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คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับผลงานรอบปีการศึกษา
2558 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงผลการประเมินตนเอง ในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามเกณฑ์การประเมินของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) Council of University Presidents of
Thailand (CUPT) แต่ละตัวบ่งชี้ นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
บูรพาแต่งตั้ง นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
คณะเภสัชศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2558 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อัน
จะนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ

เภสัชกรวิศิษฎ์ ตันหยง
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ส่วนที่ 1 โครงร่ำงองค์กร (Organization Profile)
P.1 ลักษณะขององค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กำร
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
S.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรประเมินตนเอง
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จานวน
1 หลักสูตร มีนิสิต รวมทั้งสิ้น 446 คน อาจารย์ประจา 84 คน คณาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ จานวน 1 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 5 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 5 คน
โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจานวน 31 คน
งบประมาณในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 228,518,500 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
100,310,800 บาท และเงินรายได้ 128,207,700 บาท
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ CUPT
ผลกำรประเมินทั้งตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือกทั้งหมด 15 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับ
กำรประเมินเท่ำกับ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ระดับ NA
ตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพบัณฑิต
ระดับ NA
ตัวบ่งชี้ C.4 ผลงานของผู้เรียน
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
ระดับ 6
ตัวบ่งชี้ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ S.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ S.2 Student Mobility - Inbound/outbound,
part - time/full - time of international students
ระดับ 3
ตัวบ่งชี้ S.3 Green University
ระดับ NA
ตัวบ่งชี้ S.4 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับ 3
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จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ
จุดเด่น
1. มีอาจารย์รุ่นใหม่จานวนมากที่มีความมุ่งมั่นต้องการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
2. คณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นแหล่ง
งาน และมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยจานวนมาก รวมทั้งจะมีการพัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์
เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการผลิตเภสัชกรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว
3. คณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือส่งออก
เอื้อต่อความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
4. คณะเภสัชศาสตร์ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและการวิจัย ส่งผลให้มีศักยภาพทั้ง
การเรียนการสอน และการวิจัยเพิ่มขึ้น
5. มีคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่อนข้างครบในมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลให้เกิดการ
ทางานบริการวิชาการและวิจัยแบบองค์รวมสหวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. การสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์องค์กรยังไม่ครอบคลุมและรอบด้าน
2. อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่มีจานวนมาก ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการ จึงอาจต้องใช้เวลาและงบประมาณ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ
วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยบูรพำ
“ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน”
Wisdom of the East for the Future of the Nation
คำนิยำมวิสัยทัศน์และขอบเขตกำรดำเนินกำร
ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation)
หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนา
ให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนาในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้
และวิทยาการที่ทนั สมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สาคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2)
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทางาน (5)
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์
และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยนาการ
พัฒนา” (Research-led Development) ควบคูก่ ับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วย
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตใน
ปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมั่นคงจากคานิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ผลการดาเนินงานที่สาคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และ
ศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหำวิทยำลัยบูรพำ
1. ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดาเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1
โครงร่ำงองค์กร (Organization Profile)
P.1 ลักษณะองค์กร
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพและความ
พร้อมในระดับสูง สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากมีโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน ประสบการณ์ ในการดาเนินการบริหารจัดการการศึกษาและผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายสาขา เช่น เวชกรรม การพยาบาล สหเวชศาสตร์ ดังกล่าว
แล้วข้างต้น ดังนั้น จึงมีจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นและรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อ
ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์สาหรับปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของศาสตร์และศิลป์ทางเภสัชศาสตร์และวิชาชีพ
เภสัชกรรม อิงตามเกณฑ์กาหนดของสภาเภสัชกรรมไม่น้อยกว่า 14 ประเด็นบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารัตถะ
และความชานาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชนในบริบทสากลระดับก้าวนา
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกทั้งสามารถเข้าอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาการทางการแพทย์
(Medical Sciences) และเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรและ
ประเทศชาติในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนั้น สารัตถะสาคัญขององค์ความรู้ด้านวิทยาการเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences) ที่
ครอบคลุมรวมถึงวิทยาการพรีคลินิกและคลินิก (Pre–Clinical & Clinical Sciences) เฉพาะส่วนของความเป็น
เภสัชกรยังคงเป็นสารัตถะและทักษะภาคบังคับที่นิสิตเภสัชศาสตร์จะละทิ้งเสียไม่ได้ คณะเภสัชศาสตร์จาเป็นต้อง
มีการควบคุมและประเมินอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นหลักประกันด้านคุณภาพและด้านมาตรฐานของวิชาชีพและ
สถาบัน (มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเภสัชศาสตร์)
ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินกิจการของคณะวิชามาเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ได้
เริ่มดาเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์คณะที่ 17 ของประเทศ โดยสามารถเปิดรับ
นิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2553 และมีนิสิตรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิตทาง
เภสัชศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนากาลังคนสายงานเภสัชกรรมและวิทยาการ–เทคโนโลยี
ทางเภสัชศาสตร์ของประเทศที่มีศักยภาพสูง ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการให้บริการเภสัชกรรมด้าน
ต่างๆ ทั้งนี้ คณะวิชาได้เปิดหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี) และกาลัง
ดาเนินการด้านบัณฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์–เภสัชกรรม ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาต่าง ๆ
พร้อมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทาหลักสูตรอื่น ตามแผนระยะเวลาที่กาหนด เพื่อพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด
ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางของการพัฒนาของประเทศ และระดับ
มาตรฐานสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์สู่สังคมระดับนาของประเทศและ
ภูมิภาค ASEAN & ASIA ได้อย่างมีเอกลักษณ์”
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ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตรคือหลักสูตร
เภสัชศาสตร์บัณฑิต (6 ปี) โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตเภสัชกรที่เปี่ยมสมรรถนะและมีคุณภาพ ในทุกมิติกาหนด
ในระดับสูง ตามมาตรฐานสากล สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเน้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
การบริบาลทางเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ป่วยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเภสัชกรรมชุมชน
การวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมการตลาด สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ การบริหารเภสัชกิจ
และภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นอาทิ สารัตถะขององค์ความรู้ภาคบังคับของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
มหาวิทยาลัยบูรพา อาจจาแนกเป็นส่วนสัมพันธ์โดยตรงหรือบนรากฐานของศาสตร์และวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
ได้เป็นดังนี้
1) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมโดยตรง ที่สาคัญคือ
Product–Based Orientation:
1.1 Pharmaceutics / Pharmaceutical Technology / Industrial Pharmacy
1.2 Pharmaceutical Chemistry/QAQC/Medicinal Chemistry/Drug Designs
1.3 Ecological–Concerned Marine–Based Pharmacy & Technologies
Patient–Based Orientation:
1.4 Practiced–Based/Research–Based Clinical Pharmacy หรืออาจเรียกชื่อว่า
ด้าน Pharmaceutical Careincluding Residency/Fellowship Programmes หรือ The Boards of
Certified Pharmacy Specialists หรืออิงตามระบบ Residency / Fellowships ของ EU / USA ในแขนง
ต่างๆ เป็นอาทิ
Social Administrative Pharmacy & Management:
1.5 Pharmaceutical Regulations and Control/Legislation/Jurisprudence
รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา (Consumers Protection in Pharmacy & Health–Related Products)
2) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเน้นการวิจัยควบคู่ปฏิบัติการ ที่สาคัญคือ
2.1 Clinical Pharmacology / Toxicology / (Clinical) Forensic Sciences
2.2 Health–Related Informatics / Bio–Informatics
2.3 Biopharmaceutical Sciences & Technologyincluding Proteomics and
Genomics / Biological Products
2.4 Social Administrative Sciences / Pharmacy ครอบคลุมไปถึง
Pharmaceutical Management; Pharmaceutical Marketing, Logistics, Strategic Marketing Planning,
และ other Sub–Disciplines/Sub–Specialization; เป็นอาทิ
2.5 Pharmaceutical Botany / Marine Pharmacognosy / Pharmacognosy /
Medical Deep–Sea Sciences (กาหนดเป็นอัตลักษณ์หนึ่งในเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา)
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2.6 Pharmacy Education ตามอัตลักษณ์ของศาสตร์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากาลังเตรียมเปิดอีก 3 หลักสูตรคือ
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการ
จัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์
วิสัยทัศน์ :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นนาใน ASIA – OCEANIA ก่อนก้าว
สู่ระดับสากลภายในปี พ.ศ. 2563
พันธกิจ :
1. ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และ
ดาเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนา ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการ เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้ำหมำยหลักและวัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บรรลุพันธกิจและสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่คณะเภสัชศาสตร์ จะต้องเผชิญในอนาคต
เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาไปในทิศทางที่พึงปรารถนาทั้ง 3 ขั้นตอนของการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ในระยะยาว
ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทระยะยาว พ.ศ. 2554-2579/2599 จึงได้กาหนดเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2563 ซึ่งเป็นขั้นการเตรียมความพร้อมและการปรับรากฐานของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไว้ดังนี้
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เป้ำหมำยหลัก :
มุ่งปรับรากฐานความพร้อม ขีดสมรรถนะ (Capability) ทั้งขององค์กร หน่วยงาน และบุคคลกรทุกระดับ
ทุกฝ่าย เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เป็นคณะวิชาที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมี
ลักษณะเด่น 2 ประการคือ
1. มีความสามารถเด่นชัดในการสร้างมาตรฐาน และเครือข่ายการทางานที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างและธารง
ไว้ซึ่งไว้ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า ตลอดจนนาความสามารถและขีด สมรรถนะดังกล่าว มาพัฒนา
ระบบบริการการศึกษา ระบบและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน
2. มีความพร้อม ขีดความสามารถ และขีดสมรรถนะในการสร้างและพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและมี
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในแวดวงเภสัชศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ และ
ระดับโลก
วัตถุประสงค์ :
1. วางกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่เหมาะสม และเอื้อต่อการขับเคลื่อนองค์กร
2. กาหนดมาตรฐานของงาน สมรรถนะของบุคลากร และหลักนิยมในการบริหารจัดการที่ชัดเจน
และสื่อความหมายได้ตรงกันทั่วถึงทั้งองค์กร
3. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบงานที่เอื้อต่อการดึงสมรรถนะขององค์กรและของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มขีด
สมรรถนะ
5. สร้างความสาเร็จขององค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการคุณภาพเชิงกลยุทธ์
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 111 คน จาแนกเป็นสายวิชาการ
(อาจารย์ประจา) จานวน 84 คน (ลาศึกษาต่อ 17 คน ปฏิบัติงานจริง 67 คน) และสายสนับสนุน (บุคลากร
สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์) จานวน 27 คน
บุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 30 คน (ร้อยละ 35.71)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 37 คน (ร้อยละ 44.05)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 17 คน (ร้อยละ 20.24)
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ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 1 คน (ร้อยละ 3.70)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 23 คน (ร้อยละ 85.19)
วุฒิการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 3 คน (ร้อยละ 11.11)

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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จำนวนคณำจำรย์ทั้งหมดและบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจำแนกตำมตำแหน่งและประเภท

ประเภทบุคลำกร

ตำแหน่ง

จำนวน
ชำย

หญิง

รวม

ข้าราชการตาแหน่งอาจารย์

อาจารย์

-

1

1

พนักงานมหาวิทยาลัย
(ในสถาบันอุดมศึกษา)
(ตาแหน่งอาจารย์)

