ส อยภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๖ เพื่อเป็นดัชนีหนึ่งในการประเมินของสภาเภสัชกรรม สาหรับการประเมินสถาบัน และการกาหนด
จานวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์ สาหรับรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒.๕ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมของอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ ร องรั บ การประเมิ น ของสภาเภสั ช กรรม อี ก ทั้ ง สามารถเกื้ อ หนุ นการจั ด การหลั ก สู ต รศึ ก ษาของคณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของการสร้างระบบ Internal Patronage ของ
อธิการบดีและคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาและพิเคราะห์จากศักยภาพมิติต่างๆ ของ
๒๙

ตนเองแล้ว เห็นสมควรเสนอมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเห็นชอบและอนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์ดาเนินการเชิง
กลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการการจัดจ้างจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ประจาอาคาร สาหรับอาคารเรียน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะเภสัชศาสตร์ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการด้วยวิธี
พิเศษ ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาต้องพร้อมสาหรับการใช้ งานใช้สอยภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่เกินเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นดัชนีสาคัญในการประเมินของสภาเภสัชกรรม สาหรับการประเมิน
สถาบัน และการกาหนดจานวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์ แบบไม่มีเงื่อนไข สาหรับรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้น
ไป
ส่วนของงบแผ่นดิน ส่วนของเงินสมทบ ส่วนของการ Turnkey
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (กลางปี)
๐
๐
๑๕๐
ผูกพันต่อเนื่อง ๒๕๕๗
๐
๐
๒๕๐
ผูกพันต่อเนื่อง ๒๕๕๘
๐
๐
๒๐๐

รวม (บาท)
๑๕๐ ล้าน
๒๕๐ ล้าน
๒๐๐ ล้าน

รวมมูลค่าของครุภัณฑ์ประจาอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ = ๖๐๐++ – ๗๕๐ ล้าน*
เนื่องจากอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคารขนาดใหญ่ ที่มีข้อกาหนดและ
ลักษณะของการใช้สอยกาหนดเฉพาะที่มีมาตรฐานสูงมาก เป็นต้นว่า
รายละเอียดโดยสังเขปจากถอดราคา (BOQ) โดยพิจารณาดูจากแบบแปลนอาคารเรียนคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ไปจากการจ้างออกแบบโดยสถาปนิกชั้นเลิศของประเทศ ประกอบด้วย
๑. งานสถาปัตยกรรม
๒. งานวิศวกรรมโครงสร้าง
๓. งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง (ไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่า)
๔. งานวิศวกรรมระบบสื่อสารและสั ญญาณเตือนอัคคีภัย (ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงและภาพ (โสตทัศนูปกรณ์) ระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ ระบบรักษาและบริหารจัดการในด้านความปลอดภัย ระบบกระจายเสียง Mozart Effects ระบบสื่อสาร
ทางไกล (Remote Sensing Communication & Tele–Education))
๕. งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ระบบระบายอากาศ บันได
หนีไฟและโถงลิฟต์พนักงานดับเพลิง)
๖. งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้า ระบบบาบัดน้าเสียและระบายน้าเสียรวมถึงระบบ Oxygen Aeration ระบบระบาย
น้าฝน ระบบบาบัดกรด–ด่าง และสารเคมี)
๗. งานวิศวกรรมระบบขนส่งในแนวดิ่ง ระบบลิฟต์
รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีส่วนของโครงสร้างเป็นอาคาร คสล. สูง ๑๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณไม่น้อย

๓๐

กว่า ๒๘,๓๐๐ ตารางเมตร ซึ่งมีการจัดแบ่งการใช้สอยพื้นที่ของอาคาร โดยแบ่งการใช้งานเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้
ดังนี้
หมายเหตุ คณะเภสัชศาสตร์ไม่อนุญาตให้นิสติ ใช้ลิฟท์ขนส่ง ระหว่างชั้นที่ ๑–๕ ของอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์

อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสรรประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ ดังนี้
ชั้นที่
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒
๑

ลักษณะการใช้สอยหลัก
ห้องพักสัตว์ทดลอง เตาเผา ดาดฟ้า
ห้องประชุมสัมมนาอเนกประสงค์
สานักงานคณบดี สานักงานจัดการศึกษา
ห้องประชุม ห้องสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
พื้นที่ปฏิบัติการพิเศษความสะอาดสูงยิ่งยวด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา
พื้นที่ใช้สอยส่วนสาธารณะ ห้องอาหารนิสติ
พื้นที่ใช้สอยส่วนสาธารณะ นิสิต ห้องเครื่อง

หมายเหตุ
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
ทางเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์
มาตรฐานสากล
มีระบบสารองไฟ

๑) ส่วนพื้นที่สาธารณะ เช่น โถงนิสิ ต ที่จอดรถ โรงอาหารห้องเครื่อง ระบบสารองไฟฟ้า
สวนสมุนไพรทางเภสัชศาสตร์และเภสัชกรรมทางเลือก ฯลฯ
๒) ส่วนพื้นที่ที่มีจานวนนิสิตใช้งานจานวนมาก เช่น ห้องเรียนห้องบรรยาย ห้องนันทนาการ
ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ด้านต่างๆ บริเวณห้องปฏิบัติการการผลิตยาและการควบคุมบรรยากาศที่ปลอด
เชื้อและสะอาดอย่างยิ่งยวด ตามเกณฑ์กาหนดมาตรฐาน GLP, GMP–PIC/S, ISO ๑๗๐๒๕, ISO ๓๑๑๐๐,
และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่วนห้องปฏิบัติการวิจัยพิเศษที่ต้องการความสะอาดสูงมากและหรือปลอดเชื้อ เช่น พื้นที่
ของ ห้องปฏิบัติการยาเม็ด ห้องปฏิบัติการยาฉีด โดยได้มาตรฐานของ Bio–Safety Laboratory Class II & III
ส่วนนี้ จักอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีบัตรอนุญาตจากัดเฉพาะราย
๔) ส่วนสานักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ และห้องประชุมสัมมนาขนาดต่างๆ
๕) ส่วนห้องพักสัตว์ทดลองและการทาลายซาก ชั้นดาดฟ้า โดยให้มีการป้องกันรังสี โดยตรง
จากแสงอาทิตย์ด้วยการปู Solar Slabs และหรือวัสดุอื่น
ในการจัดแบ่งชั้นของการใช้งาน ให้จัดวางส่วนพื้นที่สาธารณะ และส่วนของนิสิต ที่มีผู้มาใช้
งานจานวนมากไว้ชั้นล่างๆ เพื่อลดการใช้ลิฟท์ และการแบ่ง Zone ความพลุกพล่านของชั้นล่างกับชั้นบน โดย
ส่วนพื้นที่ชั้นล่าง และชั้น ๒ มีการเชื่อมบันไดติดต่อถึงกันเพื่อเพิ่มความสะดวก นอกเหนือจากบันไดหลัก และ
๓๑

บันไดหนีไฟ ที่จาเป็นต้องมี เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของอาคาร ให้จัดพื้นที่ที่มีการใช้งานนอกเวลา
ราชการ เช่น ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไว้ที่ชั้น ๒ เพื่อให้สามารถปิดและควบคุมการใช้งานอาคารตั้งแต่ชั้น
๓ ขึ้น เมื่อไม่มีการใช้งานในเวลากลางคืนหรือเวลาที่กาหนดไว้
สาหรับพื้นที่ใช้สอยของชั้น ๓–๔ ให้จัดเป็นส่วนของห้องเรียน ซึ่งมีจานวนนิสิตค่อนข้างมาก ซึ่งอยู่ใน
ระดับชั้นที่สามารถใช้การสัญจรด้วยบันไดได้โดยไม่มีการขนส่งด้วยลิฟท์
ชั้น ๕–๗ เป็นส่วนห้องปฏิบัติการต่างๆตามลักษณะใช้สอยกาหนดเฉพาะทางเภสัชศาสตร์
ชั้ น ๗ เป็ น ส่ ว นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และเรี ย นรู้ พิ เ ศษที่ ต้ อ งการความสะอาดระดั บ สู ง มากให้ ไ ด้
มาตรฐานกาหนดโดย WHO/FIP และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมและประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์
พื้นที่ชั้น ๙–๑๑ เป็นส่วนของสานักงานคณบดี ผู้บริหาร ห้องพักอาจารย์ และห้องประชุมสัมมนา
ต่างๆ รวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการควบคุมสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร์
พื้นที่สาหรับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยกลุ่ม (Research Unit Cells) ทางเภสัชศาสตร์และหรือเชิงบูรณาการ
ห้องเตรียมงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ
ห้องเรียนอเนกประสงค์และประชุมใหญ่ขนาด ๕๗๔ ที่นั่ง จัดไว้ที่ชั้น ๑๑ เนื่องจากสามารถทา
โครงสร้างช่วงกว้างได้โดยไม่มีเสา จึงได้ให้จัดวางตาแหน่งไว้ที่ชั้นนี้
ชั้น ๑๒ เป็นส่วนของที่พักสัตว์ทดลอง และส่วนเตาเผาอุณหภูมิสูง เพื่อให้สามารถระบายอากาศออก
สู่ชั้นดาดฟ้าและทาลายสารอันตรายต่อสุขภาพได้
โดยมีรายละเอียดการใช้สอยในแต่ละชัน้ ดังนี้
ชั้นที่ ๑ ประกอบด้วยเป็นพื้นที่โถง ห้องเครื่อง ห้องเครื่องสารองไฟ และบริเวณจอดรถ
ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วยพืน้ ที่โรงอาหาร และส่วนศึกษาด้วยตนเอง
ชั้นที่ ๓ – ๔ ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดต่างๆ ดังนี้
ก. ห้องเรียนขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ คน
จานวน ๑
ห้อง
ข. ห้องเรียนขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ คน
จานวน ๑๔
ห้อง
ค. ห้องเรียนขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
จานวน ๒
ห้อง
ง. ห้องเรียนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
จานวน ๔
ห้อง
จ. ห้องเรียนขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
จานวน ๔
ห้อง
ชั้นที่ ๕ ประกอบด้วยห้องสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพขนาด ๒๐๐ ที่นั่ง ห้องสมุดหรือ
ส่วนพื้นที่เป็นห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ห้องวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ห้องพักนักวิจัยและห้องพักนิสิตทุกระดับปริญญา
ชั้นที่ ๖ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ด้านต่างๆ ดังนี้
ก. ห้องปฏิบัติการเภสัชเวทและสมุทรเภสัชศาสตร์
จานวน ๑
ห้อง
ข. ห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์/เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
จานวน ๑
ห้อง
ค. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมบังคับพื้นฐาน
จานวน ๑
ห้อง
ง. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมชั้นสูง
จานวน ๑
ห้อง
จ. รวมไปถึงห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้องเก็บเครื่องมือและสารเคมี ห้องนึ่งเครื่องมือ
ส่วนทาความสะอาดเครื่องแก้ว ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์ และห้องเครื่องชั่ง
ชั้นที่ ๗ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆทางเภสัชศาสตร์ดังนี้
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ก. ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท
จานวน ๒
ห้อง
ข. ห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์/เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
จานวน ๑
ห้อง
ค. ห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์/เภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง จานวน ๑
ห้อง
ง. ห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
จานวน ๑
ห้อง
จ. รวมถึงห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้องเก็บเครื่องมือและสารเคมี ห้องนึ่งเครื่องมือ ส่วน
ทาความสะอาดเครื่องแก้ว ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์ และห้องเครื่องชั่ง
ชั้นที่ ๘ ประกอบด้วยส่วนปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
ก. ห้องปฏิบัติการวิจัย ทดลอง และประดิษฐ์ ยาเม็ดและยารูปแบบอื่นที่เหมาะสม
ข. ห้องปฏิบัติการยาฉีดทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม และห้องวิจัยความสะอาดสูงปลอด
เชื้อ
ชั้นที่ ๙ ประกอบด้วยส่วนสานักงานคณบดี สานักงานหน่วยบริการวิชาการ สานักงานจัดการ
ศึกษาทางเภสัชศาสตร์ และห้องพักอาจารย์ จานวน ๕๔ ห้อง ห้องประชุมกลุ่มย่อยเชิงกลยุทธ์
ชั้นที่ ๑๐ ประกอบด้วยห้องประชุมสัมมนาและห้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้
ก. ห้องประชุมสัมมนาและห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ คน จานวน ๔ ห้อง
ข. ห้องประชุมสัมมนาและห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ คน จานวน ๑ ห้อง
ค. ห้องประชุมสัมมนาและห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ คน จานวน ๑ ห้อง
ชั้นที่ ๑๑ ประกอบด้ วยห้อ งเรียนอเนกประสงค์แ ละประชุ มสัม มนาใหญ่ ขนาดไม่น้ อยกว่ า
๕๕๐–๕๗๔ คน พร้อมส่วนระบบสนับสนุนและระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ดี ระดับมาตรฐานสากล สาหรับรองรับระบบการจัด
การศึกษาทางไกล (Long–Distance Learning) และการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education)
ชั้นที่ ๑๒ ประกอบด้วยบริเวณห้องพักสัตว์ทดลองเตาเผาสัตว์อุณหภูมิสูง และดาดฟ้า โดยมี
ระบบควบคุม–ป้องกันสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล

ลักษณะโครงสร้างทั่วไปของอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑๒ ชั้น
มีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๘,๓๐๐ ตารางเมตร บนพื้นที่แนวระนาบประมาณ ๖๕ x ๑๐๕ ตารางเมตร
(กว้าง x ยาว) มีมาตรฐานสาคัญที่ใช้ในการออกแบบอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คือ
(๑) องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (EIT. STANDARD
๑๐๐๑–๑๖) และ (EIT. STANDARD ๑๐๐๘–๓๘) หรือดีกว่า
(๒) มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หรือดีกว่า
(๓) มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หรือดีกว่า
(๔) มาตรฐานการคานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ. ๑๓๑๑–๕๐) กรม
โยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย หรือดีกว่า
นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงแรงลมที่มีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งอาจมากกว่าแรงลมขั้นต่า ซึ่งกาหนดโดยกรม
โยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับอาคารในการใช้งานใ นอนาคต การ
ก่อสร้างอาคารต้องสามารถต้านแรงลมได้ ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศริมฝั่งทะเล ฯลฯ
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(๕) งานวิ ศวกรรมระบบไฟฟ้า กาลั งและแสงสว่ าง ให้ อ าคารเรียนคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รับไฟฟ้าแรงสูงด้วยระบบสายใต้ดินขนาดแรงดัน ๒๒ KV ๓ ø ๕๐ Hz. จากระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงภายใน โดยโครงการประกอบด้วยอุปกรณ์หลักต่างๆ ดังต่อไปนี้ สายไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งเดินในท่อ
หุ้มคอนกรีตฝังดินจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่ไปเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายอากาศ) เดิมภายใน
โครงการที่ถนนเมนด้านข้างโครงการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กับอาคารทั้งหมดของ
โครงการ
ไฟฟ้าแรงต่าจ่ายรวมจากจุดศูนย์กลางห้องควบคุมภายในอาคาร (CENTRAL SUPPLY) เพื่อ
สะดวกในการควบคุม ตรวจสอบ บารุงรักษา ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้
ตู้ประธานไฟฟ้าแรงต่า ติดตั้งที่ห้องไฟฟ้าเมนชั้น ๑ ทั้งของระบบไฟฟ้าในสภาวะปกติและ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน ทาหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารทั้งหมด จากตู้ประธานไฟฟ้าแรง
ต่านี้ ภายในตู้ติดตั้งสวิตซ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแบ่งย่อยตามความจาเป็นในแต่ละวงจรหลักป้องกันการใช้
กระแสเกินและกระแสลัดวงจรโดยอัตโนมัติและรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จาเป็นในการควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าเพื่อให้ระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในอาคารมีความมั่นคงและปลอดภัย
ตู้ไฟฟ้าย่อยติดตั้งในห้องไฟฟ้าย่อยประจาชั้นทุกชั้น เพื่อให้ความยืดหยุ่นและความมั่นคงของ
ระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตู้ไฟฟ้าย่อยประจาชั้นจะทาหน้าที่ควบคุมวงจรย่อยของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น
วงจรแสงสว่าง วงจรเต้าเสียบ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าย่อยอื่นๆ ในพื้นที่ของแต่ละชั้น แต่ละส่วนงาน และห้อง
ต่างๆ เป็นการป้องกันในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ไฟฟ้า ก็จะควบคุมอยู่ในพื้นที่ส่วนเล็กๆเท่านั้นไม่รบกวน
ไปยังส่วนอื่น อีกทั้งยังทาให้การตรวจซ่อมทาได้อย่างสะดวก และการเพิ่ม LOAD ไฟฟ้าเมื่อจาเป็นทาได้
สะดวก (ต้องสามารถเพิ่มโหลดไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕%)
ระบบไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น ในกรณี เ มื่ อ เกิ ด ปั ญ หาขั ด ข้ อ งจากการไฟฟ้ า ฯ ไม่ ส ามารถจ่ า ย
กระแสไฟฟ้าให้กับโครงการหรือในกรณีที่อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าแรงสูงขัดข้องภายในโครงการเองก็จะต้องมี
ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน จ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนฉุกเฉินโดยอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์ที่มีความจาเป็น เช่น
ลิฟต์ แสงสว่างบางส่วนครอบคลุมพื้นที่โดยเฉลี่ย ๒๕–๓๕% ของแสงสว่างโดยปกติ ระบบโทรศัพท์ระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ และ
ปั๊มน้า เป็นต้น นอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการจะต้องมีระบบไฟฟ้ากาลังที่เพียงพอ รวมทั้งมีระบบสารองไฟได้ไม่
น้อยกว่า +๓๕%
ระบบการเดินสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่เดินภายในโครงการ เป็นระบบเดินร้อยอยู่ภายในท่อ
(CONDUIT) หรือบัสเวย์ (BUSWAY) ซึ่งเป็นระบบการเดินสายไฟที่ปลอดภัยสูงสุด มีอายุการใช้งานยาวนาน
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถซ่อมบารุงได้ง่ายหรือเปลี่ยน
สายไฟฟ้าเส้นใหม่ได้ โดยไม่ต้องกระทบกระเทือนต่องานด้านตกแต่งภายใน และงานด้านสถาปัตยกรรมของ
อาคาร
ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยทั่วไปจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพออย่างเหมาะสม โดยมี
ระดับความสว่างตามลักษณะการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน ไอ.อี.เอส. หรือ ซี.ไอ.อี. หรือดีกว่า ดังนี้
๓๔

๑.๑) ห้องปฏิบัติการ ๕๐๐–๗๕๐ ลักซ์
๑.๒) สานักงาน
๕๐๐
ลักซ์
๑.๓) ห้องประชุม
๓๐๐
ลักซ์
๑.๔) พื้นที่ใช้งานทั่วไป ๓๐๐
ลักซ์
๑.๕) ทางเดิน
๑๐๐
ลักซ์
๑.๖) ที่จอดรถ
๕๐
ลักซ์
๑.๗) ห้องเครื่อง
๒๐๐
ลักซ์
๑.๘) ห้องเก็บของ
๑๕๐
ลักซ์
ภายนอกอาคารตามมาตรฐานทั่วไปใน AREA LIGHTING ติดตั้งอุปกรณ์ MOTION SENSOR
เพื่อปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติในห้องน้าส่วนกลางแต่ละชั้น
เต้ารับไฟฟ้า จัดให้มีจานวนและตาแหน่งของเต้ารับที่เหมาะสม อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน
ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สายต่อพ่วง ซึ่งเกิดความไม่สะดวกอีกทั้งยังไม่ปลอดภัยด้วย พร้อมทั้ง
แยกสีของเต้ารับไฟฟ้าให้เห็นชัดเจนว่าเป็นชนิดรับไฟจากไฟฟ้าปรกติ, ไฟฟ้าฉุกเฉิน
ระบบสายดิน จัดให้มีระบบสายดินสาหรับวงจรไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินจากไฟฟ้ารั่ว สาหรับวงจรปลั๊กไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร รวมทั้งระบบสายดินใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อความเสถียรในการทางาน และความแม่นยาในการทางานของอุปกรณ์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์กาหนดและจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินจากฟ้าผ่าและไฟฟ้ากระโชก ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย โดยเป็นระบบ FARADAY CASE สาหรับป้องกันฟ้าผ่าภายนอกอาคาร และติดตั้ง SURGE
ARRESTER สาหรับป้องกันฟ้าผ่าภายในอาคาร โดยต้องระบุระบบความป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์จาก
ฟ้าผ่า และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นพิเศษให้ด้วย
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกหนีไฟ จัดให้มีระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ในทุก
พื้นที่หนีไฟภายในอาคาร เป็นชนิดแบตเตอรี่ส่วนกลาง (CENTRAL BATTERY) เพื่อสะดวกในการซ่อมบารุง
และติดตั้งป้ายทางออกหนีไฟในทุกๆช่องทางหนีไฟ และทางออกภายในอาคารตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
งานวิศวกรรมระบบสื่อสารและสัญญาณเตือนอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์กาหนดให้ ติดตั้ง
เต้ารับคอมพิวเตอร์และข่ายสายในแต่ละสานักงานทุกชั้นรวมทั้งระบบ WIFI ครอบคลุมทุกแผนกทุกพื้นที่
ปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสัมมนา และสานักงาน พร้อมกับจัดให้มีระบบสายดิน (GROUND) แยกเฉพาะเพื่อ
เตรียมสาหรับใช้งานกับระบบเก็บข้อมูลได้เมื่อต้องการ
นอกจากนั้น คณะเภสัชศาสตร์ยังกาหนดให้มี ระบบเสียงและภาพ (โสตทัศนูปกรณ์) คุณภาพสูง โดย
จัดให้มีระบบเสียง–ภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดประชุม และการอบรมสัมมนาต่างๆ ได้ทั้งภายใน
อาคารและสามารถรองรั บ การเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบการสอนหรื อ การประชุ ม ทางไกลทางโทรภาพ
๓๕

(TELECONFERENCE) รวมถึงระบบเทคโนโลยีการศึกษา เช่น ระบบการจัดการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย ECHO
๓๖๐ System Version ๕.๑ or Higher Version / Models on Blackboard & WebCT Management
ระบบเสี ย ง–ภาพจะสามารถรองรั บ สื่ อ รูปแบบต่ างๆ เพื่อ ฉายสู่ จอภาพรวมทั้งเปิดเสี ยงประกอบสื่ อและ
ประกอบการประชุมได้อย่างเหมาะสม
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในอาคารด้วย
ระบบที่ทันสมัย สามารถแจ้งตาแหน่งที่เกิดเหตุได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยอุปกรณ์ Fire Alarm Control
Panel ต้องเป็นชนิด Microprocessor MULTIPLEX System มีชุด MODULE เพื่อแปลงสัญญาณ
MULTIPLEX เพื่อกระจายสัญญาณไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ DETECTOR ชนิด SMOKE และ HEAT แบบ
CONVENTIONAL TYPE ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ ALARM BELL,
MANUAL STATION, FIRE TELEPHONE และ VOICE EVACUATION SYSTEM สาหรับติดต่อกับ
ห้องควบคุม พร้อมกับมีชุด GRAPHIC และ REMOTE ANNUNCIATOR
ระบบรักษาและบริหารจัดการในด้านความปลอดภัย (Security Management System)
ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด จะเป็นชนิดไอพี (IP CAMERA) สามารถควบคุมสัญญาณภาพ สามารถแสดงดู
ภาพและบั น ทึ ก ภาพได้ พ ร้ อ มกั น โดยที่ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ส่ ว นใดสู ญ หายและหน่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของอุ ป กรณ์
บันทึกภาพต้องรองรับการขยายได้ และสามารถควบคุมดูแลสั่งการได้จาก WORK STATION(S) ภายใน
ห้องควบคุม และจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด สาหรับตรวจสอบบริเวณทางเข้า –ออกของอาคาร และใน
ตาแหน่งที่มีความสาคัญจาเป็นต้องป้องกันเหตุร้าย อย่างน้อยที่สุด ได้แก่
ประตูห้องปฏิบัติการ
ประตูห้องบรรยาย
ประตูห้องประชุมสัมมนา
ประตูห้องสานักงาน
ส่วนเลี้ยงสัตว์ทดลอง
ส่วนกาจัดซากสัตว์ทดลอง (เตาเผาอุณหภูมิสูง)
พื้นที่ส่วนอื่นๆดังกาหนดเพิ่ม
โดยระบบโทรทัศ น์วงจรปิดนี้ ต้องมีเครื่องบันทึกพร้อมโปรแกรมควบคุมและบันทึกภาพสีที่ทันสมัย และมี
อุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ที่สามารถต่อเชื่อมไปยังระบบของมหาวิทยาลัยบูรพาได้อย่างเป็น Real
Time
งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ ตามแบบ จะคานึงถึงการประหยัดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสะดวกในการ
ซ่อมบารุงรักษา การขยาย และ/หรือปรับปรุงระบบต่อไปในอนาคต รวมทั้ง มีคุณลักษณะความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม ดังนั้ น การเลื อกระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมส าหรับอาคารจึงเป็นสิ่ งส าคัญ ที่ตั้ งของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องจัดวางเพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบารุงสามารถกระทาได้โดยสะดวก
การก่อสร้างตามแบบดังกล่าวนี้ยังจาเป็นต้องคานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ
๓๖

การติดตั้งระบบปรั บ อากาศให้ ติดตั้งตามแบบและความเหมาะสมและสภาพการใช้งาน
ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง Central Water Chiller Systemแนวทางในการติดตั้งระบบปรับ
อากาศจะให้ความสาคัญในเรื่องระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถควบคุมสภาวะอากาศภายใน
อาคารให้อยู่ในเกณฑ์การออกแบบทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน การเคลื่อนไหลของอากาศ และ
ความสะอาด เพื่อให้การใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้รับความสะดวกสบาย ลดโอกาสจากการติดเชื้อที่ปนเปื้อนทาง
อากาศได้ โดยการจั ด แบ่ ง พื้ น ที่ ป รั บ อากาศเป็ น สั ด ส่ ว นแยกจากกั น มี ก ารควบคุ ม ความดั น อากาศและ
บรรยากาศ และมีระบบการกรองอากาศที่ดีมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้การก่อสร้างตามแบบจะอยู่บนพื้นฐานของ
การใช้งานและบารุงรักษาง่าย มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน สาหรับพื้นที่ปรับอากาศพื้นที่พิเศษ
โดยเฉพาะห้องที่มีขนาดใหญ่และมีการแปรเปลี่ยนภาระการทาความเย็นมากในช่วงเวลาการใช้งาน เครื่องจักร
และอุปกรณ์หลัก กาหนดให้ใช้ระบบวาล์วปรับสมดุลน้าเย็นแบบอัตโนมัติและควบคุมอัตราการไหลน้าเย็นเพื่อ
อุณหภูมิคงที่ ให้ สามารถส่งกระจายน้าเย็นไปยังเครื่องส่ งลมเย็นทุกชุดได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ
นอกจากสามารถลดความดันสูบส่งน้าเย็น (PUMP HEAD) ทั้งระบบลงได้ซึ่งหมายถึงการลดพลั งงานในการสูบ
ส่งน้าเย็นแล้วการได้สมดุลน้าเย็นของเครื่องส่งลมเย็นทั้งระบบจะมีผลโดยตรงต่อการควบคุมสภาวะอากาศ
ของแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์ของการก่อสร้างตามแบบและเสถียรอย่างแท้จริง
นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ยัง กาหนดให้ใช้เครื่องทาความสะอาดส่วนระบายความร้อนของเครื่ อง
ทาน้าเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจับตัวของตะกรันและคราบตะกอนต่างๆบนพื้นผิวระบายความร้อนจากการ
ใช้งานปกติ ตะกรันและคราบตะกอนต่างๆจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการระบายความร้อนของเครื่องทาน้า
เย็นและเป็นผลให้เครื่องทาน้าเย็นต้องใช้พลังงานสูงขึ้น เครื่องทาความสะอาดส่วนระบายความร้อนของเครื่อง
ทาน้าเย็นจะรักษาให้พื้นผิวระบายความร้อนของเครื่องทาน้าเย็นสะอาดต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นผลให้สามารถ
ประหยัดพลังงานที่เครื่องทาน้าเย็นได้โดยเฉลี่ย ๑๕ % และยังมีผลให้สามารถลดการใช้สารเคมีในการล้างทา
ความสะอาดส่วนระบายความร้อน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องทาน้าเย็น คณะเภสัชศาสตร์จัดให้มีระบบ
บาบัดน้าด้วยสารเคมีหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลา(Legionella)และเชื้อ
อื่นๆ
อัตราการระบายอากาศและอัตราการหมุนเวียนของอากาศภายในแต่ละพื้นที่ จะต้องเพียง
พอที่จะทาให้เกิดความรู้สึกสบาย และสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะในการใช้งาน และผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของการระบายอากาศตามประเภทของพื้นที่ใช้สอยทางเภสัชศาสตร์
ตามมาตรฐานของสากล ตาแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของช่องลมสาหรับอากาศบริสุทธิ์ (FRESH AIR) ด้าน
ดูดเข้า และอากาศระบาย (EXHAUST AIR) ด้านดูดออก ทั้งนี้ด้านดูดเข้าต้องไม่อยู่ในตาแหน่งที่มีความร้อน
หรือมลพิษ ควรอยู่ในตาแหน่งที่หลีกเลี่ยงการนาไฟและควันไฟเข้าสู่อาคาร ต้องอยู่ในตาแหน่งที่มีอันตรายต่า
ที่สุดจากการเกิดเพลิงไหม้อาคาร รวมถึงหลีกเลี่ยงตาแหน่งที่จะมีการดูดวั สดุติดไฟหรือไอระเหยที่ติดไฟได้
ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันวัสดุที่ช่องนาอากาศเข้าจากภายนอกด้วยวัสดุที่ไม่ผุกร่อน โดยเลือกใช้พัดลมชนิดต่างๆ
ตามสภาพการใช้งานในการระบายอากาศภายในแต่ละพื้นที่ ความสัมพันธ์ของความดันอากาศระหว่างห้องที่
ติดกัน จะต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆเข้าไปสู่พื้นที่เฉพาะ เช่น ห้องตรวจคนไข้แพร่
๓๗