อาจารย์

27

45

72

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

-

5

รองศาสตราจารย์

3

2

5

ศาสตราจารย์

1

-

1

นักวิชาการศึกษา

2

2

4

นักวิทยาศาสตร์

2

3

5

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1

1

2

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2

2

4

บุคลากร

1

1

2

นักวิชาการเงินและบัญชี

-

3

3

นักวิชาการพัสดุ

1

1

2

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1

-

1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

-

1

พนักงานขับรถยนต์

1

-

1

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1

-

1

นักการภารโรง

-

1

1

49

62

111

พนักงานสายสนับสนุน

รวม
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(4) สินทรัพย์
คณะเภสัชศาสตร์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 7.52 ไร่ เป็นสถานที่ทาการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในการจัดการ
เรียนการสอน และอาคารเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 32,109 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 3 อาคาร ดังนี้
1. อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และห้องปฏิบัติการผลิตยา เป็นอาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วยส่วน
สานักงานคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนห้องพักอาจารย์และบุคลากรคณะ ส่วนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วย ส่วนร้านขายยา สาหรับงาน
บริการวิชาการและฝึกปฏิบัติงานของนิสิต
3. อาคาร 12 ชั้น (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ประกอบด้วย ส่วนสานักงานคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนห้องพัก
อาจารย์และบุคลากรคณะ ส่วนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ส่วนงานวิจัยและบริการชุมชน ซึ่งแบ่งพื้นที่ใช้สอย
ดังนี้
3.1 ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยส่วนพื้นที่สาธารณะ พื้นที่โถง ที่จอดรถห้องกิจกรรมนิสิต
3.2 ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยพื้นที่โรงอาหาร และห้องศึกษาด้วยตนเอง
3.3 ชั้นที่ 3 - 4 ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา
3.4 ชั้นที่ 5 ประกอบด้วยห้องสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องเอกสารอ้างอิงทาง
เภสัชศาสตร์ ห้องวิจัยทางเภสัชศาสตร์ และห้องพักนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
3.5 ชั้นที่ 6 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องเทคโนโลยีเภสัชกรรมบังคับพื้นฐาน
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมชั้นสูง ห้องเภสัชเวทและสมุทรเภสัชศาสตร์ ห้องชีวเภสัชศาสตร์ รวมไปถึง
ห้องปฏิบัติการ และห้องเก็บเครื่องมือ สารเคมีต่าง ๆ
3.6 ชั้นที่ 7 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา ห้องชีวเภสัชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท รวมไปถึงห้องปฏิบัติการ และห้องเก็บ
เครื่องมือ สารเคมีต่าง ๆ
3.7 ชั้นที่ 8 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการยาเม็ดทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม ห้องปฏิบัติการยาฉีด
ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
3.8 ชั้นที่ 9 ประกอบด้วย สานักงานคณบดี ห้องพักบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
สานักงานหน่วยบริการวิชาการ
3.9 ชั้นที่ 10 ประกอบด้วย ห้องประชุมเอนกประสงค์
3.10 ชั้นที่ 11 ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาดใหญ่
3.11 ชั้นที่ 12 ประกอบด้วย ห้องพักสัตว์ทดลอง ห้องเก็บอาหารสัตว์ ฯลฯ
3.12 ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ห้องเก็บของ ถังเก็บน้าประปา ฯลฯ
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(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
และมีหน่วยงานภายนอกในการกากับดูแลให้เกิดการดาเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีระบบจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาเภสัชกรรม สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินทางราชการ เป็นต้น
ปัจจุบันคณะ ฯ อยู่ในโครงสร้างส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่กากับดูแลโดยมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย ดาเนินงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
อยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
อนุสนธิจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ข้อ 11 ทาให้คณะเภสัชศาสตร์มีหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย
(1) สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(2) สานักงานจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์
และมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 ให้เพิ่มข้อความเป็นข้อ 4.6/1 ลงระหว่างข้อ 4.6 และข้อ 4.7 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้คณะ
เภสัชศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ และอื่น ๆ ด้านเภสัช
ศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กากับ
ดูแล และรับผิดชอบทุกมิติในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ให้ก้าวหน้าตามพันธกิจกาหนด
เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์สามารถบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาทุกระดับ
ปริญญา การวิจัยเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชศาสตร์ และศาสตร์–วิทยาการ–เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้อง การ
ให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและตามศักยภาพ การจัดทาหลักสูตรลักษณะสหสาขาร่วมกับส่วนงานอื่น ได้
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เป็นอาทิ ประกอบกับเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมในการประเมินเพื่อรับรอง
สถาบันผู้ผลิตและการรับรองหลักสูตร 2 ใน 14 ประเด็นหลัก (ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551) ในการ
กาหนดสาขาวิชาภายในคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในระดับปริญญาขั้นสูงหรือเทียบเท่า และมี
ความชัดเจนในการถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในสาระที่สอดคล้องและกาหนดไว้เป็นสารัตถะของหลักสูตรศึกษา ทุกระดับ
ปริญญา
ดังนั้น เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์สามารถปฏิบัติงานโดยตามเงื่อนไขกาหนดดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์
โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 7 ธันวาคม

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 10

พ.ศ. 2554 และปรับปรุงเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ให้มีการจัดแบ่ง
โครงสร้างหน่วยงานภายในสาหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตผล ผลลัพธ์ ของหน่วยงาน
2. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจกาหนดของทุกคน ทุกสายงาน ทุกระดับ
โดยมีเกณฑ์กาหนดปฏิบัติและข้อตกลงปฏิบัติงานเชิงคุณภาพสาหรับบุคลากรทุกคน แต่ละคน (Performance
Agreements)
3. เพื่อสามารถดาเนินการปฏิบัติงานในส่วนงานในงานการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร การประสานงาน การสนับสนุน ทุกระดับปริญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามกรอบมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกรอบการพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสากลได้
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โดยให้มีโครงสร้างการจัดการองค์กรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เป็นดังนี้
1) สำนักงำนคณบดี ให้มีการกาหนดภายในออกเป็น 10 ด้าน (คณะเภสัชศาสตร์อาจขอเรียกว่า
“งาน” ไปพลางก่อน โดยหัวหน้าของแต่ละด้านจะไม่ใช่หัวหน้างานตามความหมายปกติของการแบ่งส่วนตาม
โครงสร้างเดิมของการเป็นส่วนราชการและไมได้รับเงินตอบแทนประจาตาแหน่งแต่ประการใด) ประกอบด้วย
(1.1) ด้านบริหารจัดการทั่วไป ครอบคลุมรวมถึงภาระงานด้านสารบรรณ บุคคล การ
พัฒนางาน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นอาทิ
(1.2) ด้านอาคารสถานที่ยานพาหนะและการซ่อมบารุง ครอบคลุมภาระงานการ
บารุงรักษาทั่วไปของอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย และการใช้–การบารุงรักษายานพาหนะ
(1.3) ด้านบริหารจัดการหลักสูตรและระบบวุฒิบัตร ครอบคลุมภาระงานด้านการ
บริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต–ระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการและประสานงานด้านระบบ
วุฒิบัตรทางเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร์ (โดยร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม)
(1.4) ด้านพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ ครอบคลุมภาระงานด้านการพัฒนา
คุณภาพ การประกันคุณภาพและมาตรฐานทุกระนาบและมิติ การจัดการความรู้ การสร้างระบบเครือข่าย
คุณภาพ การประกันความเสี่ยงและการจัดการ การประสานงานระหว่างและภายในเครือข่าย การสร้างและ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
(1.5) ด้านบริหารการเงินและการพัสดุ ครอบคลุมภาระงานด้านการเงินการบัญชีและ
การคลัง การพัสดุ และการดาเนินการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินการคลังของส่วนงาน
(1.6) ด้านวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และทรัพย์สิน ครอบคลุมภาระงานด้านการ
วิเคราะห์นโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการงบประมาณและทรัพย์สิน
การวิเคราะห์สถาบัน การปรับแผนและกลยุทธ์เชิงรุก การวิเคราะห์และจัดทาต้นทุนดาเนินการด้านต่างๆ ความ
คุ้มทุนทุกลักษณะ
(1.7) ด้านกิจการนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ ครอบคลุมภาระงานและกิจกรรม/
แผนงานทั้งหมดที่สัมพันธ์กับนิสิตเภสัชศาสตร์ นิสิตสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ และ
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ประสานงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นิเทศสัมพันธ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ/สากล
(1.8) ด้านการบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาและสารสนเทศ ครอบคลุมภาระ
งาน การจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกระดับปริญญาที่คณะเภสัชศาสตร์
รับผิดชอบ/มีส่วนร่วม การจัดตารางสอน–การสอบ การดูแลระบบสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา
ทางไกล การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวางแผนและการพัฒนา
ด้านเภสัชสารสนเทศ เป็นอาทิ ทั้งนี้ ส่วนนี้ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ
“บูรพาประชานาถวิถี” (RXBUU–DISPC) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานด้านนี้จักเป็น
หน่วยงานที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์อีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะเภสัชศาสตร์)
(1.9) ด้านการบริการและสนับสนุนเทคนิควิทยาการเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมภาระงาน
ด้านการฝึกปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ/ทักษะตามหลักสูตรกาหนด สาหรับการช่วยจัดการการศึกษาตามหลักสูตร
การดูแลและการบารุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้ในระดับเบื้องต้น การดูแล
และการบารุงรักษาพันธุ์ไม้สมุนไพรและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การดูแลสัตว์ทดลองที่ใช้
งานทางวิทยาศาสตร์ การเสนอจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุ ฯลฯ เป็นอาทิ
(1.10) ด้านประสานงานวิจัย บริการวิชาการ และวิสาหกิจทางเภสัชศาสตร์
ผู้ที่จะรับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าสานักได้จักต้องมีประสบการณ์และทักษะด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ด้าน
2) สำนักกำรจัดกำรศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ ที่มิใช่ลักษณะของการแบ่งส่วนหน่วยงานใน
ลักษณะของภาควิชา หากแต่เป็นการแยกจาแนกให้สอดคล้องกับการกาหนดและการจัดการสารัตถะการเรียนรู้
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ เป็น “กลุ่มสาขาวิชา” ที่มีลักษณะการจัดแบ่งหรือจาแนกไว้ในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตและเพื่อความชัดเจนในการประสานงานและหรือความร่วมมือกับสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งด้าน
เภสัชศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
(2.1) สาขาวิชาวิทยาการเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.2) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริการ
(2.3) สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
(2.4) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
(2.5) สาขาวิชาเภสัชสมุทรศาสตร์
(2.6) ภาษาต่างประเทศด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ผู้ที่จะรับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าสานักได้จักต้องมีประสบการณ์และทักษะด้านบริหารจัดการวิชาการ
ด้านสุขภาพการจัดแบ่งกลุ่มสาขาวิชาภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีความ
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กะทัดรัด (Compact & Comprehensive) มากกว่าโครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ
แห่งอื่น ๆ สามารถถ่ายโอนบุคลากรได้ดีกว่า และไม่มีลักษณะของการเป็นภาควิชาแต่ประการใด ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาด้านเภสัชศาสตร์ให้อยู่ในระดับนาโดยเร็ว
รวมถึงผลิตบุคลากรทุกระดับ (Graduates & Personnel) ที่สอดคล้องและชัดเจน ตรงตามความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ โดยมีทิศทางตรงกับแนวโน้มการพัฒนาของวิสัยทัศน์ ASEAN Harmonization และที่
กาหนดเป็นสากลโดย WHO, UNESCO, FIP (Federation of International Pharmaceutiques)
การกาหนดให้มีตาแหน่งรองคณบดีและหรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่าง
อื่นในการช่วยคณบดี โดยมอบหมายภาระงานปฏิบัติให้นั้น มิได้หมายความถึงการแบ่งแยกอานาจการบังคับบัญชา
แต่ประการใด และไม่สามารถกาหนดเกณฑ์หรือมาตรการใด ๆ โดยปราศจากความเห็นชอบของคณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์
คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้กากับ ดูแล ควบคุม ให้คณะเภสัชศาสตร์ดาเนินกิจกรรม
และธุรกรรมกาหนด ตามบริบทของวิชาชีพและวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ตลอดจนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และที่มีการปรับปรุงแก้ไข
ปัจจุบัน คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย
ก. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
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)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการทรัพยากรและทรัพย์สิน
(เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการด้านวิสาหกิจ
(เภสัชกร ธีระ ฉกาจนโรดม)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและศึกษาต่อเนื่อง
(เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และภาคีชุมชนสัมพันธ์
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(ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการวิชาชีพเภสัชกรรม
(เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์)
ค. ประธานกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่มสาขาวิชา แต่งตั้งโดยอธิการบดี ดังเสนอโดยคณบดี
ประธานสาขาวิชาวิทยาการเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
(เภสัชกร ดร.ยศนันท์ วีระพล)
ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
(เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์)
ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
(เภสัชกร ภาสกร อ่อนนิ่ม)
ประธานสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
(เภสัชกรหญิง ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์)
ประธานสาขาวิชาเภสัชสมุทรศาสตร์
(ดร.สุนันต์ ใจสมุทร)
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภูมิภาคตะวันออก 7 จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอาณาพื้นที่สาคัญแห่งหนึ่งที่มีเยาวชนผู้มีศักยภาพ
และคุณภาพสูงทางการศึกษา การวิจัย และการให้บริการ แต่ยังไม่มีสถาบันผลิตบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์
โดยตรง จึงนับเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่สาคัญ (Strategic Geo–Political Location) ในการผลิตบุคลากรคุณภาพ
ให้แก่สังคมของ ASEAN
จังหวัดชลบุรีและภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเขตพื้นที่ที่มีธุรกรรมด้านการเกษตร การประมง
การค้า การอุตสาหกรรม การบริการ ฯลฯ ที่สาคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง ไม่ด้อยกว่ากรุงเทพมหานครและภาคใต้
รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ จากการที่ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจทาให้มีผู้เดินทางมาทางานในภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจท่องเที่ยวเป็นจานวนมากส่งผลให้มีความต้องการบริการด้านสุขภาพมากด้วย จากข้อได้เปรียบด้านความ
ต้องการบุคลากรทางการแพทย์เป็นจานวนมาก ทาให้คณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะเภสัชศาสตร์ในพื้นที่สามารถ
สร้างเภสัชกรให้ตรงกับความต้องการของภูมิภาค และผู้มีส่วนได้เสีย

P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กำร
ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน
ปัจจุบันมีคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม 19 สถาบัน โดยประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์และจุดเด่นของหลักสูตร
ที่แตกต่างกัน คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดเป็นลาดับที่ 17 เปิดรับนิสิตมาแล้ว 6 รุ่น ซึ่งถือว่าเป็น
คณะเภสัชศาสตร์น้องใหม่ แต่อย่างไรก็ตามคณะเภสัชศาสตร์ บูรพา เป็นคณะเภสัชศาสตร์เดียวที่ตั้งอยู่ในภาค
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ตะวันอออก นอกจากนี้มหาวิทลัยบูรพายังมีบริบทเดิมคือมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบุคคลากรทางการศึกษา
จากจุดเด่นนี้
คณะเภสัชศาสตร์จึงมีวิสัยทัศน์และแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (พ.ศ.2554–2583/ต่อเนื่องถึง
2593) ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา (Pharmacy
Education) และสมุทรเภสัชศาสตร์ (Marine Pharmacy) โดยผสานและบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ
นวัตกรรม การวิจัย การพัฒนา ประโยชน์ใช้ในเชิงวิสาหกิจ ที่มีอยู่และที่จักจรรโลงให้มีและให้ครบวงจรเพิ่ม
คุณค่าของธุรกรรม (Value–Emphasized Incentive–Directed Innovations Circles) และการพัฒนาเชิง
กลยุทธ์ด้านเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร์ (Strategic Developemnt in Pharmacy/Pharmaceutical Sciences)
เป็น 9–Star Pharmacy
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
เพื่อให้การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเข็มไปในทิศทางที่นาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนด
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การปรับทิศทาง และขยายขนาดการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ และหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการเรียนรู้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ
และทรัพย์สินคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนามาตรฐานคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 15

ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งโดยทางตรง และ
โดยทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการคาดคะเนถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างถูกต้อง แม่นยา จึงเป็นโจทย์สาคัญ และเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการวางยุทธศาสตร์ และมาตรการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงของการดาเนินงาน
พัฒนาภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการประเมินเพื่อเป็นการ
ทบทวน และปรับแผนพัฒนาฯ ตลอดจนแสวงหายุทธวิธีใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยจะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน โดยการการติดตามการ
ดาเนินงานของแต่ละภาระกิจอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะดาเนินงานการแผนยุทธศาสตร์
คณะและรายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการประจาคณะเพื่อวางแผนและปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ทุกครึ่งปี
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
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ผลกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ปีกำรศึกษำ 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ C.1 กำรรับและกำรสำเร็จกำรศึกษำของนิสิตนักศึกษำ (Success Rate)
คำอธิบำย
การดาเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับ
นักศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของ
ความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้
ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
กาหนดของระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาหรับระยะเวลาที่กาหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้
ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ปีกำรศึกษำ