เชื้อโดยให้เลือกใช้ชุดแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ซึ่งประกอบ ด้วย Pre–Filter และ Medium Filter
สาหรับเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคสะสมอยู่ในระบบท่อลม ทาให้ร ะบบ
ท่อลมมีความสะอาดตลอดอายุการใช้งานของระบบ เพื่อสุขอนามัยที่ดี
งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิ ง การก่อสร้างและติดตั้งระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง ตามลักษณะการใช้สอยและธรรมชาติของการจัดการการศึกษา วิจัย และการให้บริการทางวิชาการ
ของอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นระบบที่ต้องพิจารณาคานึงถึงการก่อสร้างตามแบบ
ตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานกาหนดข้างต้นครอบคลุมไปถึงเรื่องสุขอนามัย ความสะดวกสบายของผู้ใช้
อาคารในโครงการให้ปราศจากมลภาวะจากกลิ่นและเสียง ไม่ว่าจะเป็นน้าใช้ น้าฝนหรือน้าเสียที่ต้องระบาย
ทิ้ง โดยกาจัดให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด แยกออกเป็นระบบย่อยต่างๆ ดังนี้
ระบบประปา
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า
ระบบระบายน้าเสียและบาบัดน้าเสียรวมถึงระบบ Oxygen Aeration
ระบบระบายน้าฝน
ระบบดับเพลิง
ระบบการขนส่งขยะและการจัดการของเสียของอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์
๒.๖ ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์ รายการ ชนิด จานวน
สัดส่วน ต้องไม่ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมได้กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศสภาเภสัชกรรม ที่
๑๒/๒๕๕๑ สาหรับใช้เป็นประเด็นกากับ ๑ ใน ๑๔ ประเด็นสาคัญ ของการประเมินเพื่อรับรองปริญญา
หลักสูตร และสถาบัน ทางเภสัชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการจัดการด้านงบประมาณ คือ
ส่วนของงบแผ่นดิน ส่วนของเงินสมทบ ส่วนของการ Turnkey
รวม (บาท)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓–๒๕๕๕
๓๐
๑๐
๔๐ ล้าน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
N/A
N/A
๓๐๐
๓๐๐ ล้าน
ผูกพันต่อเนื่อง ๒๕๕๗
N/A
N/A
๓๐๐
๓๐๐ ล้าน
ผูกพันต่อเนื่อง ๒๕๕๘
N/A
N/A
๔๕๐
๔๕๐ ล้าน
รวมมูลค่าของค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์
๑,๐๙๐ ล้าน
(ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์ตามเกณฑ์สภาเภสัชกรรม)

๓๘

๓๙

ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้

๔๐

ส่วนที่ ๒
ตารางผลการดาเนินงานระดับคณะ
องค์ประกอบ
๑ การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

คะแนน
๒.๑๘

๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก

๒.๐๗

๑.๓ อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง

๐.๘๑

วิชาการ
๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

๕.๐๐

จานวนอาจารย์ประจา

๒ การวิจัย

๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๕.๐๐

๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๕.๐๐

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

๕.๐๐

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

๑.๔๒

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา

๑.๙๗

และนักวิจัย
๓ การบริการวิชาการ
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๕ การบริหารจัดการ
๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐

๔๑

ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๔๒

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
จานวน ๕ ตัวบ่งชี้

๓.๐๐
คะแนน
ร้อยละ
๔๐
ร้อยละ
๒๐

ผลการ
ดาเนินงาน
๒.๑๘
คะแนน
ร้อยละ
๓๓.๐๖
ร้อยละ
๑๒.๙๐

คะแนน
ประเมินตนเอง
๒.๑๘
คะแนน
๒.๐๗
คะแนน
๐.๘๑
คะแนน

๕.๐๐
คะแนน

๕.๐๐
คะแนน

๕.๐๐
คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๒ ข้อ

๒ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๖ ข้อ

๖ ข้อ

๒.๐๐
คะแนน
๕.๐๐
คะแนน

ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

๒.๘๔ คะแนน

๔๓

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ อุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลั กสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
ผลการดาเนินงาน :
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนทั้งหมด ๑ หลักสูตร ซึ่ง
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรเท่ากับ ๒.๑๘ ดังนี้
การคานวณ
คะแนนที่ได้ =

๒.๑๘
๑

รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมิน
จานวนหลักสูตรทั้งหมด ๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)

ผ่าน
เกณฑ์
()



ไม่ผ่าน
เกณฑ์
()

คะแนน

รหัสหลักฐาน

๒.๑๘

๑.๑ – ๑ – ๐๑

๔๔

ผลการประเมินตนเอง :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมาย
ประกอบตัวบ่งชี้
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๐๐

ผลการ
ดาเนินงาน
๒.๑๘

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

๒.๑๘

 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๑.๑ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๔๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
๑. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X ๑๐๐

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕

X๕

หมายเหตุ
๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาและนักวิจัย ดังนี้
๙ - ๑๒ เดือน
คิดเป็น ๑ คน
๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน คิดเป็น ๐.๕ คน
น้อยกว่า ๖ เดือน
ไม่สามารถนามานับได้

๔๖

ผลการดาเนินงาน :
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีอาจารย์ทั้งหมด ๖๒ คน มีวุฒิ
ปริญญาเอก ๒๐.๕ คน เป็นร้อยละ ๓๓.๐๖ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ เลือกเป็นกลุ่ม ง ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิป ริญญาเอกที่ กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อ
คานวณ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๒.๐๗
การคานวณ :
๑. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
๒๐.๕
๖๒.๐

X ๑๐๐ = ๓๓.๐๖

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
๓๓.๐๖
๘๐.๐

X๕

= ๒.๐๗

๔๗

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

รายชื่ออาจารย์
ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชยั
ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
ภก.ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
ภก.ผศ.ดร.ชานาญ ภัตรพานิช
ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ
ภก.ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์
ภญ.รศ.ประภาวดี พัวไพโรจน์
ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกิลุกิตติพงศ์
ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
ภก.อ.วิศิษฎ์ ตันหยง
ภก.อ.สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย
ภก.อ.วรัญญู ประเสริฐเจริญสุข
ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
ภญ.อ.ชฎาพร พรมปัญญา
ภก.อ.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
ภญ.ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
ภญ.อ.จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล
ภญ.อ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
ภญ.อ.สุพรรณิการณ์ ประทีปจรัสแสง
ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
ภญ.อ.สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร
ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
ภก.อ.ภาสกร อ่อนนิ่ม
ภก.อ.สมภพ วัชระสิทธินนท์

วันที่เริ่มงาน
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑ มกราคม ๒๕๕๗
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒ มกราคม ๒๕๕๖
๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒ เมษายน ๒๕๕๖
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จานวนอาจารย์
นับตามเกณฑ์ สกอ.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree

สาขาของวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), M.Phil., Ph.D.
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), M.Sc (Phyotchemistry), Ph.D.(Phytochemitry)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), MBA (Management)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), Ph.D
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม.(เภสัชศาสตร์), Ph.D.(Medicinal Chemistry)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), วท.ม.(เภสัชวิทยา), Ph.D.(สรีรวิทยา)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), วท.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Pharmacy)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), วท.ม.(เภสัชวิทยา)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), น.บ.(นิติศาสตร์บัญฑิต) MBA, MS, Ph.D. (Socio-Economics)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Bioinformatics)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ปร.ด.(เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชกรรมคลีนิก), ภ.บ.(บริบาลเภสัชกรรม)
M.Pharm.(Pharmacy)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม. (เภสัชเคมี)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม.(เภสัชเวท), Ph.D. (Phytopharmaceuti Scierces)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), Ph.D.(Medicinal Chemistry)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), วท.ม.(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Biochemistry)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), บธ.ม.(การตลาด), ป.บริบาลเภสัชกรรมชุมชน
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), วท.ม.(บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), รป.ม.

๔๘

ลาดับ
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

รายชื่ออาจารย์
ภญ.อ.สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย
ภญ.อ.สุพัตตา รัตนะชิตธวัช
ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
ภญ.อ.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
ภก.อ.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
ภญ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล
ภญ.อ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์
ภญ.อ.วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์
ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
ภญ.อ.พุทธิพร คงแก้ว
ภก.ดร.วัชระ กาญจนวินกุล
ภก.อ.พุท ศิลตระกูล
ภญ.อ.สุธาบดี ม่วงมี
ภญ.ร.อ.หญิงสิริวิภา บูรณดิลก
ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์
ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัตน์
ภญ.อ.ธนัญชนก รัตนธาดา
ภก.อ.ธาราธีร์ ศรีจันทร์
ภก.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
ภญ.อ.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
ภก.อ.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
ภก.อ.วิสิทธิ์พงษ์ อ่อนสมบัติ
ภญ.อ.ฐิยาภา วีรยาชาญกุล
ภก.อ.ชยินท์ จตุรพรประสิทธิ์
ภญ.อ.พรทิพย์ พามนตรี
ภญ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์

วันที่เริ่มงาน
๑ เมษายน ๒๕๕๖
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
๔ เมษายน ๒๕๕๕
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๒ มกราคม ๒๕๕๖
๒ มกราคม ๒๕๕๖
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒ มกราคม ๒๕๕๖
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
๒ เมษายน ๒๕๕๖
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖
๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
๕ มกราคม ๒๕๕๘
๕ มกราคม ๒๕๕๘
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๖ มกราคม ๒๕๕๘
๑ เมษายน ๒๕๕๘

จานวนอาจารย์
นับตามเกณฑ์ สกอ.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๐

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree

สาขาของวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), วท.ม.(วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง)
ภ.บ.(เทคโนโลยีเภสัชกรรม), วท.ม.(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม.(การจัดการเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), M.B.A.(Marketing)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), บธ.ม.(การจัดการงานบริหาระดับสูง)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), Ph.D.(Pharmaceutical Technology)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ปร.ด.(เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ปร.ด.(เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม.(เภสัชวิทยา), วท.ด.(ชีวเภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ปร.ด.(เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), MBA (Marketing Management),ป.วิชาชีพ (เคมีบาบัด)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม.(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ด.(เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ภ.ม.(เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), วท.ม.(เภสัชวิทยา)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)

๔๙

ลาดับ
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

รายชื่ออาจารย์

วันที่เริ่มงาน

ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ภญ.อ.ธีราลักษณ์ อ่อนเอี่ยม
๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ภญ.อ.โสมศจี เอกมรกต
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธารงศิริ
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ภญ.อ.มาริสา เสนงาม
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ภญ.อ.สุพิชา อินทรชุมชน
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ภญ.เมธินี ประสานดี
๑ เมษายน ๒๕๕๘
อ.วนิดา โอฬารกิจอนันต์
๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
อ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
๑ กันยายน ๒๕๕๒
อ.ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์
๘ มิถุนายน ๒๕๒๔
อ.ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ
๒ มกราคม ๒๕๕๖
อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
อ.Mikael Laisola
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
อ.ฟาซียะห์ วาเดะ
๑ มีนาคม ๒๕๕๗
อ.ภีรดา บุญเผื่อน
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
อ.นิพัฒธา อิสโร
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
อ.ลักขณา วงศ์ขัติย์
๑ เมษายน ๒๕๕๗
อ.ทอแสง วีระกุล
๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
อ.สุดารัตน์ หาดเพชร
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อ.ภักดี สุขพรสวรรค์
๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
อ.สุวิศิษฏิ์ แม้นเหมือน
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
อ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคา
๑ เมษายน ๒๕๕๘
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาคณะคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มวี ุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้

จานวนอาจารย์
นับตามเกณฑ์ สกอ.
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๐
๐.๐
๖๒.๐
๒๐.๕
๓๓.๐๖
๒.๐๗

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree

สาขาของวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม),วม.ท(เวชศาสตร์ชะลอวัย)
ภ.บ.(PharmD-เภสัชอุตสาหการ)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์),ภ.ม.(เภสัชศาสตร์), ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ.(PharmD-บริบาลเภสัชกรรม)
วท.บ.(พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์), วท.ม.(เภสัชวิทยา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ปร.ด.(เภสัชวิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(เภสัชวิทยา), ปร.ด.(เภสัชวิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา), ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), วท.ม.(เภสัชวิทยา)
วท.บ(เคมี) ,ภ.ม.(เภสัชศาสตร์), ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
B.Eng.(Industrial Management)
วท.บ(ชีววิทยา),วท.ม.(เภสัชวิทยา)
พย.บ, วท.ม. (สรีรวิทยา)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), ภ.ม.(เภสัชศาสตร์)
วท.บ(เทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก), วท.ม. (สรีรวิทยา)
วท.บ.(เคมี), วท.ม.(เภสัชวิทยา)
วท.บ.
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), วท.ม. (อุปกรณ์ชีวการแพทย์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ,วท.ม.(เภสัชวิทยา)
กศ.บ.(เคมี), วท.ม. (เภสัชศาสตร์),วท.ด.(เภสัชศาสตร์)

๕๐

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

เป้าหมาย
ร้อยละ
๔๐

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
๓๓.๐๖

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
๑ เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจาและวุฒิการศึกษา

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

๒.๐๗

 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๑.๒ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
งานบริหารบุคคล

๕๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
๑. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X ๑๐๐

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

X๕

ผลการดาเนินงาน :
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ มีอาจารย์ทั้งหมด ๖๒.๐ คน มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิช าการ ๘.๐ คน แบ่ งออกเป็ น ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ๒.๐ คน รองศาสตราจารย์ ๕.๐ คน และ
ศาสตราจารย์ ๑.๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๐ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ เลือกเป็นกลุ่ม ง ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจาคณะดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคานวณ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เท่ากับ ๐.๘๑

๕๒

การคานวณ :
๑. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
๘.๐
๖๒.๐

X ๑๐๐

= ๑๒.๙๐

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
๑๒.๙๐
๘๐

X๕

= ๐.๘๑

๕๓

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ

รายชื่ออาจารย์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชยั
ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
ภก.ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
ภก.ผศ.ดร.ชานาญ ภัตรพานิช
ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ
ภก.ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์
ภญ.รศ.ประภาวดี พัวไพโรจน์
ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกิลุกิตติพงศ์
ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
ภก.อ.วิศิษฎ์ ตันหยง
ภก.อ.สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย
ภก.อ.วรัญญู ประเสริฐเจริญสุข
ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
ภญ.อ.ชฎาพร พรมปัญญา
ภก.อ.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
ภญ.ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
ภญ.อ.จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล
ภญ.อ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
ภญ.อ.สุพรรณิการณ์ ประทีปจรัสแสง
ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
ภญ.อ.สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร
ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
ภก.อ.ภาสกร อ่อนนิ่ม
ภก.อ.สมภพ วัชระสิทธินนท์

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree

อาจารย์
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
-

ศาสตราจารย์
๑.๐
-

๕๔

ลาดับ
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

รายชื่ออาจารย์
ภญ.อ.สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย
ภญ.อ.สุพัตตา รัตนะชิตธวัช
ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
ภญ.อ.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
ภก.อ.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
ภญ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล
ภญ.อ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์
ภญ.อ.วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์
ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
ภญ.อ.พุทธิพร คงแก้ว
ภก.ดร.วัชระ กาญจนวินกุล
ภก.อ.พุท ศิลตระกูล
ภญ.อ.สุธาบดี ม่วงมี
ภญ.ร.อ.หญิงสิริวิภา บูรณดิลก
ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์
ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัตน์
ภญ.อ.ธนัญชนก รัตนธาดา
ภก.อ.ธาราธีร์ ศรีจันทร์
ภก.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
ภญ.อ.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
ภก.อ.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
ภก.อ.วิสิทธิ์พงษ์ อ่อนสมบัติ
ภญ.อ.ฐิยาภา วีรยาชาญกุล
ภก.อ.ชยินท์ จตุรพรประสิทธิ์
ภญ.อ.พรทิพย์ พามนตรี
ภญ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree

อาจารย์
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๐

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
-

ศาสตราจารย์
-

๕๕

ลาดับ
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

รายชื่ออาจารย์

ระดับการศึกษา

ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
ภญ.อ.ธีราลักษณ์ อ่อนเอี่ยม
ภญ.อ.โสมศจี เอกมรกต
ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธารงศิริ
ภญ.อ.มาริสา เสนงาม
ภญ.อ.สุพิชา อินทรชุมชน
ภญ.เมธินี ประสานดี
อ.วนิดา โอฬารกิจอนันต์
อ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
อ.ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์
อ.ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา
อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ
อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
อ.Mikael Laisola
อ.ฟาซียะห์ วาเดะ
อ.ภีรดา บุญเผื่อน
อ.นิพัฒธา อิสโร
อ.ลักขณา วงศ์ขัติย์
อ.ทอแสง วีระกุล
อ.สุดารัตน์ หาดเพชร
อ.ภักดี สุขพรสวรรค์
อ.สุวิศิษฏิ์ แม้นเหมือน
อ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคา

ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
รวม

อาจารย์
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๐
๐.๐
๕๔.๐

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
๒.๐
๕.๐

ศาสตราจารย์
๑.๐

๕๖

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
ร้อยละ
๒๐

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ
๑๒.๙๐

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
๑ เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจาและตาแหน่งทางวิชาการ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

๐.๘๑

 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๑.๓ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
งานบริหารบุคคล

๕๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน
และนามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าที่กาหนดเป็นคะแนน ๐ และ ๕ คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ ๑๐ กาหนดเป็นคะแนน ๕
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ กาหนดเป็นคะแนน ๐
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๑๐.๐๑ และไม่เกินร้อยละ
๒๐ ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
๑. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ
คานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
๒. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี
(FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
เกษตร ป่าไม้และประมง

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจา
๘:๑
๒๐ : ๑
๒๐ : ๑
๘:๑
๒๐ : ๑

๕๘

กลุ่มสาขา
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจา
๒๕ : ๑
๕๐ : ๑
๓๐ : ๑
๘:๑
๒๕ : ๑

สูตรการคานวณ :

๑. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน
อาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
X ๑๐๐
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒. นาค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาคานวณคะแนนดังนี้
๒.๑ ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ ๑๐ คิดเป็น ๕ คะแนน
๒.๒ ค่าร้อยละตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ๐ คะแนน
๒.๓ ค่าร้อยละตั้งแต่ ๑๐.๐๑ และไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

(๒๐ – ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ ๑)
X ๕
๑๐

ผลการดาเนินงาน :
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด ๖๒ คน รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ มีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี ๓๕๐.๘๑ ดังนั้นสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ ๑ : ๕.๖๖ คน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (คน)
๓๗๒
๓๕๐.๘๑
๖๒
๑ : ๕.๖๖
๑:๘
-๒.๓๔
-๒๙
๕.๐๐
๕๙

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา

เป้าหมาย
๕.๐๐

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
๑ ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี
๒

เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจาคณะ

ผลการ
ดาเนินงาน
๕.๐๐

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

๕.๐๐

 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
แหล่งหลักฐาน
๑.๔ – ๑ – ๐๑ http://planning.buu.ac.th
กองแผนงาน
๑.๔ – ๑ – ๐๒
งานบริหารบุคคล

๖๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
๔. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้ข้อ ๑-๓ ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕
๕. นาผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
๑. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งให้คาปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
และการเข้าสู่วิชาชีพแก่นักศึกษา
๒. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามจุดต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์
- เว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์
- สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น facebook เป็นต้น

๖๑

ผลการประเมินตนเอง :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย
๒ ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
๒ ข้อ

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย
๒.๐๐

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
๑ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
๑.๕ – ๑ – ๐๑
๒ แบบฟอร์มการให้คาปรึกษา
๑.๕ – ๒ – ๐๑
๓ ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในคณะเภสั๑.๕
ช – ๓ – ๐๑
ศาสตร์
๔ เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น
๑.๕ – ๔ – ๐๑
facebook เป็นต้น

 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย
แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๖๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(๑) คุณธรรม จริยธรรม
(๒) ความรู้
(๓) ทักษะทางปัญญา
(๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
๔. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
๕. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๖. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
๑. ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีการดาเนินการจัดทาแผนกิจ กรรมโดยให้สโมสรนิสิตคณะ
เภสั ชศาสตร์ เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการดาเนินการจัดทาแผนและจัดกิจกรรม ซึ่งกาหนดกิจกรรมต่างๆ ให้
ครอบคลุ ม และครบถ้ ว นทั้ ง ทางด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามเอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย กีฬา สุขภาพ บาเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการในการจัดทา
แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ดังนี้
๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตโดยมีสโมสรนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพิจารณา
กรอบกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และกรอบ TQF
๑.๒ จัดทาร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ

๖๓

๑.๓ จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตและนาเสนอคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
๑.๔ ดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
๑.๕ สรุปแผนการจัดกิจกรรม
๒. คณะเภสัชศาสตร์มีนโยบายส่งเสริม ให้นิสิตนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม โดยคณะฯ ได้มอบหมายให้สโมสรนิสิตนาความรู้ด้านวงจรคุณภาพ (PDCA) มาเป็นแนวทางในการ
เขียนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีซึ่งประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๑
- โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ (ICPAM)
- โครงการ Open House ครั้งที่ ๒
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
- โครงการแรกพบ
๒.๒ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “๖ เกลียวเกมส์” ครั้งที่ ๔
- โครงการเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๗
๒.๓ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- โครงการเภสัชจิตอาสา
๒.๔ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการเภสัชจิตอาสา
- โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ
- โครงการหมอยาสักการะ
๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- โครงการมัชฌิมนิเทศ
๓. คณะเภสัชศาสตร์มีนโยบายให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิ สิตในวันปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ของคณะฯ ตลอดจนฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา หลังเข้าร่วมโครงการได้นาขบวนการ PDCA มาใช้ในการทา
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเผยแพร่ให้นิสิตทุกคนถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
๔. ฝ่ายกิจการนิสิตได้มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดาเนินการและ
น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ งการดาเนินงานครั้ งต่อไป โดยจัด ทาสรุ ปกิจกรรม/โครงการทุ กกิจกรรม/
โครงการที่ได้ดาเนินการ ซึ่งในทุกกิจกรรม/โครงการได้ระบุการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ระบุการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
๖๔

๕. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต
ได้ติดตามตรวจสอบให้สโมสรนิสิตของคณะใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการดาเนินกิจกรรมโดยเฉพาะในส่วน
ความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต (Check) ได้ดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ ประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมจากตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสาเร็จที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๓ ตัวบ่งชี้ และดาเนินการบรรลุค่า
เป้าหมาย ๑๓ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕.๒ ประเมินความสาเร็จจากการประเมินโครงการ/กิจกรรมซึ่งได้กาหนดไว้ในโครงการโดย
ค่าเป้าหมาย คือ บรรลุความสาเร็จทุกโครงการมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
๖. ฝ่ ายกิจ การนิ สิ ตดาเนิ น การปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิ ต เพื่อให้เป็นไปสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเกี่ยวข้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยนาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใน
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มาวิเคราะห์ซึ่งข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาจากผู้ประเมิน
ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ ได้น ามาจัดทาแผนพัฒ นาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗
ผลการประเมินตนเอง :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการ คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย
ดาเนินงาน
๖ ข้อ
๕.๐๐
 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
ข้อ ๑ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ข้อ ๒ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะเภสัช
ศาสตร์ ครั้งที่ ๑

รหัสหลักฐาน
๑.๖ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
งานกิจการนิสิต

๑.๖ – ๑ – ๐๒
๑.๖ – ๒ – ๐๑

งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต

๖๕

ที่

ข้อ ๓
ข้อ ๔

ข้อ ๕

ข้อ ๖

รายการหลักฐาน
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์ (ICPAM)
โครงการ Open House ครั้งที่ ๒
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
โครงการแรกพบ
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “๖ เกลียวเกมส์” ครั้งที่ ๔
โครงการเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๗
โครงการเภสัชจิตอาสา
โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ
โครงการหมอยาสักการะ
โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โครงการมัชฌิมนิเทศ
โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
สรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษา
รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับผล
การประเมินความสาเร็จการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาม
แผนการจัดกิจกรรม
รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับผล
การประเมินความสาเร็จการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาม
แผนการจัดกิจกรรม
รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับผล
การประเมินความสาเร็จการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาม
แผนการจัดกิจกรรม

รหัสหลักฐาน
๑.๖ – ๒ – ๐๒

แหล่งหลักฐาน
งานกิจการนิสิต

๑.๖ – ๒ – ๐๓
๑.๖ – ๒ – ๐๔
๑.๖ – ๒ – ๐๕
๑.๖ – ๒ – ๐๖
๑.๖ – ๒ – ๐๗
๑.๖ – ๒ – ๐๘
๑.๖ – ๒ – ๐๙
๑.๖ – ๒ – ๑๐
๑.๖ – ๒ – ๑๑
๑.๖ – ๒ – ๑๒
๑.๖ – ๓ – ๐๑
๑.๖ – ๓ – ๐๒
๑.๖ – ๔ – ๐๑

งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต

๑.๖ – ๕ – ๐๑

งานกิจการนิสิต

๑.๖ – ๖ – ๐๑

งานกิจการนิสิต

๖๖

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
จานวน ๓ ตัวบ่งชี้
คะแนน
ประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
๖ ข้อ
๕.๐๐
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
๑๕๐,๐๐๐ ๕๑,๑๘๒.๘๐
๑.๔๒
สร้างสรรค์
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละ
ร้อยละ
๑.๙๗
และนักวิจัย
๓๐.๐๐
๒๓.๖๖
คะแนน
ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน
๖ ข้อ

๒.๘๐

๖๗

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้ องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ การผลิ ตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
๓. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์มีผลการดาเนินการ ๖ ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
๑. คณะเภสัชศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใ การบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย เพื่อให้บุคลากร
ภายในคณะเภสั ชศาสตร์ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้และคณะเภสั ชศาสตร์ จะใช้ฐานข้อมูล ดั งกล่ าวในการ
ปฏิบัติงาน วางแผนการดาเนินงาน รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทาฐานข้อมูล
๖๘

งานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางานวิจัยหรือติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับการดาเนินงานวิจัยได้ที่ ส่วนงานส่งเสริมงานวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในด้าน
การค้นคว้า จักมีห้องสมุดกลางเป็นหน่วยรองรับ มีศูนย์คอมพิวเตอร์อานวยความสะดวกในการค้นคว้าหา
ข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
๒. คณะเภสัชศาสตร์สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
๒.๑ คณะเภสัชศาสตร์มีบริการที่เอื้อต่อการเรียนวิจัย โดยการจัดสรรพื้นที่ที่เอื้อต่อการผลิต
การเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดห้องเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาเรื่อง
เครื่องมือ วิธีการใช้ และความปลอดภัยในการทางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
๒.๒ คณะเภสัชศาสตร์มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้
สะดวกต่อการค้น คว้าข้อมูล คณะเภสั ช ศาสตร์มีการจัดทาระบบการยืมคืนหนังสื อและการสื บค้นข้อมูล
นักวิจัย พร้อมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
๒.๓ คณะเภสัชศาสตร์มีการส่งเสริมเรื่องระบบความปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวกใน
การทางานวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์ อาทิเช่น ข้อควรปฏิบัติในห้องทดลอง ข้อปฏิบัติในการทางานวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ
๒.๔ คณะเภสัชศาสตร์มีการส่งเสริมให้จัดการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการวิจัย เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์
ยังจัดกิจกรรมทางด้านการวิ จัยในรูปต่างๆ อาทิเช่น โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์ (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines ICPAM 2015)
และโครงการการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
๓. คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
เพื่อทาวิจัย ทั้งทางด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนา และการวิจัยสถาบัน เพื่อสร้างองค์
ความรู้ สร้างผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ โดยทุนจากคณะเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ทุนวิจัยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
๔. มีการจัดสรรเงินรางวัลนักวิจัยเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ
งานตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย บู ร พา ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อ มกับ มี การจั ด ทาสั ญ ญาในการท าขอรั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๕. คณะเภสัชศาสตร์มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ พร้อมมีการสร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนให้
การยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้
๕.๑ กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนั กวิจัย สาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
๖๙