ลงทะเบียน

จำนวนสมัคร

ประกำศรับ

ผู้มีสิทธิ์

ลงทะเบียน

จำนวนสมัคร

ประกำศรับ

ผู้มีสิทธิ์

ลงทะเบียน

2558

ผู้มีสิทธิ์

จำนวนสมัคร

ชื่อหลักสูตร

2557

ประกำศรับ

2556

108

103

103

8,830

143

136

136

11,025

154

118

118

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
1. หลักสูตรเภสัชศาสตร

5,118

บัณฑิต

ตำรำงข้อมูลจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปี
ปีกำร
ศึกษำ

นิสิต
ปี 1

ปี 2

รวม

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

2555

54

51

31

31

37

37

-

-

-

-

-

-

119

2556

101

99

49

49

31

31

37

37

-

-

-

-

216

2557

136

127

97

97

49

48

31

31

37

37

-

-

340

2558

116

112

129

127

94

93

47

46

31

31

37

37

446
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ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนจานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งมีนโยบายในการรับนักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสภา
วิชาชีพ ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงใช้วิธีสอบรับตรง (Direct Admission) 100% โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก
จะกาหนดการสอบรับตรงในช่วงเดือนตุลาคม และรอบที่สองในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงอย่างเป็นปัจจุบันและมีการดาเนินการเองโดย คณะ
ฯ ทั้งสิ้น มีการรับนักศึกษาทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาหรับบุคคลทั่วไป
(1) เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจาก
ต่างประเทศ
2. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนา
กาลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจานวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน)
(1) ***เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
หรือจากต่างประเทศ
(2) ***เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้าน
ขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใด
องค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง
(3) ***ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชากาหนด
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ
เภสัชกรรม
3. โควตาจัดสรรสาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา
(1) ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก
(2) มีคะแนนฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.5
(3) หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นา ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชน
สัมพันธ์ ฯลฯ เป็นอาทิ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจานวนรับเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องสมัครสอบและเข้าสอบ
เช่นเดียวกัน
4. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 6 ปี) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
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(1) ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้แนบเอกสารประกอบ (ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา)
สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ต้องมี
ใบรับรองคาดว่าจะ สาเร็จการศึกษา และต้องนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาหรือใหนังสือรับรองฉบับจริง มา
แสดงในวันรายงานตัว เข้าเป็นนิสิต หากไม่สามารถนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้ คณะ
เภสัชศาสตร์จะถือว่าการสอบผ่านนั้นเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิในการเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีนโยบายรับโอนย้ายข้ามคณะ วิทยาลัย เว้นแต่รายกรณีที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะเภสัชศาสตร์ โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่
2/2554 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
รหัสวิชำและชื่อวิชำที่ผู้สมัครต้องสอบ (ทุกโครงกำรหรือโควตำ)
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

ค่ำน้ำหนัก

เกณฑ์ขนั้ ต่ำ %

เกณฑ์กำรพิจำรณำ

01

เคมี

18

30

ฟิสิกส์

18

30

ชีววิทยา

18

30

คณิตศาสตร์

18

30

ผู้สมัครมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ขั้นต่า 30 % ของแต่ละวิชา และหรือ
ตามพื้นฐาน และต้องมีคะแนนรวมทั้ง
6 วิชาไม่ต่ากว่า 40 % ของคะแนน
เต็มทั้งหมด

ภาษาอังกฤษ

18

30

ความถนัดทางเภสัชศาสตร์

10

30

คะแนนรวมภาคข้อเขียน

100

40

คะแนนรวมภาคความเหมาะสม

100

*****

02

ตามเกณฑ์กาหนดวิชาชีพ
เภสัชกรรมและคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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นอกจากนี้คณะยังได้จัดตั้งคณะกรรมฝ่ายการประเมินผลการรับสมัครนิสิต เพื่อทาหน้าที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลการรับสมัครนิสิตเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาระบบการรับสมัครในปีถัดไป ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีผล
การประเมินความพึงพอใจดังต่อไปนี้
ประเด็น

ค่ำเฉลี่ย

ด้านการประชาสัมพันธ์

3.19

ด้านการสมัครสอบ

3.01

ด้านสถานที่สอบและสิ่งอานวยความสะดวก

2.92

ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสอบ

3.46

ด้านเนื้อหาในการจัดสอบ

3.11

ด้านการจัดการสอบและระเบียบในการสอบ

3.38

คณะเภสัชศาสตร์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานในการผลิตบัณฑิตของคณะฯ อย่างเป็นระบบ
โดยนามาวิเคราะห์เทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมาย โดยเก็บข้อมูลจานวนนักศึกษาที่รับเข้า นักศึกษาที่ไม่
ศึกษาต่อ และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยระยะเวลาที่กาหนดของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เท่ากับ 6 ปี
แผนกำรรับนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำประจำปีกำรศึกษำ 2557-2562
ปีกำรศึกษำ
ชื่อหลักสูตร

2557

2558

2559

2560

2561

2562

หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (6ปี)

139

149

160

180

200

200

รับได้จริง

116

146

-

-

-

-
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
จำนวนผู้สมัครสอบและนิสิตรับเข้ำ
หลักสูตรเภสัชศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้ต้องการศึกษาสูง เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกร
เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีรายได้ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุผลนี้จึงมีจานวนผู้มาสมัครสอบเพื่อ
เข้าศึกษาต่อจานวนมาก โดยจากตารางผลการดาเนินงานมีจานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ทาง
คณะกรรมการได้สรุปสาเหตุที่จานวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นคือ
- คณะมีการประสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในรูปแบบของ social media และการออก road show ตาม
โรงเรียนมัธยมศึกษา
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นจากการเป็นเจ้าภาพงานประชุม
วิชาการต่าง ๆ
- การจัดค่ายหมอยาเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้ทราบสิ่งที่เภสัชกรต้องเรียนรู้
- ผลสอบใบประกอบวิชาชีพอยู่ในระดับดีส่งผลให้ผู้สมัครมีความเชื่อมั่นในหลักสูตร
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2557 จานวนรับนิสิตจริงมีจานวนน้อยกว่าที่คาดหวังไว้เนื่องจากมีการสละ
สิทธิก่อนเข้าเรียนสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากช่วงระยะเวลาในการประกาศผลค่อนข้างเนิ่น ส่งผลให้นิสิตที่สอบได้แล้วไป
สอบที่อื่นต่อและสละสิทธิ์ จากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการรับตรงคณะเภสัชศาสตร์ได้ปรับช่วงระยะเวลา
การประกาศผลและการรายงานตัวรอบที่สองให้ใกล้เปิดเทอมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สมัครส่วนใหญ่คือผู้ที่มีความ
ประสงค์ต้องการจะศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์อย่างแท้จริง อัตราการสละสิทธิจึงลดลง โดยในปีการศึกษาต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์มีแผนรับนิสิตบางส่วนร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึง่
คณะกรรมการคาดว่าจะได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติดีและมีมีอัตราการสละสิทธิน้อย เนื่องจากการรับร่วมกับ กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จะลดการซ้าซ้อนในการสอบแข่งขัน
เกณฑ์ในกำรรับเข้ำศึกษำต่อ
ในปีการศึกษา 2558 มีการเพิ่มข้อสอบความถนัดทางเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดผู้เรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและสามารถเรียนในหลักสูตรได้ โดยข้อสอบดังกล่าวจะเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาและสมุนไพร ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
นอกจากนี้ข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษจะออกโดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ โดยจะเน้นการอ่านและสรุป
บทความวิชาการอย่างง่าย เนื่องจากการเรียนในหลักสูตรจะมีเอกสารภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่
เป้ำหมำยจำนวนในกำรรับนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ได้กาหนดเป้าหมายในการรับนิสิตดังแสดงในตาราง โดยสาหรับหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตจานวนรับเข้าจะต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรมก่อน โดยสภาเภสัชกรรมจะยึดจานวนอาจารย์
ผู้สอนในการกาหนดจานวนผู้เรียน ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์จึงมีการวางแผนอัตรากาลังคนเพื่อให้สามารถรับนิสิต
เข้าได้ตามแผนที่กาหนด จากนี้ทางคณะยังวางแผนในการเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอกับจานวน
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นิสิตที่จะเพิ่มขึ้นอันจะเห็นได้จากโครงการอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ที่กาลังก่อสร้างอยู่ การเจรจาและทา
ความร่วมมือกับบริษัทยา โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางในการฝึกงานให้กับนิสิต
กำรคงอยู่ และระยะเวลำในกำรผลิตบัณฑิต
จากตารางข้อมูลจานวนนิสิตในแต่ละชั้นปีพบว่าจานวนนิสิตเกือบทุกชั้นปีมีการตกออกน้อยกว่าร้อยละ
20 สาเหตุของการตกออกคือการลาไปศึกษาในคณะอื่นโดยยังไม่มีการตกออกเนื่องมากจากผลการเรียนต่ากว่า
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลังอัตราตกออกของนิสิตลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้เรียนมีความมั่นใจในสถาบันและหลักสูตรจึงมีผู้ที่ประสงค์ไปเรียนสาขาอื่นน้อยลง นิสิตชั้นปีสูงสุดของปี
การศึกษา 2558 คือชั้นปี 6 จึงยังไม่มีข้อมูลระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต
กำรมีระบบกำรรับนักศึกษำและระบบดูแลนักศึกษำระหว่ำงเรียน
ก่อนเปิดการศึกษา 1 เดือนคณะจะจัดโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตที่ต้องการเรียนปรับ
พื้นฐานก่อนเข้าปี 1 โดยจะเน้นสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเสริมทักษะการ
ใช้ชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวได้ก่อนเริ่มเรียนเพื่อลดปัญหา
ความเครียดในการปรับตัว นอกจากนี้ทางคณะยังมีการติดตามผลการเรียนของนิสิตในภาพรวม โดยคณะจะมี
การจัดเรียนเสริมและทบทวนความรู้สาหรับรายวิชาที่นิสิตยังไม่เข้าใจในเนื้อหา ยกตัวอย่างเช่นในปีการศึกษา
2558 คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์เสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยเชิญอาจารย์พิเศษจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยสาเหตุที่มีการจัดทบทวนบทเรียนนอกเวลาขึ้นเนื่องจากนิสิตได้
คะแนนสอบกลางภาคน้อยและนิสิตมีความต้องการให้คณะสอนเสริมรายวิชาดังกล่าว
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ตัวบ่งชี้ที่ C.2 กำรได้งำนทำของบัณฑิต หรือกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบวิชำชีพ
คำอธิบำย
บัณฑิตที่สาเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจาและไม่มีรายได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรกาหนด
นิยามความสาเร็จ การมีงานทา การใช้ประโยชน์ หรือระยะเวลาการได้งานทาหรือการใช้ประโยขน์ใน program
profile หรือโครงร่างองค์กร
หมายเหตุ สาหรับมหาวิทยาลัยไม่จากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ควรกาหนดวิธีการประเมินการใช้
ประโยชน์ ที่สะท้อนความสาเร็จของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบันในโครงร่าง
องค์กร หรือใน program profile
ผลกำรดำเนินงำน :
ไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีการเก็บข้อมูลด้านการได้งานทาของบัณฑิต
หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ แต่ปีการศึกษา 2559 คณะ ฯ มีการวางแผนเพื่อเก็บข้อมูลการได้
งานทาและการใช้ประโยชน์ในการประกอยวิชาชีพของบัณฑิต
.
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ตัวบ่งชี้ที่ C.3 คุณภำพบัณฑิต
คำอธิบำย
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่สะท้อน
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ในหลักสูตรตามรูปแบบของ มคอ.2 โดยครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เนื่องจากปีการศึกษา 2558 ยังไม่ได้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต และมีแผนที่จะรวบรวมผลประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนอื่น ๆ ในปีการศึกษาถัดไป
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ตัวบ่งชี้ที่ C.4 ผลงำนของผู้เรียน
คำอธิบำย
การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาคาตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือหรือ
เป็นประโยชน์ การประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา
ลำดับ

นิสิต/ผู้สำเร็จกำรศึกษำ

อำจำรย์/ผู้ทำผลงำนร่วม

ชื่อผลงำน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

1

นสภ.สุอาภา อุตรินทร์
นสภ.แสงเดือน ยอดสุวรรณ

ภญ.สุธาบดี ม่วงมี
ภก.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่ได้รับ
การรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(ICPAM 2015, Burapha University,
Chonburi, Thailand)

Jan 2015

2

นสภ.พีรณัฐ รัตนเกื้อ

อ.ภักดี สุขพรสวรรค์
ภก.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์
ร้านขายยาสยามบูรพา
(ICPAM 2015, Burapha University,
Chonburi, Thailand)

Jan 2015

3

นสภ.กิ่งกมล โชคอักษรศานต์
นสภ.ธนัญญา จุติ
นสภ.ชุติญา มั่นสกุล

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
จากชันของชันโรง Trigona terminata Smith
(ICPAM 2015, Burapha University,
Chonburi, Thailand)

Jan 2015

4

นสภ.ธัญญาลักษณ์ รัตนหิรัญ
รัตน์
นสภ.หทัยชนก บุญมาก
นสภ.อัมพา วุฒิสมบูรณ์

ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์

ศึกษาผลการยับยั้งของสารสกัดพืชตัวอย่างต่อ
การสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอ็นโปรดัคท์ใน
หลอดทดลอง
(ICPAM 2016, Burapha University,
Chonburi, Thailand)

Jan 2015

5

นสภ.พิทยาภรณ์ แนวกิจ
นสภ.อธิปัตยิ า สังแก้ว
นสภ.เพิ่มศุกร์ ธรรมารักษ์

ภญ.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้อานวย

การออกาลังกายและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพจิตของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. 2557
(ICPAM 2015, Burapha University,
Chonburi, Thailand)

Jan 2015

6

นสภ.ฐาปนี ผ่องลาเจียก

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์

การคัดกรองฤทธิ์เบื้องต้นทางพฤกษเคมี และ

Jan 2015
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ลำดับ

นิสิต/ผู้สำเร็จกำรศึกษำ

อำจำรย์/ผู้ทำผลงำนร่วม

ชื่อผลงำน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

นสภ.ภัทรวดี บุญแซม
นสภ.ศุภณัฐ บุบผาลุน

ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพังกาหัว สุม
ดอกขาว ถอบแถบเครือ และตาตุ่มทะเล ที่พบ
ในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
(ICPAM 2015, Burapha University,
Chonburi, Thailand)

7

นสภ.จาตุรัตน์ กิตติเบญจกูล
นสภ.ณภาภัช ทรงไพบูลย์
นสภ.ประภาศรี วิเชฐวรพงศ์

ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
อ.ภักดี สุขพรสวรรค์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากระเบียนผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยและ
สาเหตุในการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า ณ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(ICPAM 2015, Burapha University,
Chonburi, Thailand)

Jan 2015

8

นสภ.เกศรินทร์ จาปาทิพย์
นสภ.ณัฏฐิชา มาลัย
นสภ.รสริน อัศวดิตถ์

ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ
อ.ทอแสง วีระกุล

ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้ปว่ ยนอกที่ได้รับการสั่งใช้
ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ร่วมกับ
ยากลุ่ม Specific COX-2 inhibitors ณ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

Jan 2015

9

นสภ.ธัญพิสิษฐ์ มาพล
นสภ.วีรชิต เมฆฉาย
นสภ.สุดารัตน์ สุมาพันธ์

ภก.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
ภญ.พุทธิพร คงแก้ว
ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์

การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของยาน้า
แขวนตะกอน Roxithromycin สาหรับผู้ป่วย
เฉพาะรายที่เตรียมจากยาเม็ดสาเร็จรูป
(ICPAM 2016, Burapha University,
Chonburi, Thailand)

Jan 2015

10

นสภ.กนกนาถ นครไทย
นสภ.เบญจวรรณ นิลวลัยกุล
นสภ.สืบพงษ์ เอี่ยมปคุณ

ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
ผศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน

การพัฒนากัมจากเมล็ดมะขาม เพือ่ เป็นสารยึด
เกาะแบบแห้งในตารับยาเม็ดไดโคลฟีแนค
โซเดียม

Jan 2015

11

Chanakan Nilrattanakoon,
Thapakorn Charoenying,
Donchanok Pimpan

Boonyadist Vongsak
Natthan Chareansriwilaiwat

Preparation and characterization of
electrospun polyvinyl alcohol fiber
mats containing stingless bees propolis
extracts/ ICPAM2016

10-11
June 2016

12

Pichayada Laoman
Daowipa Kittibamrungsuk

Yuttapoom Meepradit

Factors affecting on happiness of
pharmacy students at Burapha
University/ ICPAM2016

10-11
June 2016

13

Piyawat Chaivichacharn ,
Papitchaya Bunditrittidej ,
PitchaPhannasorn

Watcharaphong Chaemsawang,
Sompol Prakongpan,
Putthiporn Khongkaew

Stability studies of extemporaneous
zinc sulfate injection for hospital use/
ICPAM2016

10-11
June 2016

14

Jitsupa Methawan,

Pongphan Suriyong

Incidence and Factors Related to

10-11
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ลำดับ

นิสิต/ผู้สำเร็จกำรศึกษำ

อำจำรย์/ผู้ทำผลงำนร่วม

Chanokkamon
Aroonsiwakoon,
Paramita Chantasorn

ชื่อผลงำน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

Cutaneous Adverse Drug Reactions at
Chonburi Hospital/ ICPAM2016

June 2016

15

Thanannat Khieo-on,
Thunchanok Dechpibool,
Napachanok Wongsala

Boonyadist Vongsak,
Kampanart Huanbutta,
Mikael Laisola,
Sompol Prakongpan,
Sumalee Wannachaiyasit

Antimicrobial activity of stingless bees'
propolis extract against Staphylococcus
aureus/ ICPAM2016

10-11
June 2016

16

Kamontip Kanbuala,
Mookda Chermcharern,
Itsariya Atsawaweeradet

Phatsakorn Onnim,
Titinun Auamnoy,
Thiyapa Verayachankul,
Nattanichcha Kulthanachairojana

Knowledge attitude and behavior of
women in reproductive age using
emergency contraceptive pills at drug
stores in Saensuk sub-district, Muang
district, Chonburi / ICPAM2016

10-11
June 2016

17

Nampratai Pawasan,
Chayanee Namthae,
Pallapach Rangsikitpho

Phakdee Sukpornsawan,
Suthabordee Muongmee
Nuttinee Teerakulkittipong

A cross-sectional descriptive study of
antihypertensive drug’s group in
patients with hypertension in Saensuk
district, Chonburi province / ICPAM2016

10-11
June 2016

18

Varsinee Sriwattanatrakul,
Sirikwan Simma,
Suratsadaporn Pumchan

Thirapit Subongkot,
Watchara Kanjanawinkul

Effect of pH and Magnesium aluminium
silicate (MAS)/mucin ratios on MASmucin composites / ICPAM2016

10-11
June 2016

19

Kanokwan Laohawong,
Kornkanok Liamdee,
Pajaree Hongtiparat

Sukannika Tubtimsri,
Yotsanan Weerapol

Enhanced dissolution of Kaempferia
parviflora extract by solid dispersion
system / ICPAM2016

10-11
June 2016

20

Tucksutee Charoenphol,
Thanatkrit Pummarin,
Thaned Phensupa

Putthiporn Khongkaew,
Sompol Prakongpan ,
Watcharaphong Chaemsawang

Development of stingless bee propolis
solid lipid nanoparticle for delivery of
astaxanthin / ICPAM2016

10-11
June 2016

21

Phacharabongkoch
Sukmee,
Suwantida Isarowong,
Oraphan Chamroen

Thiyapa Verayachankul,
Inthira Kanchanaphiboon,
Dusit Chantaracha,
Pongphan Suriyong

Potential factors for hyperkalemia in
inpatients at Laemchabang community
hospital / ICPAM2016

10-11
June 2016

22

Korawee Sonto,
Nisachon Teauratanagul

Sasipawan Machana,
Boonyadist Vongsak

Evaluation of free radical scavenging
activity of Xylocarpus moluccensis
Roem., Sonneratia alba J. Smith and
Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn. F.

10-11
June 2016
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ลำดับ

นิสิต/ผู้สำเร็จกำรศึกษำ

อำจำรย์/ผู้ทำผลงำนร่วม

ชื่อผลงำน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

extracts from Kung Krabaen Bay,
Chantaburi province / ICPAM2016
23

Tucksutee Charoenphol,
Thanatkrit Pummarin,
Thaned Phensupa

Putthiporn Khongkaew,
Sompol Prakongpan ,
Watcharaphong Chaemsawang

Development of stingless bee propolis
liposphers for delivery of astaxanthin /
ICAPH2016
(Popular vote award)

17 March
2016

ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัญฑิต จานวน 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ในปีพ.ศ. 2558-2559 มีนักศึกษาที่นาเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติจานวน 23 ครั้ง โดยแบ่งเป็นในงาน The international Conference of
Pharmaceutical Sciences and Medicines (ICPAM) จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน
22 ชื่อเรื่องและงาน The 3rd International Conference on Advanced Pharmaceutical Research
(ICAPH2016) จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อีก 1 ชื่อเรื่องซึ่งได้รับรางวัล popular vote จาก
งานประชุมดังกล่าว
เนื่องจากในรายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องนาเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติโดยคณะมีนโยบายให้ทุนในการทาวิจัยคนละ 3,000.- บาท ดังนั้นที่ผ่าน
มานักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนจึงต้องทาการนาเสนอผลงาน จึงถือเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ให้
นิสิตที่ลงทะเบียนไปนาเสนอผลงานในที่ประชุมต่าง ๆ นอกจากนี้คณะยังมีการให้รางวัลกับการนาเสนอผลงานที่
ดีที่สุดของนิสิตในแต่ละชั้นปีในงาน The International Conference of Pharmaceutical Sciences and
Medicines (ICPAM) ที่จัดขึ้นโดยคณะ ฯ และในปีต่อมาพบว่านิสิตมีการพัฒนาผลงานให้สามารถนาผลงานไป
แสดงในที่ประชุมระดับนานาชาติอื่น ๆ จนได้รางวัลกลับมาได้ถือว่าเป็นการทาได้เหนือความคาดหมายที่ตั้งไว้ใน
ระดับปริญญาตรี การพัฒนาในปีต่อไปอาจส่งเสริมให้นิสิตนาผลงานไปนาเสนอในที่ประชุมอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่คณะได้จัดไว้ให้เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของนิสิต
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ตัวบ่งชี้ที่ C.5 คุณสมบัติของอำจำรย์
คำอธิบำย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถ ดังนี้
- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอน
เพื่อให้บรรลุ ELOs ที่กาหนด
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน:

ชื่อหลักสูตร

จำนวน
อำจำรย์
ผู้สอนใน
หลักสูตร
(FTEs)

จำนวน
ผศ.
(FTEs)

จำนวน
รศ.
(FTEs)

จำนวน
ศ.
(FTEs)

จำนวน
อำจำรย์
ป.เอก
(FTEs)

1.67

1.17

0.46

20.71

ร้อยละ
อำจำรย์
ป.เอก

ร้อยละ
อำจำรย์ที่มี
ตำแหน่ง
ทำง
วิชำกำร

35.71

13.10

ระดับ
คะแนน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

88.60

2

ตำรำงแสดงอัตรำกำรคงอยู่ของคณำจำรย์ประจำ

ปีกำรศึกษำ

จำนวนอำจำรย์
ทั้งหมดต้นปี
กำรศึกษำ

2556
2557
2558

44
54
78

จำนวนอำจำรย์
ลำออก/เกษียณใน
ระหว่ำง
ปีกำรศึกษำ
5
0
3

จำนวนอำจำรย์ จำนวนอำจำรย์
เข้ำใหม่ระหว่ำง ทัง้ หมดปลำยปี
ปีกำรศึกษำ
กำรศึกษำ
14
22
7

53
76
84

หมำยเหตุ
(ระบุเหตุผล)
ลาศึกษาต่อ 15.5 คน
ลาศึกษาต่อ 17 คน
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ผลกำรดำเนินงำน :
1. มีการคานวณอัตราส่วนระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสิต (staff-to-student ratio) ในภาพรวมของปี
การศึกษา 2558 มีค่าเท่ากับ 1 : 1.5
2. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอนที่มีตาแหน่งวิชาการและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ใน
ปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 13.10 และ 35.71 ตามลาดับ
3. ทางคณะได้มีการระบุและประเมินสมรรถนะของบุคคลการสายวิชาการในด้านการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2558 ผ่านทาง มคอ.3 มคอ.5 และรายงานงานการประเมินตนเองของหลักสูตร รวมถึงการ
ประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียนผ่านทางแบบประเมินออนไลน์
4. คณะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และวิชาชีพ โดยอาจารย์ผู้สอนร้อยละ 94 ได้เข้าร่วมอบรมในแต่ละด้านดังกล่าวในปี
2558
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
1. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสิตแสดงให้เห็นถึงความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอนที่สามารถดูแล
นิสิตในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้คาปรึกษาได้อย่างทั่วถึง
2. อาจารย์ผู้สอนที่มีตาแหน่งวิชาการและมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกยังไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งทางคณะมีการ
พัฒนาในด้านนี้ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและตรีเรียนต่อ
ในระดับปริญญาเอก และการรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มในปีการศึกษา 2558
3. ทางคณะกรรมการวิชาการและภายในสาขาวิชา ได้มีการนาผลการประเมินในด้านการเรียนการสอนจาก
ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนิสิตมาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ C.6 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
คำอธิบำย
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้น
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน ดาเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะและสถาบัน
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ปีกำรศึกษำ

บทควำมวิจัย
หรือวิชำกำรที่
ตีพิมพ์ในกำร
ประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ
(0.20)

บทควำมวิจัย
หรือวิชำกำรที่
ตีพิมพ์ในกำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับ
นำนำชำติ/จด
อนุสิทธิบัตร
(0.40)

บทควำมวิจัย
หรือวิชำกำรที่
ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร
ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
(0.60)

บทควำมวิจัยหรือ บทควำมวิจัยหรือ
วิชำกำรที่ตีพิมพ์ วิชำกำรที่ตพี ิมพ์
ใน
ในวำรสำรระดับ
วำรสำรวิชำกำร
นำนำชำติ/จด
ระดับนำนำชำติไม่ สิทธิบัตร/ผลงำน
อยู่ในฐำนข้อมูล ที่ขอตำแหน่งทำง
ก.พ.อ./ตีพิมพ์ใน
วิชำกำร
TCI กลุ่มที่ 1
(1.00)
(0.80)

จำนวนอำจำรย์
และนักวิจยั (ไม่
นับรวมผูล้ ำ
ศึกษำต่อ)

จำนวนผลงำน
ต่ออำจำรย์
และนักวิจยั

2556

-

-

-

-

9

48

1:5

2557

-

-

-

-

10

46.5

1:5

2558

-

2

-

-

12

67

1:5

ค่ำน้ำหนัก
0.20 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนิืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 : - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ผลงานที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร
0.60 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วกัน
และแจ้งให้ ก.พ.อ. / กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันออกประกาศ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
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ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 : - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑฺ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละผลรวมค่ำน้ำหนัก
ต่อจำนวนอำจำรย์

ชื่อหลักสูตร
2556

2557

2558

9.00

10.00

12.80

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

แบบรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร ปี 2557
ที่

ชื่อผู้วิจัย

บทควำม

ฐำนข้อมูลที่ตีพิมพ์

1

อ.ภีรดา บุญเผื่อน

Interactions between adiponectin, visfatin, and
omentin in subcutaneous and visceral adipose
tissues and serum, and correlations with
clinical and peripheral metabolic factors

ScienceDirect/
Scopus

2

Dr.Nilesh Prakash Nimal

Wound healing activity of standardized brazilin
rich extract from Caesalpinia sappan
heartwood

Scopus

3

ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคณ
ุ

Phenotypic Characteristics and Function of NK
Cell Subsets in cART-Treated HIV - 1Infected
Individuals

MEDLINE

4

ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคณ
ุ

Potent Reactive Oxygen Species-JNK-p38
Activation by Sodium Salicylate Potentiates

Scopus
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ที่

ชื่อผู้วิจัย

บทควำม

ฐำนข้อมูลที่ตีพิมพ์

Death of Primary Effusion Lymphoma Cells
5

ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสริ ะ

Relationship between carbamazepine
concentrations in serum and saliva of Thai
epileptic patients

Scopus

6

Dr.Nilesh Prakash Nimal

Antioxidant, antibacterial, and antiinflammatory activities of standardized
brazilin-rich Caesalpinia sappan extract

Scopus

7

ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสริ ะ

Reorganization of sensory pathways after
neonatal hemidecortication in rat

Scopus

8

Dr.Nilesh Prakash Nimal

Enhanced Thermostability of a Fungal Alkaline
Protease by Different Additives

Scopus

9

ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

Factors Affecting Physical Properties of
Prednisolone Loaded Nanoparticles Fabricated
by Eletrohydrodynamic Atomization Technique

Elsevier

10

ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

Swelling Behaviour of Carboxymethylated
Tamarind Gum

Elsevier

แบบรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร ปี 2558
ที่

ชื่อผู้วิจัย

บทควำม

ฐำนข้อมูลที่ตีพิมพ์

1

ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

Development of Targeted Polymeric
Nanoparticles for Acute Myeloid Leukaemia.
(Adv. Sci. Eng. Med.)