ในวารสาร
๕.๒ มีการประชาสั มพันธ์คณาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในคณะเภสั ช
ศาสตร์
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ตามรอยศาสตราจารย์
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ
- ขอเชิญนักวิจัยที่ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอคารับรองจริยธรรมฯ เข้าร่วมชี้แจงโครงการวิจัย
เพิ่มเติม
- ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และร่วมเสวนาทางวิชาการ โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง
ตามรอยศาสตราจารย์
๖. คณะมีระบบและกลไกลเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๖.๑ มีประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารจัดการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการงานวิจัยให้มีแบบแผนและเป็นระบบ
๖.๒ มีระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นระบบและกลไกใน
การคุ้มครองสิ ทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลั ย
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๖.๓ มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยในแต่ละส่วนงานทางาน
อย่างเป็นระบบ และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารและจัดการงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย
๖.๔ มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) โดยสภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการขอ และค่าใช้จ่ายในการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งหมด
ผลการประเมินตนเอง :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
๖ ข้อ

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย
๕.๐๐

 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

๗๐

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
ข้อ ๑ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อ ๒ จัดสรรพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการผลิตและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
การยืม - คืนหนังสือ และการสืบค้นข้อมูลด้านการวิจัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
ข้อควรปฏิบัติในห้องทดลอง
ข้อควรปฏิบัติในการทางานวิจัย
คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
การจัดการความปลอดภัยสาหรับห้องปฏิบัติการ
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์ (ICPAM)
โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ข้อ ๓ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัช
ศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจาปี ๒๕๕๗
สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกรหญิง ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกร ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ

รหัสหลักฐาน
๒.๑ – ๑ – ๐๑
๒.๑ – ๑ – ๐๒

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๑ – ๐๓
๒.๑ – ๒ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๒ – ๐๒
๒.๑ – ๒ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๒ – ๐๔
๒.๑ – ๒ – ๐๕
๒.๑ – ๒ – ๐๖
๒.๑ – ๒ – ๐๗
๒.๑ – ๒ – ๐๘

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๒ – ๐๙
๒.๑ – ๓ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๔ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๔ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๔ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๔ – ๐๔

ฝ่ายวิชาการ

๗๑

ที่

รายการหลักฐาน
๒๕๕๗ ของเภสัชกร วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของ ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา
สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี
ตันติสิระ
สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกรหญิงจิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล
สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกร ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
ข้อ ๕ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รางวัลนักวิจัย สาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
ในวารสาร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ตาม
รอยศาสตราจารย์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
ขอเชิญนักวิจัยที่ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอคารับรอง
จริยธรรมฯ เข้าร่วมชี้แจงโครงการวิจัยเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และร่วมเสวนาทางวิชาการ
โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่องตามรอยศาสตราจารย์
ข้อ ๖ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการวิจัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๕๑

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

๒.๑ – ๔ – ๐๕

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๔ – ๐๖

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๔ – ๐๗

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๔ – ๐๘

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๕ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๕ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๕ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๕ – ๐๔

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๕ – ๐๕

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๖ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๒.๑ – ๖ – ๐๒
๒.๑ – ๖ – ๐๓
๒.๑ – ๖ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๗๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
๑. เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค๒ จาแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๒. เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค๑ และ ง จาแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
๑. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

๗๓

๒. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

x๕

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
๑. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ
๒. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่
มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
๔. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สั ญญารั บ ทุน โดยอาจารย์ ป ระจ าหรื อนัก วิจัย แต่ไม่ ส ามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีอาจารย์ประจาและนักวิจัย (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) จานวน ๔๖.๕ คน ได้
จัดสรรงบประมาณเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายใน จานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ภายนอก ๔๘๐,๐๐๐ บาท
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ย ๕๑,๑๘๒.๘๐ บาท/คน
คณะเภสัชศาสตร์ เลือกเป็นกลุ่ม ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
จากภายในและภายนอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับร้อยละ ๑๘๐,๐๐๐ ขึ้นไปต่อคน ดังนั้นเมื่อ
คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก เท่ากับ ๑.๔๒ คะแนน

๗๔

แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
หลักสูตร

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุน
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย
ผลงาน

จานวนเงินสนับสนุน
ภายใน

จานวนเงินสนับสนุน
ภายนอก

รวมจานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์ที่มีส่วน ผสมของ
สารสกัดจากชันของชันโรง

๔๘๙,๖๔๐

-

๔๘๙,๖๔๐

๒. ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์

การศึกษาสารสาคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้าน
เอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านเชื้อจุลชีพของชันผึ้งจาก
ชันโรงใน จังหวัดจันทบุรี

๕๗๕,๙๒๐

-

๕๗๕,๙๒๐

๓. ภก.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง

การพัฒนาสารสกัดแอนโดรกราฟอไลด์รูปแบบยา เม็ด
ออกฤทธิ์เนิ่น

๒๕๐,๐๐๐

-

๒๕๐,๐๐๐

การศึกษาคุณค่าทางเภสัชวิทยาในการต้าน อนุมลู อิสระ
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และความเป็นพิษต่อ
เซลล์ไลน์มะเร็งของสารสกัดจากพืชในพื้นที่ อ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี

๓๐๐,๖๐๐

-

๓๐๐,๖๐๐

ผลของพืชสมุนไพรจีนบางชนิดต่อภาวะบกพร่อง การ
เรียนรู้และความจา : การศึกษาเบื้องต้นในแบบจาลอง
ในสัตว์ทดลอง

๑๙๕,๐๐๐

-

๑๙๕,๐๐๐

ระดับปริญญาตรี
๑. หลักสูตร
๑. ภญ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
เภสัชศาสตรบัณฑิต

๔. ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา

๕. ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสริ ะ

๗๕

หลักสูตร

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุน
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย
ผลงาน
๖. ภญ.จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล การศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติทาง เคมีกายภาพ
เบื้องต้นเพื่อจัดทามาตรฐานของน้ามันตะพาบ
๗. เภสัชกร ดร.กัมปนาท
หวลบุตตา

การพัฒนาอนุภาคขนาดไมโคร/นาโนเมตรสาหรับนาส่ง
ยาสู่ลาไส้ใหญ่ที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเลคโทรไฮโดรได
นามิกอะตอมไมเซชัน
รวม

จานวนเงินสนับสนุน
ภายใน

จานวนเงินสนับสนุน
ภายนอก

๒๐๘,๘๔๐

-

รวมจานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก
๒๐๘,๘๔๐

-

๔๘๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๑,๙๐๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐
จานวนเงินเฉลี่ยต่อคน
คะแนนที่ได้

๒,๓๘๐,๐๐๐
๕๑,๑๘๒.๘๐
๑.๔๒

๗๖

การคานวณ :
๑. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
๒,๓๘๐,๐๐๐
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
๔๖.๕
๒. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

๕๑,๑๘๒.๘๐
๑๘๐,๐๐๐

x๕

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ๑.๔๒

๗๗

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลาดับ

รายชื่ออาจารย์

วันที่เริ่มงาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชยั
ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
ภก.ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
ภก.ผศ.ดร.ชานาญ ภัตรพานิช
ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ
ภก.ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์
ภญ.รศ.ประภาวดี พัวไพโรจน์
ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกิลุกิตติพงศ์
ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
ภก.อ.วิศิษฎ์ ตันหยง
ภก.อ.สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย
ภก.อ.วรัญญู ประเสริฐเจริญสุข
ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
ภญ.อ.ชฎาพร พรมปัญญา
ภก.อ.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
ภญ.ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
ภญ.อ.จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล
ภญ.อ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
ภญ.อ.สุพรรณิการณ์ ประทีปจรัสแสง
ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
ภญ.อ.สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร
ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
ภก.อ.ภาสกร อ่อนนิ่ม
ภก.อ.สมภพ วัชระสิทธินนท์

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑ มกราคม ๒๕๕๗
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒ มกราคม ๒๕๕๖
๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒ เมษายน ๒๕๕๖
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จานวนอาจารย์
นับตามเกณฑ์ สกอ.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย
ที่ลาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of porto
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเทศ
ที่ลาศึกษาต่อ
ประเทศไทย
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศไทย

-

-

-

-

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
-

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยเภสัชบาบัด
-

ประเทศไทย
ประเทศไทย
-

ระดับการศึกษา

สถานะลาศึกษาต่อ

วุฒิที่ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

๗๘

ลาดับ
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

รายชื่ออาจารย์
ภญ.อ.สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย
ภญ.อ.สุพัตตา รัตนะชิตธวัช
ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
ภญ.อ.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
ภก.อ.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
ภญ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล
ภญ.อ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์
ภญ.อ.วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์
ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
ภญ.อ.พุทธิพร คงแก้ว
ภก.ดร.วัชระ กาญจนวินกุล
ภก.อ.พุท ศิลตระกูล
ภญ.อ.สุธาบดี ม่วงมี
ภญ.ร.อ.หญิงสิริวิภา บูรณดิลก
ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์
ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัตน์
ภญ.อ.ธนัญชนก รัตนธาดา
ภก.อ.ธาราธีร์ ศรีจันทร์
ภก.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
ภญ.อ.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
ภก.อ.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
ภก.อ.วิสิทธิ์พงษ์ อ่อนสมบัติ
ภญ.อ.ฐิยาภา วีรยาชาญกุล
ภก.อ.ชยินท์ จตุรพรประสิทธิ์
ภญ.อ.พรทิพย์ พามนตรี
ภญ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์

วันที่เริ่มงาน
๑ เมษายน ๒๕๕๖
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
๔ เมษายน ๒๕๕๕
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๒ มกราคม ๒๕๕๖
๒ มกราคม ๒๕๕๖
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒ มกราคม ๒๕๕๖
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
๒ เมษายน ๒๕๕๖
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖
๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
๕ มกราคม ๒๕๕๘
๕ มกราคม ๒๕๕๘
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๖ มกราคม ๒๕๕๘
๑ เมษายน ๒๕๕๘

จานวนอาจารย์
นับตามเกณฑ์ สกอ.
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๐

ระดับการศึกษา

สถานะลาศึกษาต่อ

วุฒิที่ลาศึกษาต่อ

ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
-

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
-

มหาวิทยาลัย
ที่ลาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลันเรศวร
-

ประเทศ
ที่ลาศึกษาต่อ
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
-

๗๙

ลาดับ
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

รายชื่ออาจารย์

วันที่เริ่มงาน

ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ภญ.อ.ธีราลักษณ์ อ่อนเอี่ยม
๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ภญ.อ.โสมศจี เอกมรกต
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธารงศิริ
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ภญ.อ.มาริสา เสนงาม
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ภญ.อ.สุพิชา อินทรชุมชน
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ภญ.เมธินี ประสานดี
๑ เมษายน ๒๕๕๘
อ.วนิดา โอฬารกิจอนันต์
๑ ตุลาคม ๒๕๒๙
อ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
๑ กันยายน ๒๕๕๒
อ.ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์
๘ มิถุนายน ๒๕๒๔
อ.ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ
๒ มกราคม ๒๕๕๖
อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
อ.Mikael Laisola
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
อ.ฟาซียะห์ วาเดะ
๑ มีนาคม ๒๕๕๗
อ.ภีรดา บุญเผื่อน
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
อ.นิพัฒธา อิสโร
๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
อ.ลักขณา วงศ์ขัติย์
๑ เมษายน ๒๕๕๗
อ.ทอแสง วีระกุล
๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
อ.สุดารัตน์ หาดเพชร
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
อ.ภักดี สุขพรสวรรค์
๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
อ.สุวิศิษฏิ์ แม้นเหมือน
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
อ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคา
๑ เมษายน ๒๕๕๘
รวม (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

จานวนอาจารย์
นับตามเกณฑ์ สกอ.
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๐
๐.๐
๔๖.๕

ระดับการศึกษา

สถานะลาศึกษาต่อ

วุฒิที่ลาศึกษาต่อ

ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctor Degree

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
-

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
-

มหาวิทยาลัย
ที่ลาศึกษาต่อ
Wenzhou Medical University

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-

ประเทศ
ที่ลาศึกษาต่อ
ประเทศจีน
-ประเทศไทย
ประเทศไทย
-

๘๐

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

เป้าหมาย
๑๕๐,๐๐๐

ผลการ
ดาเนินงาน
๕๑,๑๘๒.๘๐

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
๑ สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกรหญิง ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
๒ สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกร ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
๓ สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกร วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
๔ สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของ ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา
๕ สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี
ตันติสิระ
๖ สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกรหญิงจิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล
๗ สัญญาขอรับทุนการวิจัยงบประมาณเงินสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ของเภสัชกร ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

๑.๔๒

 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๒.๒ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๒.๒ – ๑ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๒.๒ – ๑ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๒.๒ – ๑ – ๐๔

ฝ่ายวิชาการ

๒.๒ – ๑ – ๐๕

ฝ่ายวิชาการ

๒.๒ – ๑ – ๐๖

ฝ่ายวิชาการ

๒.๒ - ๑ - ๐๗

ฝ่ายวิชาการ

๘๑

ที่
๘.

รายการหลักฐาน
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ)

รหัสหลักฐาน
๒.๒ - ๑ - ๐

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๘๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
๑. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค๒
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ ประจาและนัก วิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ ประจาและนัก วิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ ประจาและนัก วิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป
๒. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค๑ และ ง
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ ประจาและนัก วิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ ประจาและนัก วิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ ประจาและนัก วิจัย ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป
สูตรคานวณ
๑. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
X ๑๐๐
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

๘๓

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
X๕
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด ๔๖.๕ คน ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย ๑๑.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๖ ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ เลือกเป็นกลุ่ม ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ดังนั้นเมื่อคานวณ ค่าร้อยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย เท่ากับ ๑.๙๗ คะแนน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
(ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง
(ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
แต่สถาบันนาเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒

หน่วยวัด/
ค่าน้าหนัก
คน

จานวนผลงาน
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

คน
คน
คน
๐.๒๐
๐.๔๐

๐.๖๐

๘๔

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวบ่งชี้
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏใน ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
คะแนนที่ได้

หน่วยวัด/
ค่าน้าหนัก
๐.๘๐

๑.๐๐

จานวนผลงาน
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

๑๑

๑๑.๐๐
๔๖.๕ คน
ร้อยละ ๒๓.๖๖
๑.๙๗ คะแนน

๘๕

แบบรายงานผลงานทางวิชาการ
ที่
ชื่อผู้วิจัย
๑. อ.ภีรดา บุญเผื่อน

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

บทความ
Interactions between adiponectin, visfatin, and
omentin in subcutaneous and visceral
adipopse tissues and serum, and correlations
with clinical and peripheral metabolic factors
Dr.Nilesh Prakash Nimal Wound healing activity of standardized brazilin
rich extract from Caesalpinia sappan
heartwood
ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
Phenotypic Characteristics and Function of NK
Cell Subsets in cART-Treated HIV - 1Infected
Individuals
ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
Potent Reactive Oxygen Species-JNK-p38
Activation by Sodium Salicylate Potentiates
Death of Primary Effusion Lymphoma Cells
ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ

Relationship between carbamazepine
concentrations in serum and saliva of Thai
epileptic patients
Dr.Nilesh Prakash Nimal Antioxidant, antibacterial, and antiinflammatory activities of standardized
brazilin-rich Caesalpinia sappan extract

ปีที่ตีพิมพ์
2014

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
ScienceDirect/Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)

ค่าน้าหนัก
๑.๐๐

2014

Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)
MEDLINE
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)
Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)

๑.๐๐

Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)
Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)

๑.๐๐

2014

2014

2014

2014

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๘๖

ที่
๗.

ชื่อผู้วิจัย
ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ

๘

Dr.Nilesh Prakash Nimal Enhanced Thermostability of a Fungal Alkaline
Protease by Different Additives

2014

๙

ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

Swelling Behaviour of Carboxymethylated
Tamarind Gum

2014

Factors Affecting Physical Properties of
Prednisolone Loaded Nanoparticles Fabricated
by Eletrohydrodynamic Atomization
Technique
Autophagy Inhibition by Caffeine Increases
Toxicity of Methamphetamine ib SH-SY5Y
Neuroblastoma Cell Line

2014

๑๐. ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

๑๑. ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์

บทความ
Reorganization of sensory pathways after
neonatal hemidecortication in rat

ปีที่ตีพิมพ์
2014

2014

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)
Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)
Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)
Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)

ค่าน้าหนัก
๑.๐๐

Scopus
(ฐานข้อมูลนานาชาติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.พ.อ.กาหนด)

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๘๗

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมาย
ประกอบตัวบ่งชี้
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ร้อยละ ๓๐
ประจาและนักวิจัย

ผลการ
ดาเนินงาน
๒๓.๖๖

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
๑ Interactions between adiponectin, visfatin,
and omentin in subcutaneous and visceral
adipopse tissues and serum, and correlations
with clinical and peripheral metabolic factors
๒ Wound healing activity of standardized
brazilin rich extract from Caesalpinia sappan
heartwood
๓ Phenotypic Characteristics and Function of NK
Cell Subsets in cART-Treated HIV - 1Infected
Individuals
๔ Potent Reactive Oxygen Species-JNK-p38
Activation by Sodium Salicylate Potentiates
Death of Primary Effusion Lymphoma Cells
๕ Relationship between carbamazepine
concentrations in serum and saliva of Thai
epileptic patients
๖ Antioxidant, antibacterial, and antiinflammatory activities of standardized
brazilin-rich Caesalpinia sappan extract
๗ Reorganization of sensory pathways after
neonatal hemidecortication in rat
๘ Enhanced Thermostability of a Fungal
Alkaline Protease by Different Additives

คะแนนที่ได้
๑.๙๗

การบรรลุเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๒.๓ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๐๔

ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๐๕

ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๐๖

ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๐๗

ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๐๘

ฝ่ายวิชาการ

๘๘

ที่
๙

รายการหลักฐาน
Swelling Behaviour of Carboxymethylated
Tamarind Gum
๑๐ Factors Affecting Physical Properties of
Prednisolone Loaded Nanoparticles
Fabricated by Eletrohydrodynamic
Atomization Technique
๑๑ Autophagy Inhibition by Caffeine Increases
Toxicity of Methamphetamine ib SH-SY5Y
Neuroblastoma Cell Line
๑๒ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ)

รหัสหลักฐาน
๒.๓ – ๑ – ๐๙

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๑๐

ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๑๑

ฝ่ายวิชาการ

๒.๓ – ๑ – ๑๒

ฝ่ายวิชาการ

๘๙

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
จานวน ๑ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑

รายละเอียดตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการ คะแนนประเมิน
ดาเนินงาน
ตนเอง
๖ ข้อ
๕.๐๐
๕.๐๐

๙๐

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็ จ ในระดั บ แผนและโครงการบริการวิช าการแก่สั งคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
๔. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
๕. นาผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนเพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
๖. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
๑. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมมือกับ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อ
ชุมชน โรงพยาบาลแหลมฉบัง และคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ระหว่างภาคีที่ร่วมพัฒนางาน บริบาลเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิโดยนาร่องในพื้นที่แหล่งฝึกแหลมฉบังเป็น
กลุ่มเป้าหมายและมีการเชิญคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้อานวยการโรงพยาบาล และ ผู้จัดการฝ่ายบริการ
สังคมของศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน รวมทั้งผู้นาชุมชน เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการ
จัดบริการวิชาการ เน้นการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ ให้กับชุมชนแหลมฉบังซึ่งทางภาคีได้มีก าร
ประชุมเพื่อการพัฒนางานด้านนี้เป็น ประจาทุกเดือนและมีการวางแผนจะให้ ชุมชนแหลมฉบังเป็นชุมชน
ต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แหลมฉบังทั้งหมด
๒. คณะกรรมการบริหารคณะได้มอบหมายให้ประธานสาขาทุกสาขา เป็นผู้รับผิดชอบงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมโดยนาตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ด้านบริการทางวิชาการประจาปี ๒๕๕๗ ตามแผนบริการ
วิชาการ แบ่งเป็ นตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์การพัฒนา ๒ ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติประจาปีตาม
รายละเอียดของโครงการอีก ๕ ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการได้นาตัวบ่งชี้จากแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
๙๑

ประจาปีเป็น ตัว บ่งชี้ด้านการบริการทางวิชาการแก่สั งคมมาวางแผนร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องมากาหนด
หลักสูตรและโครงการที่ดาเนินการฝึกอบรมให้กับบุค ลากรของทางภาคี ผู้นาชุมชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
โดยเน้นโครงการเยี่ยมบ้าน ดังมีกิจกรรมดังนี้
๒.๑ โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Study Tour)
๒.๒ โครงการจิตอาสานิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อชุมชน
๒.๓ รายวิชาเภสัชสาธารณสุขในชุมชน
๒.๔ รายวิช าฝึ ก ปฏิ บั ติง าน/ประสบการณ์วิช าชี พ ณ โรงพยาบาลแหลมฉบั งและศูน ย์
สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน
๒.๕ รายวิชาเลือกวิชาชีพเน้นการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและด้านเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลแหลมฉบังและศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อ
ชุมชน
๒.๖ โครงการฝึกอบรม ทักษะการพัฒนากระบวนการบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ
๓. จัดให้มีการฝึกอบรม แนวคิด ทักษะกระบวนการงานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ แก่นักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ปีที่ ๕ และ ๖ ที่อยู่ระหว่างการเรียนวิชาเภสัชสาธารณสุข และฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่โรงพยาบาล
แหลมฉบัง รวมทั้งอบรมเภสัชกรประจาโรงพยาบาลแหลมฉบัง อาจารย์คณะเภสัช ศาสตร์ทั้งสอง
มหาวิทยาลัย และเภสัชกรที่สนใจ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิ ด หลักการ พัฒนาทักษะ สาหรับการ
ปฏิบัติงานกระบวนการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน รวมถึงการเยี่ยมบ้าน ที่เป็นกระบวนการที่ทา
ให้ เภสั ช กรมี โ อกาสทราบถึงปั ญหาการใช้ยาอย่างรอบด้าน ครอบคลุ มปัจจัย ทางสั งคมวิท ยา จิตวิทยา
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิเคราะห์หาสาเหตุ ประเมินแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาและความปลอดภัยในการใช้ยาได้ชัดเจนขึ้น โดยทั้งนี้การนาปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นจริงนั้นทาให้
การบริการวิชาการต่อสังคมจะช่วยแก้ปัญหาชุมชนนั้นได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์มีนโยบาย
ให้สอดแทรกความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่คณาจารย์และนักศึกษาในโครงการอบรมทางเภสัช
กรรมปฐมภูมิ หลังเข้าร่วมโครงการได้นาขบวนการ PDCA มาใช้ในการทาโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเผยแพร่
ให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
๔. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่ างภาคีที่ร่วมพัฒนางานทั้งสามหน่วยงานเป็นประจา
ทุกเดือน ที่จะร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิและบริบาล
เภสัชกรรม โดยนาร่องในพื้นที่แหล่งฝึกแหลมฉบัง เพื่อเป็นกระบวนการที่นาไปสู่การรับรู้บทบาทและคุณค่า
เภสัชกรต่อผู้บริโภคและสังคมโดยตรงต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วฝ่ายประธานสาขาทุกสาขาได้มีการ
ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดาเนินการและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาเนิ น งานครั้ งต่ อ ไป โดยจั ดท าสรุ ป กิ จ กรรมทุ ก กิ จกรรมที่ไ ด้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง ในทุ ก กิ จ กรรมได้ร ะบุ ก าร
ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และระบุการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป

๙๒

๕. ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ดาเนินการประเมินประโยชน์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาโครงการต่าง
ของการบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการดาเนินกิจกรรมโดยเฉพาะในส่วน
ความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมของการบริการวิชาการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ ประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมจากตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสาเร็จที่
กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗
๕.๒ ประเมินความสาเร็จจากการประเมินโครงการ/กิจกรรมซึ่งได้กาหนดไว้ในโครงการโดย
ค่าเป้าหมาย คือ บรรลุความสาเร็จทุกโครงการมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในปัญหาอื่นๆ ต่อไป รวมถึงแทรกความรู้และการปฏิบัติให้กับนักศึกษา
๖. ฝ่ายบริการวิชาการได้ดาเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นไปสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเกี่ยวข้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยนาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใน
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมบริการวิชาการมาวิเคราะห์ซึ่งข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาจากผู้ประเมินที่ได้
จากการวิเคราะห์ ได้นามาจัดทาแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗
ผลการประเมินตนเอง :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
๖ ข้อ

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
ข้อ ๑ เอกสารลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือ
ไทยออยล์เพื่อชุมชน โรงพยาบาลแหลมฉบัง และคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อ ๒ รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ
โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Study Tour)
โครงการจิตอาสานิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อชุมชน
รายวิชาเภสัชสาธารณสุขในชุมชน

คะแนนที่ได้
๕.๐๐

การบรรลุเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๓.๑ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๓.๑ – ๒ – ๐๑
๓.๑ – ๒ – ๐๒
๓.๑ – ๒ – ๐๓
๓.๑ – ๒ – ๐๔

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๙๓

ที่

ข้อ ๓
ข้อ ๔

ข้อ ๕

ข้อ ๖

รายการหลักฐาน
รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน/ประสบการณ์วิชาชีพ ณ
โรงพยาบาลแหลมฉบังและศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้
เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน
รายวิชาเลือกวิชาชีพเน้นการปฏิบัติงานด้านเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกและด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ ณ
โรงพยาบาลแหลมฉบังและศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้
เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน
โครงการฝึกอบรม ทักษะการพัฒนากระบวนการ
บริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ
สรุปโครงการกิจกรรมด้านบริการวิชาการสาหรับชุมชน
แหลมฉบัง
รายงานการประชุมฝ่ายบริการวิชาการเกี่ยวกับผลการ
ประเมินความสาเร็จการจัดกิจกรรมของคณาจารย์
เภสัชกร นักศึกษาและชุมชนตามแผนการจัดกิจกรรม
รายงานการประชุมฝ่ายบริการวิชาการเกี่ยวกับผลการ
ประเมินความสาเร็จการจัดกิจกรรมของคณาจารย์
เภสัชกร นักศึกษาและชุมชนตามแผนการจัดกิจกรรม
รายงานการประชุมฝ่ายบริการวิชาการเกี่ยวกับผลการ
ประเมินความสาเร็จการจัดกิจกรรมของคณาจารย์
เภสัชกร นักศึกษาและชุมชนตามแผนการจัดกิจกรรม

รหัสหลักฐาน
๓.๑ – ๒ – ๐๕

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๓.๑ – ๒ – ๐๖

ฝ่ายวิชาการ

๓.๑ – ๒ – ๐๗

ฝ่ายวิชาการ

๓.๑ – ๓ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๓.๑ – ๔ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๓.๑ – ๕ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๓.๑ – ๖ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๙๔

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน ๑ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

๖ ข้อ

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ผลการ คะแนนประเมิน
ดาเนินงาน
ตนเอง
๖ ข้อ
๕.๐๐
๕.๐๐

๙๕

องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
๓. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๕. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๗. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ – ๗ ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
๑. คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ วางแผน ดาเนินงาน และติดตามผลกิจกรรมด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน อันประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
๒.๑ โครงการเภสัชจิตอาสา
๒.๑ โครงการหมอยาสักการะ
๒.๓ โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๒.๔ โครงการมัชฌิมนิเทศ
๒.๕ โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ
๒.๖ โครงการร่วมประชุมเภสัชกรรมนานาชาติ FIP World Congress Bangkok
๒.๗ โครงการเภสัชสัมพันธ์
โดยทุกโครงการมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน

๙๖

๓. มีการประชุมปลายปีงบประมาณเพื่อกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่วางไว้
๔. เมื่อจบโครงการแล้ว ทุกโครงการมีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. มีการประชุมสรุปผลโครงการและนาผลการประเมินโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้มีโอกาสในการทากิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการแสดง
นาฏศิลปไทยในเวทีเปิดการประชุมระดับนานาชาติ เช่น
๖.๑ การประชุม 74 th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical
Sciences 2014 ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ งานประชุม 24 th Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA)
ที่ประเทศมาเลเชีย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผลการประเมินตนเอง :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
๖ ข้อ

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
ข้อ ๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อ ๒ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการเภสัชจิตอาสา
โครงการหมอยาสักการะ
โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โครงการมัชฌิมนิเทศ
โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ
โครงการร่วมประชุมเภสัชกรรมนานาชาติ FIP World

คะแนนที่ได้
๕.๐๐

การบรรลุเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๔.๑ – ๑ – ๐๑
๔.๑ – ๒ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต

๔.๑ – ๒ – ๐๒
๔.๑ – ๒ – ๐๓
๔.๑ – ๒ – ๐๔
๔.๑ – ๒ – ๐๕
๔.๑ – ๒ – ๐๖
๔.๑ – ๒ – ๐๗

งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต

๙๗

ที่

ข้อ ๓
ข้อ ๔

ข้อ ๕
ข้อ ๖

รายการหลักฐาน
Congress Bangkok
โครงการเภสัชสัมพันธ์
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
สรุปโครงการเภสัชจิตอาสา
สรุปโครงการหมอยาสักการะ
สรุปโครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สรุปโครงการมัชฌิมนิเทศ
สรุปโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพ
สรุปโครงการร่วมประชุมเภสัชกรรมนานาชาติ FIP
World Congress Bangkok
สรุปโครงการเภสัชสัมพันธ์
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
การประชุม 74 th FIP World Congress of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014
เอกสารการประชุม 24 th Federation of Asian
Pharmaceutical Associations (FAPA) ที่ประเทศ
มาเลเชีย

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

๔.๑ – ๒ – ๐๘
๔.๑ – ๓ – ๐๑
๔.๑ – ๔ – ๐๑
๔.๑ – ๔ – ๐๒
๔.๑ – ๔ – ๐๓
๔.๑ – ๔ – ๐๔
๔.๑ – ๔ – ๐๕
๔.๑ – ๔ – ๐๖

งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต

๔.๑ – ๔ – ๐๗
๔.๑ – ๕ – ๐๑
๔.๑ – ๖ – ๐๑

งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต

๔.๑ – ๖ – ๐๒

งานกิจการนิสิต

๙๘

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
จานวน ๒ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

รายละเอียดตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
๗ ข้อ

๖ ข้อ

ผลการ
คะแนน
ดาเนินงาน ประเมินตนเอง
๗ ข้อ
๕ คะแนน

๖ ข้อ

๕ คะแนน
๕ คะแนน

๙๙

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเยี่ยมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้แ ละเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ค วาม
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
๓. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ ของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
๔. บริหารด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
๕. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
๖. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
๗. ดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ – ๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้อ

๑๐๐

ผลการดาเนินงาน :
๑. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน และเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
๑๐ ปี ( ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ) และได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการมีส่วน
ร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริห ารคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาการ กรรมการประจาคณะ ชุมชน บุคลากร และนักศึกษาโดยมีการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
- จากแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประชุมทบทวนเป้าหมายให้บริการหน่วยงานผลผลิต และตัวชี้วัดของคณะเภสัช
ศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๗
- ทบทวน SWOT ANALYSIS ผ่านแบบสารวจความคิดเห็นเพื่อเป็นการรวบรวม
ความคิดเห็นของบุคลากรของบุคลากรของคณะ ในการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม และกาหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสยาม
เบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี (กลุ่มผู้บริหารคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง)
๑.๒ คณะเภสั ช ศาสตร์ มี ก ารด าเนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์ และปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๕ ด้านที่ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ คือ
(๑) สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณคาต่อการพัฒนาสังคม
(๒) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์
(๓) บริการวิชาการสู่สังคม รวมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และธารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย
(๕) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและ
พึ่งตนเองได้
๒. คณะเภสั ชศาสตร์ ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ รายจ่ายคงที่และรายจ่ายผันแปรในหลักสู ตรเภสั ช
ศาสตรบัณฑิต เพื่อใช้ในการกาหนดอัตราค่าลงทะเบียนนิสิต โดยหมวดรายจ่ายประกอบด้วย
(๑) ค่าบริหารจัดการ
(๒) ค่าตอบแทนสอนสอบ
(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนิสิต
โดยการดาเนินการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ผ่านการนาเสนอและพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
๑๐๑

๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริห ารความเสี่ ยง โดยมีผู้ บริห ารและตัว แทนที่
รับผิดชอบพันธะกิจหลักของส่วนงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานดังนี้
๓.๑. คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) วิเคราะห์บริบทและกระบวนการทางานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของคณะเภสัชศาสตร์
(๒) ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดลาดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์
(๓) กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
(๔) นาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
๓.๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้านตามบริบท
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
(๑) ด้านการเรียนการสอน
(๒) ด้านการวิจัย
(๓) ด้านการบริการวิชาการ
(๔) ด้านการบริหารจัดการ
๓.๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในทั้ง ๔ ด้านที่ระบุในข้อ ๓.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงาน
ดาเนินการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยงโดยการจัดลาดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย)
ซึ่งระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและมีผลต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยได้จัดความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ
(๑) ระดับ คะแนน ๑ หมายถึง ระดับความเสี่ ยงสูงมาก เป็นระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
(๒) ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ ต้องจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(๓) ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับที่พอยอมรับได้
แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
(๔) ระดับคะแนน ๔ หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่า เป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมี
การติดตามดูอยู่เป็นระยะเพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
(๕) ระดับคะแนน ๕ หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่
ต้องมีการจัดการเพิ่ม
๑๐๒

จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงพบว่าด้านที่มีความเสี่ยงสูง มี ๒ ด้าน คือ
๑. ความเสี่ยงด้านอุบัติภัย มีดังนี้
๑.๑ การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ งานวิจัย และการฝึกงานได้รับอันตราย
จากการจัดการสารเคมี
๑.๒ ทางด้านอัคคีภัย
๒. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
จากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ต้องมีการบริหารจัดการทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการความ
เสี่ยงดังนี้
การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงด้านอุบัติภัย
- มีเครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อมีความเสียหายแจ้งต่อเจ้าหน้าประจา
ห้องปฏิบัติการ
- มีการอบรมก่อนใช้เครื่องมือ
- มีการจัดทาคู่มือ และเพิ่มลงในวิชาเรียนวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ๑
- ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องมือดับเพลิง
การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
- การจัดทารายงานการเงินและงบประมาณ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
- ทาแผนเชิงรายงาน รายรับ-รายจ่าย เพื่อให้เพียงพอต่อการชาระหนี้ วางแผนเพิ่มรายรับ
เช่น วางแผนเปิดรับนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
๔. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประการ ประกอบด้วย
๔.๑ หลักประสิทธิผล มีการบริหารองค์กรโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า หลั ง การรั บ รองสถาบั น ของสภาเภสั ช กรรม คณะได้ รั บ การรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ จากสภาเภสัชกรรม
และมีการเข้าเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๒ หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน โดยใช้คณะกรรมการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการ
บริ ห ารจั ดการ เพื่ อระดมความคิด เห็ น ให้ ส ามารถใช้ ท รัพ ยากรทั้ง ด้ า นต้ น ทุน แรงงาน และเวลาให้ ไ ด้
ประโยชน์สูงสุด เช่น คณะกรรมการวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะกรรมการวิ ช าการ
คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะกรรมการการจัดการแหล่ งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๓ หลักการตอบสนอง สาเหตุหนึ่งของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการสอบสนองในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตพื้นที่ของทุกจังหวัด และมี เอกลักษณ์ที่เลือกคือการ
๑๐๓

ตอบสนองต่อชุมชุนทุกพื้นที่ของทุกจังหวัด มุ่งเน้นในเรื่องของเภสัชกรกลับถิ่นฐานบ้านเกิดและช่วยกิจการ
ภายในครอบครัวเภสัชกร
๔.๔ หลักภาระรับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อบุคลากร ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยจัด โครงการที่ให้นิสิตและบุคลากร มีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ
เช่น โครงการเภสัชจิตอาสา โครงการหมอยาสักการะ โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๔.๕ หลักความโปร่งใส มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทา
บัญชีระบบ ๓ มิติ และมีสานักงานตรวจสอบภายในมาตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
๔.๖ หลักการมีส่วนร่วม มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการดาเนินกิจกรรม เช่น
นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทางอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทาง Facebook
คณะเภสัชศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ
๔.๗ หลักการกระจายอานาจ มีระบบและกลไกการกระจายอานาจในการตัดสินใจ โดย
จัดทาเป็นคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งระบุอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
๔.๘ หลักนิติธรรม การบริหารอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานภายใต้การกากับดูแลจากคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอกกากั บ ดู แลและให้ ข้อ เสนอแนะโดยอาศั ยอ านาจข้ อบั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย บู รพา ซึ่ ง
กาหนดให้ปฏิบัติตามกฎ มีความเป็นธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคน
๔.๙. หลักความเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนของ
นักเรียนผู้สิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มีการประกาศและการสอบอย่างโปร่งใส รวมทั้งคณะ
เภสัชศาสตร์ได้มีทุนเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษาให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์สาหรับนิสิตที่เรียนดี เพื่อให้โอกาส
การศึกษาแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
๔.๑๐ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การตัดสินใจหรือหาข้อตกลงในประเด็นสาคัญที่มีผู้รับ
ผลประโยชน์ และผู้เสียผลประโยชน์นั้น จะใช้รูปแบบของคณะกรรมการ และเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อ
ยุติ โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
๕. ในด้านของการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด
ให้มีงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม จานวน ๑ โครงการ ได้แก่ งำนประชุมวิชำกำร
เทคโนโลยีเภสัชกรรม (GEA-NUS RxBUUPharmaceutical Technology Seminar 2015) ระหว่างวันที่
๕ - ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง MD๖๐๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน หัวข้อการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแก่คณาจารย์ ในวันที่ ๒๘
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง PH๑๐๔๐๒ อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐๔

รายละเอียดในส่วนของการจัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็นการจัดงาน
ประชุมในระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือจาก National University of Singapore และได้เชิญวิทยากร
จากนานาประเทศ ทั้งจาก GEA-NUS Pharmaceutical Processing Research Laboratory ประเทศ
สิงคโปร์, จากบริษัทและโรงงานผลิตและวิจัยยา จานวน ๑๐ ท่าน ได้แก่
๑. Paul Heng
๒. Michael Prior
๓. Dilwyn Patterson
๔. Paul De Smet
๕. Fredrik Andersson
๖. Gregory Martiska
๗. Yosuke Honda
๘. Chalempohon Wanawongthai
๙. Robert Sedlock
๑๐. Ramil Janda
มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมยา รวมถึง
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ กับคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณาจารย์จากต่างคณะและ
ต่างสถาบัน ตลอดจนนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ดังต่อไปนี้
๑. Size reduction of API
๒. Granulation fundamental-High sheer/fluid bed
๓. Flow measurement of pharmaceutical powders
๔. Powder handling-blending and transfer
๕. Analytical tools for formulation and powder analysis
๖. MCC in pharmaceutical formulations
๗. Pharmaceutical excipients for quality oral solid dasage forms
๘. Material requirements for tabletting
๙. Material requirement for pelletization
๑๐. Pelletizing-fundamentals
๑๑. Contained roller compaction
๑๒. Fundamentals in tablet compaction
๑๓. Innovations to improve tablet quality
๑๔. Rotary tablet press tooling
๑๕. Pharmaceutical coating
๑๐๕

๑๖. Continuous manufacturing for oral solid dosage form
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ด้านต่างจากการฟังการบรรยายแล้ว ทางคณะเภสั ช
ศาสตร์ยังได้จัดทาเอกสารประกอบการบรรยายเป็นรูปเล่ม และบันทึกการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ในรูปแบบ
VDO เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อด่างๆ และสะดวกต่อการทบทวนเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจ อีกทั้งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการทางคณะเภสัชศาสตร์ ยังได้ทาการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้และประโยชน์จากการสัมมนา, ความเหมาะสม
และความครบถ้วนของเนื้อหา, ความเหมาะสมของผู้บรรยาย, ความพร้อมในด้านสื่อทัศนูปกรณ์ ด้านสถานที่
ในการจัดงาน, อาหารและเครื่องดื่มระหว่างพักกลางวันและพักช่วงสัมมนา ด้านการประสานงานและให้การ
บริการต่อการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมงานต่อด้านต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นมีระดับความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ และระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานครั้งนี้เท่ากับ
๓.๙๕ โดยมีการสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการประเมินเป็นรูปเล่ม เพื่อจะได้นามาใช้ประโยชน์ และ
ปรับการวางแผนในการจัดงานครั้งต่อไป
ในส่วนของรายละเอียดของโครงการการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษานั้น ทางคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการเชิญผู้ที่มี ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ทางด้านดังกล่าวคือ อาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรในการ
ให้ความรู้ ซึ่งการจัดโครงการนี้ทาให้คณาจารย์ทุกท่านในคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบมาก
ขึ้น รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นการพัฒนาการวางระบบ
ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ซึ่งการทวนสอบในรายวิชาจะทาให้สามารถ
ปรั บ ปรุ งข้อบกพร่ องของการสอนในภาคการศึกษาถัดไปได้ ในโครงการนี้ได้มีการทาคู่มือการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติแบบฟอร์มการ
ทวนสอบต่างๆ แจกให้กับคณาจารย์ทุกท่านโดยมีการรวบรวมข้อมูลส่งผ่านทางอีเมล์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข่าร่วมโครงการทั้งทางด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยความพึงพอใจรวม
ของโครงการในครั้งนี้มีค่าเท่ากับ ๔.๕๑ และมีผู้เสนอแนะให้จัดโครงการที่มีความสัมพันธ์กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ในครั้งถัดไป
๖. คณะเภสัชศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยหน้าที่ของกรรมการชุดนี้ ได้แก่
การวางแผนพัฒนากาลังคนในสาขาที่คณะต้องการ พิจารณาทุนและการขอลาศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังคอย
ก ากั บ ติ ด ตามผลการศึ ก ษาของบุ ค คลากรที่ ล าศึ ก ษาต่ อ โดยกรรมการจะรายงานการด าเนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะต่อไป
๗. คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีระบบและกลไก
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส อดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนาของสถาบัน โดยได้จัดตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะขึ้นเพื่อทาหน้าที่ทาหน้าที่กากับ ติดตามการดาเนิน

๑๐๖

โครงการ และประเมินผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการสอนและวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน รวมไปถึงด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทางคณะกรรมการได้จัดทาขึ้น คือ
การจัดทาจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment Report : CAR) ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
และการประเมินคุณภาพของหลักสูตรดังกล่าว โดยเชิญผู้ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร
จากต่างสถาบันเข้าร่วมประเมิน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ทางคณะเภสัชศาสตร์ยังได้
จัดตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอีก ๒ ชุด ได้แก่
๗.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่องานด้านการผลิตบัณฑิต การสอนและงานวิจัย และด้านความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรใน
คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่วางแผน และดาเนินโครงการต่างๆ ที่จะ
แก้ปัญหาหรือช่วยลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
๗.๒. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อทา
หน้าที่ทวนสอบ ทั้งการทวนสอบผลการเรียนรู้ (learning outcome) ใน มคอ.๓ และการทวนข้อสอบเพื่อให้
สามารถใช้วัดผลการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน
ทางคณะเภสัชศาสตร์ ยังได้มีการวางแผนและดาเนิ นการส่งบุคลากรของทางคณะไปอบรม
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
- การอบรมสัมมนา เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ (ปีการศึกษา
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงแรมเทา - ทอง ๑
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ห้องประชุม ๑๐๒ ชั้น ๑ หอประชุมธารง บัวศรี
- การอบรมและทดสอบระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA
Online System) วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees : CHE 3D) วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐๗

ผลการประเมินตนเอง :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมาย
ประกอบตัวบ่งชี้
การบริหารของสถาบันเพื่อการ
๗ ข้อ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน

ผลการ
ดาเนินงาน
๗ ข้อ

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
ข้อ ๑ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๖๓
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพิจารณา
วิพากษ์แผนงานแม่บทเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการเภสัชศาสตร์ศึกษา
แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อ ๒ แบบคานวณจุดคุ้มทุนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
มคอ. ๓ รายวิชา การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ๑
เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
เอกสารความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ข้อ ๔ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของสภา
เภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง สถาลบันการศึกษาที่สภา
เภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒๑)
หนังสือจากสภาเภสัชกรรม เรื่อง การเข้าเยี่ยมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของคณะ
เภสัชศาสตร์

คะแนนที่ได้
๕.๐๐

การบรรลุเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๕.๑ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
งานนโยบาย
และแผน

๕.๑ – ๑ – ๐๒

งานนโยบาย
และแผน
งานนโยบาย
และแผน

๕.๑ – ๑ – ๐๓

๕.๑ – ๑ – ๐๓
๕.๑ – ๒ – ๐๑
๕.๑ – ๓ – ๐๑
๕.๑ – ๓ – ๐๒
๕.๑ – ๓ – ๐๓
๕.๑ – ๓ – ๐๔
๕.๑ – ๔ – ๐๑

งานนโยบาย
และแผน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๑๐๘

ที่

รายการหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการทางวิชาการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต
โครงการเภสัชจิตอาสา
โครงการหมอยาสักการะ
โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ระบบสามมิติออนไลน์
ระบบ Business intelligence ด้านการเงิน
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์และสื่อออนไลน์ต่างๆ
ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน
คณะเภสัชศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณบดี
คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดี
คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ
ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาสถาบันหรือสานัก
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีรับตรง รอบที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจโรค
ยืนยัน รอบที่ ๑
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีรับตรง รอบที่ ๒

รหัสหลักฐาน
๕.๑ – ๔ – ๐๔
๕.๑ – ๔ – ๐๕
๕.๑ – ๔ – ๐๖
๕.๑ – ๔ – ๐๗
๕.๑ – ๔ – ๐๘
๕.๑ – ๔ – ๐๙

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๑๐
๕.๑ – ๔ – ๑๑
๕.๑ – ๔ – ๑๒
๕.๑ – ๔ – ๑๓
๕.๑ – ๔ – ๑๔
๕.๑ – ๔ – ๑๕
๕.๑ – ๔ – ๑๖
๕.๑ – ๔ – ๑๗
๕.๑ – ๔ – ๑๘
๕.๑ – ๔ – ๑๙

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิต
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๒๐
๕.๑ – ๔ – ๒๑
๕.๑ – ๔ – ๒๒
๕.๑ – ๔ – ๒๓

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๒๔

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๒๕

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๒๖

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๒๗

ฝ่ายวิชาการ

๑๐๙

ที่

รายการหลักฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจโรค
ยืนยัน รอบที่ ๒
ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อ ๕ โครงการงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(GEA-NUS RxBUUPharmaceutical Technology
Seminar 2015)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย
เอกสารประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและแนวทางการปฏิบัติ
ข้อ ๖ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๗ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment
Report : SAR)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(Check Assessment Report : CAR)
หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หนังสือเชิญการอบรมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษารอบใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒๕๖๑)
หนังสือเชิญการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

รหัสหลักฐาน
๕.๑ – ๔ – ๒๘

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๔ – ๒๙
๕.๑ – ๕ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๕ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๕ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๖ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๖ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๖ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๗ – ๐๑
๕.๑ – ๗ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๗ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๗ – ๐๔

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๗ – ๐๕
๕.๑ – ๗ – ๐๖

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๗ – ๐๗

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๗ – ๐๘

ฝ่ายวิชาการ

๑๑๐

ที่

รายการหลักฐาน
“ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและ
ระดับสถาบัน
หนังสือเชิญการอบรมและทดสอบระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online System
หนังสือเชิญการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees :
CHE 3D)

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

๕.๑ – ๗ – ๐๙

ฝ่ายวิชาการ

๕.๑ – ๗ – ๑๐

ฝ่ายวิชาการ

๑๑๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๒. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ ๑ และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
๔. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
๕. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกับกับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
๑. คณะเภสัชศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามข้อกาหนดของเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
๒. มี ก ารจั ด ประชุ ม ของคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รเพื่ อ ติ ด ตามและเก็ บ ข้ อ มู ล ๒ ครั้ ง ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗
๓. คณะมีการจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงานบริ หารจัดการ
การควบคุมคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมีการตั้งโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งแก่นิสิตและอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสาย
สนับสนุน (นายสุบัณฑิต พุ่มเจริญ ) ทาหน้าที่ประสานงาน รวบรวมเอกสาร นัดประชุม และอานวยความ
สะดวกในการทางานแก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย
(๑) เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
(๒) ดร.ไพทูล แก้วหอม
๑๑๒

(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
(๔) นายสุบัณฑิต พุ่มเจริญ เลขานุการ
ได้เข้าประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) ประจาปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๘ โดยมีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๘ ทั้งนี้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ได้ถูกรายงานในคณะกรรมการบริหารคณะในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการประจาคณะใน
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๕. การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) โดยเพิ่มรายวิชา ปฏิบัติการเภสัชวิทยา ๑ และ
พยาธิสรีรวิทยา ๓ เพื่อเพิ่มทักษะการทาปฏิบัติการในสัตว์ทดลองและพื้นฐานด้านสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบประสาท นอกจากนี้ยังเพิ่มรายวิชาเลือกในด้านเภสัชอุตสาหกรรมและเภสัชสังคมศาสตร์ เพื่อให้นิสิต
เรียนตามสาขาวิชาที่มีความถนัดและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยการปรับปรุงหลักสู ตรทั้งหมด
เป็นไปตามข้อกาหนดของสภาเภสัชกรรม
๖. ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ (การกับกับ
มาตรฐาน)
ผลการประเมินตนเอง :
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้
ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน
๖ ข้อ

รายการหลักฐาน :
ที่
รายการหลักฐาน
ข้อ ๑ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรใน
มคอ.๒
ข้อ ๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
เภสัชศาสตร์บัณฑิต (๖ ปี) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ข้อ ๓ โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
ประจาปี ๒๕๕๗ (สอดแทรกความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

คะแนนที่ได้
๕.๐๐

การบรรลุเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รหัสหลักฐาน
๕.๒ – ๑ – ๐๑

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๒ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๒ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๓ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๑๑๓

ที่

รายการหลักฐาน
โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(๖ ปี) ประจาปี ๒๕๕๗
ข้อ ๔ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตรเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร ๖ ปี)
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(๖ ปี) ประจาปี ๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะในวันที่
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
ข้อ ๕ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) ปรับปรุง ๒๕๕๖
(CD)
ข้อ ๖ รายงานผลการประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(๖ ปี) ประจาปี ๒๕๕๗

รหัสหลักฐาน
๕.๒ – ๓ – ๐๒

แหล่งหลักฐาน
ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๔ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๔ – ๐๒

ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๔ – ๐๓

ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๔ – ๐๔

ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๕ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๕.๒ – ๖ – ๐๑

ฝ่ายวิชาการ

๑๑๔

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินตนเอง

๑๑๕

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
ประเภทสถาบัน กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน
๐.๐๐ – ๑.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๔.๕๑ – ๕.๐๐

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบ
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
องค์ประกอบที่ ๓
องค์ประกอบที่ ๔
องค์ประกอบที่ ๕
เฉลี่ยรวม
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้
๖
๓
๑
๑
๒
๑๓

I
(๒.๐๗+๐.๘๑+๕.๐๐)
๗.๘๘/๓ = ๒.๖๒
๑.๔๒
๒.๓๒
ต้องปรับปรุง

P
(๒.๐๐+๕.๐๐)
๗.๐๐/๒ = ๓.๕๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
(๕.๐๐+๕.๐๐)
๑๐.๐๐/๒ = ๕.๐๐
๔.๕๗
ดีมาก

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

O
๒.๑๘

คะแนนเฉลี่ย
๒.๘๔

พอใช้

๑.๙๗
-

๒.๘๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒.๐๘
ต้องปรับปรุง

๓.๕๐
พอใช้

พอใช้

๑๑๖

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
๑. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอยู่สม่าเสมอเนื่องจากมีการประชุม มคอ ๕ ทุกสิ้น
ภาคการศึกษา
๒. มีระบบการทวนสอบทาให้สามารถติดตามการเรียนรู้ของนิสิตว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่
๓. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตสูงทาให้ดูแลนิสิตได้อย่างใกล้ชิด
๔. อาจารย์ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
๕. อาจารย์ส่วนใหญ่อายุไม่ห่างจากนิสิตมากส่งผลให้มีความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของนิสิต
๖. มีความเข้มแข็งในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะด้านความรู้ เปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในระดับสากล
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ขาดสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนของนิสิต (แต่มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรให้)
๒. อาจารย์ใหม่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการสอนน้อย
๓. จานวนตารา หนังสืออ้างอิง ที่จาเป็นในการเรียนวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ไม่เพียงพอ
๔. ห้องเรียนมีจานวนน้อยกว่าจานวนนิสิต
๕. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีปริมาณไม่เพียงพอ เช่น กล้องจุลทรรศน์
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
จุดเด่น
๑. อาจารย์ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการทาวิจัย
๒. อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมีผลการตีพิมพ์และสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๓. มีระบบสนับสนุนการทางานวิจัยที่เข้มแข็ง
๔. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากรที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่
๕. อยู่ในพื้นที่ ที่มีโจทย์วิจัยที่ย่าสนใจมาก ทั้งทางด้านสังคมและวิทยาศาสตร์
๖. มีการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน
๗. มีเป้างานวิจัยที่ชัดเจน
๘. มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นทางด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล

๑๑๗

๙. มีหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. อาจารย์รุ่นใหม่จานวนมากซึ่งอาจยังขาดประสบการณ์ในการดาเนินงานวิจัยที่ครบถ้วน และขาดทักษะใน
การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
๒. อาจารย์บางส่วนไม่กล้าที่จะขอทุนสนับสนุนงานวิจัยนอกหน่วยงาน ส่งผลให้อัตราแข่งขันในการขอทุน
วิจัยในหน่วยงานสูง
๓. มีอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นจานวนมากส่งผลให้อัตราส่วนเงินวิจัยต่ออาจารย์ต่า
๔. เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการยังมีไม่เพียงพอ เช่น เครื่อง HPLC เครื่อง rotary evaporator
๕. ควรจัดการอบรม หรือแนะแนวทางสาหรับอาจารย์ใหม่ในการขอทุนวิจัย การเขียนบทความ และวิธีการ
ในการตีพิมพ์
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
จุดเด่น
๑. มีร้านยาคณะเพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานบริการวิชาการ
๒. มีบุคลากรทางานในสมาคมวิชาชีพส่งผลให้ได้ทางานบริการวิชาการเชิงวิชาชีพในวงกว้างระดับประเทศ
๓. มีความพร้อมของบุคคลากรที่มีความรู้เรื่องการใช้ยา ในการให้บริการวิชาการ และให้บริการแก่ชุมชน
๔. มีการจัดทาโครงการต่างๆ โดยนิสิตและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ในด้านการให้ความรู้เรื่องยาแก่ชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. โครงการบริการวิชาการที่สอบความต้องการของชุมชนยังไม่มาก
๒. ควรกาหนดแนวทางบริการวิชาการให้ชัดเจน
๓. ควรมีการวางแผนการจัดทาโครงการในแต่ละปีให้ชัดเจน
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
๑. นิสิตให้ความร่วมมือและมีใจรักในศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๒. นิสิตมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. มีการจัดงานไหว้ครูเป็นประจาทุกปี และมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น การรับเสื้อกาวน์
๔. คณะเภสัชศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของทางมหาวิทยาลัย เช่น งานประเพณีวิ่งขึ้นเขาสามมุก งานไหว้ครู
๕. มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
๑๑๘

จุดที่ควรพัฒนา
๑. มีระบบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น
๒. ควรมีการนาความรู้ทางวิชาชีพในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. ควรจัดตั้งชมรมในคณะที่ส่งเสริมและเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ชมรมดนตรีไทย
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
จุดเด่น
๑. คณะมีการประชุมและพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคณะของผู้บริหารค่อนข้างบ่อยทั้งในรูปแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
๒. มีการจัดตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุ วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทาให้สามารถวางแผน
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การสื่อสารในองค์กรยังมีปัญหา
๒. ระบบการแจ้งข่าวสารทาง email ยังไม่ทั่วถึง ทั้งรายชื่อบุคลากรที่ตกหล่นไม่ได้รับ email และการที่
บุคลากรไม่เปิดอ่าน email

๑๑๙

ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก

๑๒๐

ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
คาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

๑๒๑

๑๒๒

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

จานวนนักศึกษา (๖)

จานวนหลักสูตร
นอกที่ตั้ง (๖)

จานวนหลักสูตร (๗)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
-จานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

๓๒๗
๓๒๗
๖๒
๙

คณะเภสัชศาสตร์
๑
๑
๓๒๗
๓๒๗
๖๒
๙

๑๒๓

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
และคุณวุฒิการศึกษา (๒๐)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
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๒๐.๕
๕๔
๙
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๒
๑
๑
๕
๑
๔
๑
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๑๒๔

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (๒๐)

คุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร (๑๒)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑

๕
๓
๓
๔
-

๕
๓
๓
๔

-

-

คณะเภสัชศาสตร์

-

๑๒๕

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

การมีงานทาของบัณฑิต (๑๑)

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (๒๐)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน ๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน ๑ ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

๔

๔

-

-

๑๒๖

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

ผลงานทางวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (๑๖)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
-จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
-จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
-จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

๑๒๗

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

ผลงานทางวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (๑๕)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
-จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
-จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖

๑๒๘

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
(๒๔)

นักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (๗)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
-ระดับอนุปริญญา
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

๓๕๐.๘๑
๓๕๐.๘๑
๑,๙๐๐,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐
-

๑๒๙

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย (๒๔)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
๔๘๐,๐๐๐
๔๖.๕
๔๖.๕
๑๕.๕
๑๕.๕
๑๑
-

๑๓๐

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (๗๓)

ระดับหน่วยงาน

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
-

-

๑๓๑

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (๗๓)

ระดับหน่วยงาน

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
๑๑
๑๑
-

๑๓๒

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (๗๓)

ระดับหน่วยงาน

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
-

๑๓๓

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับหน่วยงาน

จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (๗๓)

ชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์
-

๑๓๔