Scopus

2

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์

In vitro alpha glucosidase inhibition and freeradical scavenging activity of propolis from
Thai stingless bees in mangosteen orchard.
(Rev. Bras. Farmacogn.)

Elsevier

3

ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

Novel Strategy to Fabricate Floating Drug
Delivery System Based on Sublimation
Technique. (AAPS Pharm. Sci. Tech.)

Scopus
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ที่

ชื่อผู้วิจัย

บทควำม

ฐำนข้อมูลที่ตีพิมพ์

4

Dr.Nilesh Prakash Nimal

Antioxidant, antibacterial, and antiinflammatory activities of standardized
brazilin-rich Caesalpinia sappan extract.
(Pharm. Biol.)

Scopus

5

ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์

Autophagy inhibition by caffeine increases
toxicity of methamphetamine in SH-SY5Y
neuroblastoma cell line. (Neurotox. Res.)

Scopus

6

ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสริ ะ

Relationship between carbamazepine
concentrations in serum and saliva of Thai
epileptic patients. (TJPS)

Scopus

7

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์

Simultaneous HPLC quantitative analysis of
mangostin derivatives in Tetragonula pagdeni
propolis extracts (Journal of King Saud
University-Science)

Elsevier

8

ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวไิ ลวัฒน์

Aligned Electrospun Polyvinyl
Pyrrolidone/Poly ε-Caprolactone Blend
Nanofiber Mats for Tissue Engineering
(International Journal of Nanoscience)

Scopus

9

ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

Characterization and development of
tamarind seed gum binder used in dry
granulation process for tablet formulation
(Walailak Journal of Science and Technology)

Scopus

10

ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล

Spontaneous Emulsification of NifedipineLoaded Self-Nanoemulsifying Drug Delivery
System. (AAPS Pharm. Sci. Tech.)

Scopus

11

ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล

Fabrication of spontaneous emulsifying
powders for improved dissolution of poorly
water-soluble drugs (Powder Technology)

Elsevier

12

ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล

Enhanced dissolution and oral bioavailability
of nifedipine by spontaneous emulsifying

Elsevier
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ที่

ชื่อผู้วิจัย

บทควำม

ฐำนข้อมูลที่ตีพิมพ์

powder: Effect of solid carriers and dietary
state. (European Journal of Pharmaceutics
and Biopharmaceutics)
13

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์

Total phenolic contests and free radicals
scavenging activity of Pluchea indica,
Rhizophora mucronata and Rhizophora
apicalata leaf extracts (Prodeeding)

ม.มหิดล

14

ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกิลุกติ ติพงศ์

Antibiotic-Resistance Protein Families and
Molecular Evoluation (Prodeeding)

BIT’s 6th World
Gene Convention2015

ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรสาหรับอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานภายในคณะ
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามประกาศของคณะเภสัชศาสตร์
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กาหนด
รายละเอียดลักษณะของโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนขั้นตอนการขอรับทุนและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่คณาจารย์สนใจเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเป็น
การต่อยอดองค์ความรู้เดิม โดยมีกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยการสนับสนุนเงินรางวัลนักวิจัย
สาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร ตามประกาศของคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รางวัลนักวิจัย สาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 ซึ่งมีรูปแบบการเผยแพร่หลายวิธี
ได้แก่ งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วยกลไกการสนับสนุนดังกล่าวทาให้ในแต่ละปีการศึกษามีจานวน
อาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนให้ทาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในจานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ผลงานทางวิชาการที่อาจารย์ได้ผลิตขึ้นยังเป็นประโยชน์โดยรวมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรทางการแพทย์
ทาให้สามารถนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ผลงานวิชาการบางส่วนที่ผลิตขึ้นโดยอาจารย์ในคณะเป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชน โดยการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนแล้วทาการศึกษาวิจัยจากนั้นนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนต่อไป
ด้วยการกลไกสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคณะจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยได้มี
โอกาสในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ งานวิจัยและได้รับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพทางวิชาการของบุคลากรในคณะ
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
เมื่อพิจารณาจากกลไกในการสนับสนุนให้อาจารย์ประจาในคณะทาผลงานทางวิชาการพบว่าจาก
เป้าหมายที่คณะได้กาหนดให้ในปีการศึกษา 2558 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ผลิตให้ได้จานวน 10 เรื่อง
คณาจารย์ในคณะสามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจานวน 2 เรื่อง และบทความวิจัยหรือวิชาการที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติจานวน 12 เรื่อง จะเห็นได้ว่าผลงานวิชาการที่ได้ทาขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารระดับนานาชาติที่มากกว่าในรูปแบบที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
แสดงให้เห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์เป็นผลงานที่มีคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ C.7 กำรกำกับมำตรฐำนหลักสูตร
คำอธิบำย
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจาเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร
และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการดาเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการกากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/สถาบัน
ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
เกณฑ์กำรประเมิน

เป็นไป

ไม่เป็นไป

ข้อที่

ตำมเกณฑ์

ตำมเกณฑ์

()

(✗)

ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์

ระดับคะแนน

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต



2

ผลกำรดำเนินงำน :
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การกากับมาตรฐานหลักสูตรจาก 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาเภสัชกรรม โดยภายใต้การกากับมาตรฐานโดย สกอ. หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตได้ผ่านการควบคุมและกากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ตามเกณฑ์
ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร และ 3. การ
ปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กาหนด โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. เภสัชกร ดร.ยศนันท์ วีระพล
2. เภสัชกรหญิง ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์
3. เภสัชกรหญิง ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
4. เภสัชกรธาราธีร์ ศรีจันทร์
5. เภสัชกรวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข
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โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ท่าน และปริญญาโท 2 ท่าน
ทุกท่านเป็นอาจารย์ประจา และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
เพียงหลักสูตรเดียวตลอดทั้งปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนปี 2559
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการ
รับรองจากสภาเภสัชกรรม ในปี 2559 (แบบมีเงื่อนไข)*
*หมำยเหตุ การรับรองแบบมีเงื่อนไข หมายถึง การที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองสถาบันเปิดใหม่ ที่มี
การเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยการติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมใน
ประเด็นต่างๆ ตามเงื่อนไขที่สภาเภสัชกรรมประกาศกาหนด
ในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มีหลักสูตรที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนจานวน 1 หลักสูตร
โดยในแต่ละปี จะมีประชุมคณะกรรมการวิชาการร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียน
การสอนในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา และสรุปผลการดาเนินงานในปลายภาคการศึกษา โดยมีการจัดทาและ
กากับ ติดตาม มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพในการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างเภสัชกรที่ดี มีความรู้ และมีคุณภาพสู่สังคม โดยผ่านการรับรองจากทั้งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาเภสัชกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8 กำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
คำอธิบำย
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการ
นาพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจาเป็นต้องประเมินบทบาทและ
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ C.8.1 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรประจำคณะ
คำอธิบำย
คณะกรรมการประจา ส่วนงาน หรือกรรมการประจา คณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งใน
สถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลสาคัญในการบริหารจัดการ
ของส่วนงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน
ประเด็นกำรประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. กรรมการประจาคณะทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดใน พรบ.
2. กรรมการประจาคณะกาหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหารคณะ
3. กรรมการประจาคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กรรมการประจาคณะติดตามผลการดาเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. กรรมการประจาคณะดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้เกณฑ์ระดับการดาเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน :
คณะ ฯ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ (ฉบับที่ 2) มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาคณะ
โดยการใช้แบบประเมินตนเองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งในแบบประเมินมีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ การกาหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการติดตามผลการดาเนินงานของคณะ ฯ
ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจและควำมหมำย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย

ควำมหมำย

4.51 – 5.00

ดีมาก

3.51 – 4.50

ดี

2.51 – 3.50

พอใช้

1.51 – 2.50

ปรับปรุง

0.00 – 1.50

ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

หัวข้อกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

ควำมหมำย

คณะกรรมการประจาคณะเข้าใจบทบาทอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจาคณะตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา (พรบ.) 2550

4.25

ดี

คณะกรรมการประจาคณะ ได้มสี ว่ นร่วมในการดาเนินการตามอานาจ หน้าที่
ตามมาตรฐาน 33 พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา 2550

4.27

ดี

คณะกรรมการประจาคณะได้ทาหน้าที่ในการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจาปีและให้ข้อเสนอแนะแก่
คณะวิชา/ภาควิชา/หน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานของคระวิชาเป็นไปตาม
ทิศทาง เป้าหมายที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนดในด้านต่างๆ

3.88

ดี

คณะกรรมการประจาคณะได้กากับติดตามการดาเนินงานของคณะวิชา/
หน่วยงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมอบหมายและให้
ข้อเสนอแนะ

3.88

ดี

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะ มีผลสัมฤทธิ์และมีความสอดคล้อง

4.00

ดี
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หัวข้อกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

ควำมหมำย

คณะกรรมการประจาคณะ ได้ทาหน้าที่ในการวางระเบียบและข้อบังคับ
ภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย

3.93

ดี

คณะกรรมการประจาคณะ ได้ทาหน้าที่ในการสนับสนุน/ส่งเสริมให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานของ
คณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน

4.25

ดี

คณะกรรมการประจาคณะได้ดาเนินการบริหารจัดการคณะวิชา/หน่วยงาน
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ

4.10

ดี

การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ

3.89

ดี

กับทิศทางเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ที่
คณะกรรมการประจาคณะกาหนด

ผลกำรวิเครำะห์ :
กรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา ผู้แทน
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งระดับมหาวิทยาลัยและจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ ความรู้และ
ประสบการณ์ที่สามารถเสนอแนะแนวทางและกากับติดตามกิจการต่าง ๆ ของคณะ ฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกรรมการประจาคณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามกาหนดดังนี้
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะเภสัชศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาลัย
2. จัดระบบการบริหารงานภายในคณะเภสัชศาสตร์โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะเภสัชศาสตร์เสนอต่อสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
4. พิจารณาออกข้อบังคับและระเบียบตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
5. ดาเนินการให้ได้มาซึ่งแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
6. จัดการวัดผล ประเมินผลและควบคุมกากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
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8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายหรือมีข้อบังคับหรือ
ระเบียบกาหนด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะเภสัชศาสตร์
ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการประชุมกรรมการประจาคณะ ฯ โดยมีวาระของการประชุมเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับกิจการต่างๆของคณะดังนี้
1. มีการพิจารณายุทธศาสตร์และแผนงานประจาปี โดยให้การวิพากษ์และเสนอแนะแนวทาง
เพื่อให้บรรลุผลและแนวทางการกากับดูแลแก่คณะ ฯ ให้ความเห็นต่อการจัดโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ
ในส่วนของสานักงานคณบดี สานักงานจัดการการศึกษาและการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสยาม
บูรพาเพิ่มเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภายใน
2. ให้ความเห็นต่อการเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2556 (หลักสูตรปรับปรุง) จน
สามารถผ่านการรับรองต่อสภามหาวิทยาลัยและสภาเภสัชกรรม และให้ความเห็นเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตนานาชาติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่งกาลังดาเนินการเพื่อขอรับรองและเปิดรับนิสิตต่อไป
3. ให้ความเห็นเสนอแนะแนวทางการออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวของกับสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนและระเบียบบ้านพักคณะ ฯ ระเบียบการให้ทุนการศึกษาและวิจัย
4. ติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ
5. เสนอความเห็นและให้คาปรึกษาแก่คณบดีในด้านการบริหารจัดการและช่องทางวิธีการ
แก้ปัญหา ลดอุปสรรคเพื่อให้คณะ ฯ สามารถดาเนินกิจการต่าง ๆ สาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจ
ด้านต่างๆ
6. มีการเสนอและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอันหลากหลายในบางประเด็นทั้งจาก
บุคลากร และผู้บริหารในคณะ ฯ ก่อนเข้าพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ ฯ โดยคานึงผลประโยชน์ที่
เป็นธรรมของคณะ ฯ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการบันทึกสรุปประชุมและเผยแพร่แก่บุคลากรในทุกระดับ
เป็นระยะ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8.2 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน/ผู้บริหำรคณะ
คำอธิบำย
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คืออธิการบดี ใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน สร้าง
ความเชื่อมโยงการกากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ประเด็นกำรประเมิน
ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะคณบดี
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้อง
กับระดับสถาบัน
4. การแสวงหารายได้
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
- การจัดการความรู้ในคณะ
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้เกณฑ์ระดับการดาเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ผลกำรดำเนินงำน :
คณะ ฯ มีการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงาน ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดยการ
ใช้แบบประเมินตนเองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการ ซึ่งในแบบประเมินมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะคณบดี ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผน
ยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ ระดับสถาบัน การแสวงหารายได้ และการบริหารงานและความ
รับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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ช่วงคะแนนเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจและควำมหมำย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย

ควำมหมำย

4.51 – 5.00

ดีมาก

3.51 – 4.50

ดี

2.51 – 3.50

พอใช้

1.51 – 2.50

ปรับปรุง

0.00 – 1.50

ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน

หัวข้อกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย

ควำมหมำย

ด้านสมรรถนะคณบดี

3.98

ดี

ด้านการบริหารหลักสูตร (การผลิตบัณฑิต & ด้านงานวิจัย)

3.94

ดี

ด้านการแสวงหารายได้ (งานเกี่ยวพันกับภารกิจของคณะ & ด้านบริการวิชาการ
แก่ชุมชน)

3.89

ดี

ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับ
คณะซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับสถาบัน

4.06

ดี

ด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

3.77

ดี

ผลกำรวิเครำะห์ :
คณบดีได้รับการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ โดยคณบดีได้รับผลการประเมินในระดับดีทุกด้าน
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ตัวบ่งชี้ที่ C.9 ผลกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรคณะ/สถำบัน
คำอธิบำย
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็นกำรประเมิน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ แผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของ การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัย ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการ บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
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เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้เกณฑ์ระดับการดาเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ในการประเมินระดับการดาเนินการของแต่ละ
ประเด็นทั้ง 7 ข้อ ข้างต้น โดยประเมินผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กร และสรุปภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน จากผลระดับการ
ดาเนินงานของ 7 ข้อ โดยใช้วิธีการประเมินภาพรวม AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลระดับการดาเนินงานทั้ง
7 ข้อ
ผลกำรดำเนินงำน :
9.1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 และแผนปฎิบัติการประจาปี พ.ศ. 2559 - 2563 ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน และเชื่อมโยง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนสอดคล้องจับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 10 ปี (2554 - 2563) และได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/สถาบัน/
สานัก/กอง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาการ กรรมการประจาคณะ ชุมชน บุคลากร และนักศึกษา ภายใต้
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จึงได้ทาการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2563 ให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายของการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร สุขภาวะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่ง
พัฒนากระบวนทัศน์ กระบวนการทางาน และวางระบบวิชาการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการทางด้านความรู้ของสังคม สามารถนาสังคมสู่ความอยู่ดี กินดี มีสุข บนฐานความรู้และปัญญา รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายวิชาการที่เข้มเข็ง และแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน และ
จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอน และการวิจัย ประเด็นสาคัญก็คือ มุ่ง
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อผลิตผลงานอย่างมีคุณค่า บนฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
เพื่อให้การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเข็มไปในทิศทางที่นาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนด
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์ คือ
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ยุทธศำสตร์กำรปรับทิศทำง และขยำยขนำดกำรผลิต
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. โครงการก่อสร้างอาคารฯ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรู้และ
ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและด้านเภสัชกรรมที่ครบ
วงจร และการดาเนินการ
ปฏิบัติการทางด้านเภสัชกรรมของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ก่อสร้างอาคารเรียนรู้และ
ปฏิบัติการทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและด้าน
เภสัชกรรมแล้สเสร็จในปี
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ
2558 - 2561

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และภูมิสถาปัตย์

เพื่อให้กายภาพ ภูมิทัศน์และภูมิส
ถาปัตย์และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้มีความสวยงามและ
มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้า การเรียนรู้ และคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มีการจัดตั้งงบประมาณ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และภูมสิ
ถาปัตย์ จากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ปีงบประมาณ
2559 - 2563

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. โครงการความร่วมมือใน
สร้างบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ มีนิสิตทีไ่ ด้รับทุนในโครงการ
การผลิตบัณฑิตกับภาคเอกชน ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
นี้ 2 ทุน
เช่น ร้านยาเอ็กซ์ตา้ ร้านยา
กรุงเทพ ร้านยา save drug

ปีงบประมาณ 2559

2. โครงการทุนนักกีฬา
ระดับชาติ

ส่งเสริมพัฒนานิสติ ที่มีศักยภาพ
ด้านกีฬาระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

มีนิสิตที่เป็นนักกีฬาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติได้รับทุน 1 ทุน

ปีงบประมาณ 2559

3. โครงการทุนพระราชทาน
สาหรับนักเรียนกัมพูชา

พัฒนาและให้โอกาสในการสร้าง
บุคลากรสายสุขภาพ แก่ประเทศ
เพื่อนบ้านที่กาลังพัฒนา เพื่อ
วางรากฐานระบบการให้ยาให้มี
ประสิทธิภาพ

มีนักเรียนที่ขาดโอกาสแต่มี
ศักยภาพจากประเทศ
กัมพูชาได้รับทุนการศึกษาปี
การศึกษา 2559 2 คน
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

4. โครงการเตรียมความพร้อม 1. เพิ่มจานวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ นิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปี
ก่อนเข้าเรียนคณะเภสัช
ในคณะเพื่อให้ได้นิสติ ที่มีศักยภาพ การศึกษา 2559 คณะเภสัช
ศาสตร์
2. ปรับพื้นฐานความรู้ทางด้าน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิชาการแก่ผู้เข้าเรียนคณะเภสัช
ศาสตร์ปีการศึกษา 2559
3. ให้นิสิตใหม่ปรับตัวด้าน
สิ่งแวดล้อมกับสถานที่ศึกษาใหม่
และเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนเข้าเรียน

ปีงบประมาณ 2559

5. โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์ 2559
(International Conference
of Pharmaceutical
Sciences and Medicines;
ICPAM 2016)

ปีงบประมาณ 2559

1. เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอ
ผลงานระดับนานาชาติของ
คณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตที่ศึกษา
ด้านเภสัชศาสตร์และการแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างโอกาสในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ทัศนคติต่อการ
ศึกษาวิจัยทางเภสัชศาสตร์ และ
ทางการแพทย์

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯอย่าง
น้อยร้อยละ 90
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความ
พึงพอใจต่อโครงการฯใน
ระดับดีขึ้นไป
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯได้
ทาความรู้จักกับเพื่อนร่วม
วิชาชีพต่างสถาบัน
- นักวิจัยและคณาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการเกิดการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์
และทัศนคติ ในการทางาน
วิจัย
- เกิดโครงการวิจยั ร่วมกัน
ระหว่างคณะกับคณะจาก
มหาวิทยาลัยภายนอก
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนวิชำกำร และหลักสูตรคณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

จัดประชุมสัมนา ปรับปรุง
เพื่อกาหนดมาตรฐานวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานวิชาการ และ หลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรโดยมี ประธาน
หลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร เข้าร่วม

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตาม
มารตฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และ
ข้อกาหนดของสภาเภสัช
กรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรวิจัยและพัฒนำ ( R&D ) และกำรเรียนรู้
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วัดผลและประเมินผล การวิจยั
การทางานให้มีประสิทธิภาพ
และการประกันคุณภาพ
การศึกษารูปแบบ CUPT QA

เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับทราบแนวทางการดาเนินงาน
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
CUPT QA ระดับหลักสูตร และ
ระดับหลักสูตร และระดะืบคณะ
และสามารถจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะได้

1. ให้อาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ได้ทราบถึงการเขียน
แบบเสนอโครงการวิจัยที่
ถูกต้อง
2. ให้อาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ได้ทราบถึงการวัดผล
และประเมินผลการเรียน
3. ให้อาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์สามารถทางาน
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ให้อาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ทราบถึงแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รูปแบบ CUPT QA

ปีงบประมาณ 2559

2. โครงการแลกเปลีย่ นความรู้
(Knowledge Management)
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์ด้าน Natural
product research (Marine

เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ทั้งใน
ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และแนวทางการพัฒนางานวิจัยใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพใน
ระดับสากล คณะเภสัชศาสตร์จึง

- เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการ
บรรยายได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัช
ศาสตร์ เภสัชกรรม และ

ปีงบประมาณ 2559

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 51
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วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

& Herb), Pharmacological
markers for drug
resistance และ Drug
discovery and
development ในศตวรรษที่
21”

จัดให้มีโครงการแลกเปลีย่ นความรู้
(Knowledge Management)
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์ด้าน Natural
product research (Marine &
Herb), Pharmacological
markers for drug resistance
และ Drug discovery and
development ในศตวรรษที่
๒๑” ซึ่งมุ่งเน้นแนวคิดการวิจัย
ทางเภสัชศาสตร์ตามความต้องการ
ของประเทศและการสร้างความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติ ให้กับ
นักวิจัย คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา
และผู้ทสี่ นใจจากหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และการพัฒนางานวิจยั ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาและ
การวิจัยด้านเภสัชศาสตร์
และเภสัชกรรม
- เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา
การวิจัย และการบริการ
วิชาชีพทางเภสัชกรรมต่อไป

3. โครงการแลกเปลีย่ นความรู้
(Knowledge Management)
เรื่อง “การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาเกี่ยวกับการวิจัย
และการจัดการเรียนการสอน

สนับสนุนให้คณาจารย์และ
บุคลากรได้มีการสืบค้นข้อมูลด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร
และการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อประโยชน์ต่อผู้
ประดิษฐ์คดิ ค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
ตลอดจนประโยชน์ที่มีต่อคณะและ
มหาวิทยาลัยในการป้องกันการ
ละเมิดสิทธิบตั รและทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์เห็นว่า
การทางานวิจัย ถือเป็นการศึกษา
และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ให้กับสังคม ซึ่งมีบทบาทและ
ความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการ
บรรยายได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัช
ศาสตร์ เภสัชกรรม และ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และการพัฒนางานวิจยั ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาและ
การวิจัยด้านเภสัชศาสตร์
และเภสัชกรรม
3. เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้

ระยะเวลำ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรวิจัยและพัฒนำ ( R&D ) และกำรเรียนรู้
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วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สาคัญและ
การวิจัย และการบริการ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้นักวิจัย วิชาชีพทางเภสัชกรรมต่อไป
ตระหนักถึงการจดสิทธิบัตรและ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
จากความสาคัญดังกล่าว คณะ
เภสัชศาสตร์ จึงมีจุดเริ่มต้นที่การ
ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมให้แก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง จึงมีแนวคิดและสนับสนุนให้
มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ (Knowledge
Management) เรื่อง “การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวกับการวิจยั และการจัดการ
เรียนการสอน” ขึ้น เพื่อให้
คณาจารย์และบุคลากรของคณะ
เภสัชศาสตร์และผู้ที่มีความสนใจ
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการทาวิจยั ที่มี
คุณภาพสูง อันจะนาไปสู่การต่อ
ยอดงานวิจัยและพัฒนามากขึ้น
ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างผลงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพและ
เกิดการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ต่อไป
4. โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์ 2559
(International Conference

เป็นงานประชุมวิชาการของ
นานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสติ
และบุคลากรได้มโี อกาสนาเสนอ

1. เพื่อเป็นเวทีในการ
นาเสนอผลงานระดับ
นานาชาติของคณาจารย์รุ่น
ใหม่และนิสิตที่ศึกษาด้าน
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of Pharmaceutical
Sciences and Medicines;
ICPAM 2016)

ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่
และเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
ด้านบทบาทของเภสัชกรด้านการ
ศึกษาวิจัยกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดขึน้
ที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
มหาวิทยาลัยบูรพา (โรงแรมเทาทอง) โดยมีการบรรยายจาก
วิทยากรพิเศษทั้งไทยและ
ต่างประเทศ การนาเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและ
โปสเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษา
ด้านบริบาลเภสัชกรรม เภสัชวิทยา
เภสัชเวท และเภสัชอุตสาหกรรม
โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน และ
มอบรางวัลในการนาเสนอยอด
เยี่ยมประเภทละ 1 รางวัล

เภสัชศาสตร์และการแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างโอกาสในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ทัศนคติ
ต่อการศึกษาวิจัยทางเภสัช
ศาสตร์ และทางการแพทย์

ระยะเวลำ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ยุทธศำสตร์กำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. โครงการพัฒนาความรู้ใน
การประสานความร่วมมือกับ
สหวิชาชีพและชุมชน
(ภาคสนาม) แก่นิสิตเภสัช
ศาสตร์รายวิชาเภสัช
สาธารณสุขในชุมชนพื้นที่
บริการ
ปฐมภูมิโรงพยาบาลบางบ่อ
และพื้นที่สานักงาน

เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการ
นาแนวคิดและความรูด้ ้านเภสัช
ศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้
บริการและดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย
ครอบครัว และประชาชนในชุมชน
เป็นการฝึกวิเคราะห์และค้นหา
ปัญหา รวมทั้งวางแผนเพื่อเพิม่ เติม
ศักยภาพในการใช้ยาและการดูแล

1. เพื่อให้อาจารย์และนิสิต
ได้รับทราบการถ่ายทอด
ประสบการณ์ และเรียนรู้
จากพื้นที่ในการดาเนินงาน
เภสัชสาธารณสุขในชุมชน
ด้านการบริหารเภสัชกรรม
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
ด้านการดาเนินงานเภสัช
ปฐมภูมิ และงานคุ้มครอง
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วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

สุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้
นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และ
การทางานประสานความร่วมมือ
กับสหวิชาชีพและชุมชน ให้เข้าใจ
กับสถานการณ์ทางสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของคนใน
ชุมชนอย่างองค์รวม และสามารถ
ประมวลความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเภสัชศาสตร์ ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพร่วมกับ
ชุมชนบนพื้นฐานของจริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ อัน
ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก 4
ด้าน คือ การศึกษาและพัฒนา
ชุมชน ด้านเภสัชศาสตร์ การ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ในชุมชน การบูรณาการบริบาล
เภสัชกรรมในชุมชน และการ
บริหารเภสัชกรรมในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ จึงเห็นสมควรให้นสิ ิต
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้มโี อกาสพัฒนาความรู้ และรับ
ฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ จาก
เภสัชกรผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่
ด้านการพัฒนาระบบยาใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จากเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ในวันที่ 22
มิถุนายน 2559 และด้านการ
ดาเนินงานเภสัชปฐมภูมิ และงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน
2. เพื่อให้อาจารย์และนิสิต
ทราบและฝึกประมวลความรู้
ทักษะ และประสบการณ์
ทางเภสัชศาสตร์ ในการ
บริการวิชาการ เพื่อการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ร่วมกับชุมชนบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
3. เพื่อให้นิสิทราบและฝึกทา
ความเข้าใจชุมชน และ
ศักยภาพของชุมชนฝึกการ
บริหารจัดการโครงการ และ
การทางานประสานความ
ร่วมมือกับสหวิชาชีพและ
ชุมชน

ระยะเวลำ
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. เพื่อให้อาจารย์และนิสิต
ฝึกประมวลความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ทางเภสัช
ศาสตร์ ในการบริการ
วิชาการเพื่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนใน
การดูแลสุขภาพ ร่วมกับ
ชุมชน บนพื้นฐานของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
2. เพื่อให้นิสิตฝึกศึกษา ทา
ความเข้าใจชุมชน และ
ศักยภาพของชุมชนฝึกการ
บริหารจัดการโครงการ และ
การทางานประสานความ
ร่วมมือกับสหวิชาชีพและ
ชุมชน
3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการ
จัดการความสัมพันธ์ มุมมอง
และทัศนคติทดี่ ีต่อชุมชน
และการทางานในชุมชน
เข้าใจกับ
สถานการณ์ทางสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของคน
ในชุมชน อย่างองค์รวม
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ในชุมชน จากทีมงานเภสัชกร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและบริการวิชาการ
เภสัชกรรมปฐมภูมิพื้นที่แหลม
ฉบัง

เนื่องด้วยรายวิชาเภสัชสาธารณสุข
ในชุมชนเป็นวิชาฝึกปฏิบัติการใน
ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิต
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการนาแนวคิดและความรู้ด้าน
เภสัชศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้
บริการและดูแลสุขภาพ แก่ผู้ป่วย
ครอบครัว และประชาชนในชุมชน
เป็นการฝึกวิเคราะห์และค้นหา
ปัญหา รวมทั้งวางแผนเพื่อเพิม่ เติม
ศักยภาพในการใช้ยาและการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้
นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และ
การทางานประสานความร่วมมือ
กับสห-วิชาชีพและชุมชน ให้เข้าใจ
กับสถานการณ์ทางสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของคนใน
ชุมชน อย่างองค์รวม และสามารถ
ประมวลความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเภสัชศาสตร์ ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพ ร่วมกับ
ชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึง
เห็นสมควรให้มีการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ
เภสัชกรรมปฐมภูมิ พื้นที่แหลม
ฉบังร่วมกับ ศูนย์สุขภาพและการ
เรียนรูเ้ ครือไทยออยล์เพื่อชุมชน
และโรงพยาบาลแหลงฉบังอาเภอ
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เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. โครงการแต่งกายด้วยผ้า
ไทย ร่วมใจอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมความเป็น
ไทย

ด้วยทางคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
ซึ่งในปัจจุบันเริ่มถูกลืมเลือนไป
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย อันเป็นสิ่งที่
แสดงถึงเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยอย่างชัดเจน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยและคณะ
อันว่าด้วย การส่งเสริม
สนับสนุน และธารงไว้ซึ่งศิลปะ
วัฒนธรรม ความเป็นไทย ทาง
คณะกรรมการจึงได้จัดทา
โครงการ “แต่งกายด้วยผ้าไทย
ร่วมใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทย” ขึ้นมา เพื่อ
กระตุ้น ส่งเสริม และปลูก
จิตสานึกแก่บุคลากรในคณะ
เภสัชศาสตร์ ให้แต่งกายด้วยผ้า
ไทยที่สุภาพ ในวันศุกร์ของทุก
สัปดาห์ เพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ และ
บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีส่วนร่วมแต่ง
กายด้วยผ้าพื้นเมือง หรือ ผ้าไทย
ตามสมัยนิยม
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ร่วมสืบสาน
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วัฒนธรรมและเผยแพร่ความเป็น
ไทยด้วยการแต่งกายผ้าพื้นเมือง
หรือผ้าไทย
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

2. บูรพาสืบสานวิถีชาวนา
เกี่ยวข้าว ประจาปี
การศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว กาหนดจัดกิจกรรม
โครงการ “บูรพาสืบสานวิถี
ชาวนา”
(เกี่ยวข้าว) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
นิสิตมีความภาคภูมิใจในการ
เป็นเกษตรกรรม และเพื่อสร้าง
ความสามัคคี และทากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย

1. เพื่อเป็นการแสดงความยินดี
และต้อนรับนิสติ ใหม่ที่กาลังจะเข้า
มาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา
2558
2. เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนิสิต
ใหม่ที่กาลังจะเข้ามาศึกษาในคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะ
พูดคุยกับนิสติ ในคณะและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณาจารย์และศิษย์
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3. โครงการเภสัชอาสา
ปลูกป่าชายเลน ประจาปี
2559

เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ ณ
หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
เป็นแหล่งท่งเที่ยว และแหล่ง
ทรัพยากรอาหารต่างๆ อันเป็น
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งใน
และนอกประเทศให้มาชุมนุม
กันและผลจากการท่องเที่ยวก็
อาจทาให้ทรัพยากรซึ่งมี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
สังคม และระบบนิเวศทางทะเล
เช่น ป่าชยเลนและสัตว์น้าทะเล
ลดน้อยลง ซึ่งหากผู้คนที่อาศัย
อยู่ ณ ที่แห่งนี้ไม่ช่วยกันดูแล
แล้ว ทรัพยากรที่มีอยู่อาจะสูญ
พันธ์ได้ และนอกจากนี้หาก
ทรัพยากรดังกล่าวมีความ
สมบูรณ์ดีแล้วยังสามารถจัดให้
ศึกษาทรัพยากรเหล่านี้ในแบบ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
ได้ สโมสรนิสติ คณะเภสัช

1. เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รู้จัก เห็น
ความสาคัญและประโยชน์ของป่า
ชายเลน
และสัตว์น้าทะเล
2. เพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาเกิดจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน
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ระยะเวลำ

1. ให้นิสิตได้เรียนรู้กิจกรรมจิต
อาสาและนาไปปรับใช้ได้
2. ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้าง
คุณธรรมให้แก่นิสติ
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องจากการทา
กิจกรรมร่วมกัน
4. เพื่อเรียนรู้การทางานเป็นทีม
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึง
ได้จัดทาโครงการเภสัชอาสา
ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษ์ปา่ ชาย
เลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสานึก
แก่พี่น้องนิสิตเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เห็น
ประโยชน์และความสาคัญของ
การอนุรักษ์ผืนป่าชายเลน เพื่อ
รักษาทรัพยากรนี้ให้คงอยู่นาน
เท่านาน
4. โครงการเสริมสร้าง
จริยธรรม สร้างสรรค์สู่
Marine
Pharmacy ครั้งที่ ๒

การช่วยเหลือสังคมเป็น
กิจกรรมทีส่ ร้างประโยชน์ให้กับ
กลุ่มคนมากมาย โดยผูส้ ูงอายุ
ถือเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องการ
กาลังใจในการดารงชีวิต จึงได้มี
แนวคิดจัดโครงการเสริมสร้าง
จริยธรรม สร้างสรรค์สู่ Marine
Pharmacy ขึ้นอีกครั้ง เพื่อ
สร้างกาลังใจและสร้างความสุข
ให้เหล่าผู้สูงอายุ รวมถึง
สอดแทรกความรู้ทางด้าน
วิชาชีพเภสัชกรรม เช่น ความรู้
เรื่องการใช้ยาและโรคต่างๆ
การใช้ยาเพื่อปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อผูส้ ูงอายุและ
ลดปัญหาจากการใช้ยาของ
ผู้สูงอายุ โดยคาดหวังว่า
ผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์ทั้ง
ทางร่างกาย และจิตใจจากการ
จัดกิจกรรม นอกจากนี้ในการ
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เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต
และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีส่วนร่วมในการทานุบารุง
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยในวันสาคัญทาง
ศาสนา
2. เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ทาบุญไหว้พระร่วมกัน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นใน
องค์กร
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จัดโครงการดังกล่าว ยังเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ผ่านการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน และได้
เรียนรู้การทางานเป็นทีมอีก
ด้วย
5. โครงการ “ถวาย
หลอดไฟสังฆทาน เป็น
พุทธบูชาตลอดพรรษานี”้

ด้วยทางคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของ
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งาม ของการทาบุญในวันสาคัญ
ทางศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษาของ
พุทธศาสนิกชนที่ดี จึงได้จัดตั้ง
โครงการ“ถวายหลอดไฟ
สังฆทาน เป็นพุทธบูชาตลอด
พรรษานี”้ ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกท่าน
และ นิสติ คณะเภสัชศาสตร์ทุก
คน ได้ร่วมกันทาบุญไหว้พระ
ถวายสังฆทานยา และถวาย
เทียนพรรษา ในวันสาคัญทาง
ศาสนา โดยจะขอรับบริจาคเงิน
ยาสามัญประจาบ้าน และของ
ใช้จาเป็นสาหรับพระสงฆ์ เพื่อ
จัดเป็นสังฆทานยา และนาเงิน
บริจาคไปจัดซื้อหลอดประหยัด
ไฟ สาหรับถวายวัดต่อไป เพื่อ
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เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

สนองต่อนโยบายของภาครัฐ
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ ของ
คณะเภสัชศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการทานุ
บารุงศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
สืบไป ณ วัดเกาะแก้ว
นครสวรรค์ ตาบลพนัสนิคม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรงบประมำณ และทรัพย์สินคณะ
เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการด้านการเงิน การ
คลัง การงบประมาณและ
ทรัพย์สินแก่บุคลากรระดับ
หัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อให้บุคลากรระดับหัวหน้า
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู้
ความสามารถ และได้รับการ
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง
การงบประมาณ และทรัพย์สิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักการบริหารคุณภาพ
เชิงกลยุทธ์

1. บุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและ
เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง
การงบประมาณและทรัพย์สินอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง (ครั้ง/ปี)
2. มีการประเมินผลการฝึกอบรม
ตามหัวข้อ1 ในทุกรอบปี

ปีงบประมาณ 2560

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 61
ยุทธศำสตร์ที่ 8 : ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำมำตรฐำนกำรทำงำนเป็นเลิศเพื่อกำรแข่งขันของคณะ
เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งสถาบัน
การพัฒนางานด้านเภสัช
กรรมและวิทยาศาสตร์
สุขภาพของชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

เพื่อเป็นรากฐานของการปรับ
สถานภาพตนเองจากคณะวิชา
สอน มาเป็นคณะวิจยั และก้าว
ไปสูส่ ภาบันที่เป็นโมเดลต้นแบบ
ระบบยาของประเทศและเป็น
แหล่งเรียนรู้งานด้านเภสัชกรรม
ของประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดที่กาหนดไว้ในแผนระยะ
ยาวของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
“โครงการจัดตั้งสถาบันการพัฒนา
งานด้านเภสัชกรรมและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพของชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา”
2. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง “การ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถาบันการพัฒนางานด้านเภสัช
กรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา”
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อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยี ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งโดย
ทางตรง และโดยทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการคาดคะเนถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างถูกต้อง แม่นยา จึงเป็นโจทย์สาคัญ และเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการวางยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงของการ
ดาเนินงานพัฒนาภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการประเมินเพื่อ
เป็นการทบทวน และปรับแผนพัฒนาฯ ตลอดจนแสวงหายุทธวิธีใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้อง และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไป
9.2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการคานวณ ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต
จากจุดคุ้มทุนที่ต้องรับนิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิตเป็นจานวน 76 คนจึงมีต้นทุนเท่ากับรายรับของคณะ โดยตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมาทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับนิสิตเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรเกินจานวนจุดคุ้มทุน
ตามที่ได้คานวณไว้โดยเมื่อคิดจานวนรับทั้งหมดที่ 100 คน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 73,598,800.00 บาท
ดังนั้นต้นทุนต่อนิสิต 1 คนคือ 735,988.00 บาท ซึ่งถือได้ว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีรายรับสูงกว่า
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รายจ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน

9.3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้บริหารและตัวแทนของส่วนงาน ที่รับผิดชอบตามพันธะกิจหลักของส่วนงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
9.3.1 เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจการ รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะฯ จะเกิดความเสี่ยหาย
(ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่าคุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์จึงกาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(1) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งคณะฯ แบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
(2) ให้มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตราฐานเดียวกันทั้งคณะฯ
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(3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอย่าง
สม่าเสมอ
(4) ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
(5) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงออกเป็นด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
(2) ความเสี่ยงด้านการวิจัย
(3) ความเสี่ยงด้านการบริหารวิชาการ
(4) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
โดยมีการจัดทาการประเมินความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงโดยสร้างมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง ดังนี้
(1) การยอมรับความเสี่ยง (Take) ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับ
ได้และมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ/ ควบคุมดูแลสูงกว่าผลประโยชน์
(2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความรุนแรง
ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(3) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer) การโอนความเสี่ยงให้บุคคลที่สาม รับผิดชอบ
เช่น การทาประกันภัย การจ้างบริการ หรือให้บุคคลภายนอกดาเนินการแทน
(4) การหยุดหรือหลีกเลียงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการยุติไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น หรือ
หลีกเลียงความเสี่ยงโดยหยุด หรือเปลี่ยนรูปแบบการทากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
และทาการติดตามผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อไป
9.4 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ประกอบด้วย
(1) หลักประสิทธิผล มีการบริหารองค์กรโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของสภาเภสัชกรรม คณะได้รับการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร
ในวิชาชีพเภสัชกรรมหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ จากสภาเภสัชกรรม และมีการเข้าเยี่ยม
เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน โดยใช้คณะกรรมการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ เพื่อระดมความคิดเห็น ให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และเวลาให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น คณะกรรมการวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสโมสรนิสิต
คณะกรรมการการจัดการแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง คณะ
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เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(3) หลักการตอบสนอง สาเหตุหนึ่งของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ
การสอบสนองในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตพื้นที่ของทุกจังหวัด และมีเอกลักษณ์ที่เลือกคือการตอบสนอง
ต่อชุมชุนทุกพื้นที่ของทุกจังหวัด มุ่งเน้นในเรื่องของเภสัชกรกลับถิ่นฐานบ้านเกิดและช่วยกิจการภายในครอบครัว
เภสัชกร
(4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อบุคลากร ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการที่ให้นิสิตและบุคลากร มีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิเช่น
โครงการเภสัชจิตอาสา โครงการหมอยาสักการะ โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
(5) หลักความโปร่งใส มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทาบัญชี
ระบบ 3 มิติ และมีสานักงานตรวจสอบภายในมาตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
(6) หลักการมีส่วนร่วม มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการดาเนินกิจกรรม เช่น นิสิต
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทางอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทาง Facebook คณะ
เภสัชศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ
(7) หลักการกระจายอานาจ มีระบบและกลไกการกระจายอานาจ ให้กับผู้บริหารของคณะ ฯ
ไว้ในระดับต่าง ๆ โดยจัดทาเป็นคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งระบุอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
(8) หลักนิติธรรม การบริหารอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานภายใต้การกากับดูแลจากคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะโดยอาศัยอานาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกาหนดให้
ปฏิบัติตามกฎ มีความเป็นธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคน
(9) หลักความเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนของ
นักเรียนผู้สิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มีการประกาศและการสอบอย่างโปร่งใส รวมทั้งคณะเภสัช
ศาสตร์ได้มีทุนเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษาให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์สาหรับนิสิตที่เรียนดี เพื่อให้โอกาส
การศึกษาแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การตัดสินใจหรือหาข้อตกลงในประเด็นสาคัญที่มีผู้รับผลประโยชน์
และผู้เสียผลประโยชน์นั้น จะใช้รูปแบบของคณะกรรมการ และเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติ โดยเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
9.5 คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ที่ 154/2558 ลงวันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน กากับ ติดตามพร้อมทั้งรวบรวมองค์
ความรู้ภายในองค์กร เผยแพร่ให้กับบุคลากรและสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้มีการประชุม เพื่อจัดทา
แผนการดาเนินงานตามปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ด้าน คือ
(1) ด้านวิชาการ
- โครงการอบรมการขอตาแหน่งทางวิชาการเชิงปฏิบัติและเทคนิค ประจาปี 2559
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เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการขอตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทางวิชาการ โดย
สามารถนามาใช้ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อีกทั้งยังตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาบุคลากร
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง “การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน” เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ป้องกันปัญหา และสนับสนุนให้คณาจารย์
และบุคลากรได้เริ่มสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย อีกทั้งคณะและมหาวิทยาลัยจะได้รับ
ประโยชน์ในการป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ทางคณะเภสัชศาสตร์เห็นว่าการทางานวิจัย
นั้นถือเป็นการศึกษาและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดแก่สังคม ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาเกี่ยวกับการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนจึงถือเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยต้อง
ตระหนักถึงความสาคัญ และมุ่งเน้นการทาวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นรากฐานในการนางานวิจัยดังกล่าวไปสู่การ
ต่อยอด และพัฒนางานวิจัยอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิด
การประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย แสวงหาความร่วมมือทางงานวิจัยด้านเภสัชเวท
และเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจในงานวิจัยทางด้านเภสัชเวทและเภสัชศาสตร์ ทั้งยังช่วย
ให้อาจารย์ และบุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานวิจัยของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
สังคมภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่งานวิจัยที่เกิดขึ้นไปยังคณาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์และ
บุคลากร อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานวิจัย และแสวงหาความร่วมมือทางงานวิจัยใน
ด้านเภสัชเวทและเภสัชศาสตร์กับสถาบันภายนอก
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง “เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน เทคนิค การ
แก้ปัญหาที่พบในการเขียนบทความวิจัย และช่วยส่งเสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ สร้างกาลังใจให้แก่
คณาจารย์และนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ ให้ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได้อย่างรวดเร็ว
(2) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง “กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)” เพื่อให้คณาจารย์ตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และเป็นกลไกหนึ่งในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นคุณภาพของบัณฑิต โดยมีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการ
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เรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนในระดับการเรียนรายวิชา พร้อมทั้งยังเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
(3) ด้านการบริหารความเสี่ยง
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง “ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตตระหนักถึงวิธีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุการทดลอง การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุืขนในห้
ึ
องปฏิบัติการ
รวมทั้งวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมีและการจัดเก็บของเสียอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานที่
กาหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด และไม่เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อม
(4) ด้านวิชาชีพ
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง
“How rhodopsin – like GPCR receptors detect light and ligands” แสดงถึงวิทยาการใหม่ทาง Preclinic ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคตาบอดสี และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น
ในระดับโมเลกุล และการใช้วิธีการทางฟิสิกส์เพื่ออธิบายการเกิดโรคเหล่านี้ได้
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง
“Flow Through Cell apparatus (USP 4)” เพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องมือการประเมินยาในรูปแบบต่าง ๆ
ตามข้อกาหนดของ USP และส่งเสริมความเข้าใจในหลักการการใช้งานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาการ
วิเคราะห์และการวิจัยในอุตสาหกรรมยา
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 3/2559 เรื่อง
“การใช้สมุนไพรในยุคปัจจุบัน” เพื่อให้สามารถใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และตระหนักถึงความสาคัญของ
ปัญหาเชื้อดื้อยา รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการดาเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดอัตราการดื้อยา
และก่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง
“Current trend in pharmaceutical dissolution and bioequivalence study” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบการละลายยาและศึกษาชีวสมมูล และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรจากต้นน้าสู่ปลายน้า” เพื่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในด้านของการคัดเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ที่ดี การแยกสารสาคัญจากสารสกัด
สมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและพิษของสมุนไพร การนาสารสาคัญจากพืชสมุนไพรมาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายสู่ท้องตลาด การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้ตรงมาตรฐานตามที่กาหนด เพื่อยกระดับสมุนไพรให้มีความเป็นสากลอยู่ภายใต้มาตรฐานระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 67

กระชายดา การประเมินฤทธิ์และพิษสารสกัดจากบัวบก และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
โดยในแต่ละด้านมีการจัดทาเป็นโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้
และยังได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลอันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาสรุปประเด็น ในรูปแบบการสรุป
สาระสาคัญหรือบทความ ดังนี้
(1) Research opportunities and concerns (ภญ.อ.ญาณิดา รักษ์ชูชีพ)
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ทนพ.ดร.วรโชติ บุญศรีวงศ์)
(3) การออกแบบการวิจัยเชิงคลินิก (ภญ.อ.ธีราลักษณ์ อ่อนเอี่ยม)
โดยการเผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และผ่านทางระบบ e-mail คณะ เพื่อ
กระจายความรู้ให้แก่บุคลากร ทาให้บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับงานของ
ตน และสามารถนามาปรับใช้การปฏิบัติงานจริงได้ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านระบบ KM มหาวิทยาลัย เพื่อ
กระจายองค์ความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณะอีกด้วย
9.6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา
2557-2561) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อทาหน้าทีืก่ าหนดนโยบาย
แผนงาน และบริหารงานด้านพัฒนาบุคลากร
ในระหว่างปีการศึกษาได้มีการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ โดยได้ให้ทุนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
ภายในประเทศ และต่างประเทศ สมารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อปี ทุนผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
วิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อปี และทุนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ
ณ ต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี
การประเมินผลของความสาเร็จแผนพัฒนาบุคลากร โดยเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2558 สามารถดาเนินการได้บรรลุผลตามแผนตัวชี้วัด แต่แผนพัฒนาบุคลากรปี
การศึกษา 2557-2561 เป็นแผนที่ยังไม่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ดังนั้นทางคณะเภสัชศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับแผนพัฒนาบุคลากรใหม่ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ให้กาหนดและแต่งตั้งให้สอดคล้องมาตรฐานการกาหนด
ตาแหน่งตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนดโดยต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงานและประเมินค่างานเพื่อ
วัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งการขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ ให้ขอ
กาหนดตาแหน่งได้ทุกตาแหน่ง
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9.7 ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยบูรพา มีการปรับเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับปีการศึกษา 2557) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (The Council of the University Presidents
of thailand Quality Assurance) (ฉบับปีการศึกษา 2558 - 2560) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก 14 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA (ภาคภาษาไทย)
(ASEAN University Network-Quality Assurance) ประกอบด้วยการกากับมาตรฐานตามเืกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (สกอ.) และการพัฒนาหลักสูตร จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ดังนั้นคณะจึงได้มีดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีระบบและกลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และการพัฒนาของสถาบัน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ 101/2558 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยให้ผู้บริหาร ประธานสาขา และอาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่
กากับ ติดตาม ขับเคลื่อนการดาเนินงาน และประเมินผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงมีการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเพิ่มการกากับดูแลระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ ยังได้มีการวางแผนและดาเนินการส่งผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา อาจารย์ประจา
หลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจาคณะ ของคณะไปเข้าร่วมอบรม สัมมนาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาใน
รูปแบบใหม่ (CUPT QA) อีกทั้งยังส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT
QA ระดับคณะ/สถาบัน Tier 1 ที่จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2559 และวันที่ท 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ ทปอ.
จานวน 2 ท่าน คือเภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา และ เภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันท
ธารงศิริ รวมถึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวัดผล และการประเมินผล การวิจัย การทางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ CUPT QA” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
สาหรับการกากับดูแลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรนั้น คณะฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อติดตามการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เช่น มีส่วนร่วมในการติดตามรายงาน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.4
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดภาคการศึกษา และรายงาน มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา มคอ.6 หลังจบภาคการศึกษา รวมทั้งจัดทารายงาน มคอ. 7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
หลังจบปีการศึกษาไม่เกิน 60 วัน โดยคณะ ฯ มีเป้าหมายในการติดตาม มคอ. 3, 4, 5, 6 ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 ภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
มีการจัดเก็บไว้ในระบบ TQF BUU และการจัดส่งแบบ Hard copy เพื่อใช้ในการวิเคราะห์จัดทา มคอ.7 พร้อม
ทั้งมีการกากับติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
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คณะ ฯ มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) และรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment Report : CAR) ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน รวมถึงพัฒนาระบบและแนวทางในการดาเนินงานของ
คณะให้เป็นไปตามระบบ PDCA เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้เกณฑ์คุณภาพตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ C.10 บุคลำกรได้รบั กำรพัฒนำ
คำอธิบำย
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
ผลกำรดำเนินงำน :
คณะ ฯ ได้มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินการซึ่งการจัดทาแผนบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์จะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
และเป็นต้นแบบนาทางความรู้และปัญญา โดยยึดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับทุกสายงาน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะต้องบริหารจัดการและ
สร้างให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้มีการกาหนดประเด็นของ
การวางแผนและพัฒนา ดังนี้
1. การเสริมสร้างสมรรถะและทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัย
2. การวางแผนอัตรากาลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยการปรับโครงสร้าง
และอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจของคณะ ฯ และสอดคล้องกับสภาเภสัชกรรม
3. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร บุคลากรจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข
ปีการศึกษา 2558 คณะ ฯ ได้มีการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ โดยได้ให้ทุนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ปฏิบัติ ภายในประเทศ และต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อปี ทุนผู้ปฏิบัติงาน
สายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อปี และทุนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ เพื่อนาเสนอ
ผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปีได้ และได้มีการส่งบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไปเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถถสรุป
ดังต่อไปนี้
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1) บุคลากรสายวิชาการ
- ด้านการสอน
- ด้านการวิจัยหรือนาเสนอผลงานวิจัย
- ด้านบริการวิชาการ
- ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
- ด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา (CPE)
- ด้านบริบาลเภสัชกรรม
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านวิชาการอื่น ๆ
- ด้านอื่น ๆ
หมำยเหตุ : รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมดังแสดงไว้ในตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์
ปีการศึกษา 2558
โดยมีการเก็บข้อมูลการเข้าร่วมอบรมของบุคลากรสายวิชาการด้านต่าง ๆ รวมถึงรายงานการเข้าร่วม
อบรมไว้อย่างเป็นระบบ ในฐานข้อมูลฝ่ายพัฒนาบุคลากรคณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการศึกษา
แนวทางในการจัดการอบรม หรือจัดส่งบุคลากรสายวิชาการไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่อไป
แนวโน้มความสนใจในการเข้าอบรบด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการเป็นดังนี้
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ปีการศึกษา 2558 คณะ ฯ มีบุคลากรสายวิชาการ (บุคลากรสานักงานจัดการศึกษา) จานวน
84 คน ได้เข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาชีพ จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ไม่ได้เข้าร่วมการพัฒนาทาง
วิชาชีพ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 และผู้ที่ลาศึกษาต่อ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.24

ซึ่งในแต่ละด้านมีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมพัฒนางาน ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ
25.24 ด้านงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 24.76 ด้านบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 2.73 ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.00 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.51 ด้านเภสัชศาสตร์
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.77 ด้านงานบริบาลเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.56 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 2.25 ด้านวิชาการอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.89 และด้านอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.29
.
2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ปีการศึกษา 2558 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (บุคลากรสานักงานคณบดี) จานวน 27 คน
ได้เข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาชีพ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 และไม่ได้เข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาชีพ
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41
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โดยได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาชีพจานวน 6 ด้านดังนี้
1. ด้านงานหลัก
2. ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
3. ด้านวิชาการอื่น ๆ
4. ด้านบริการวิชาการ
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านอื่น ๆ
ซึ่งในแต่ละด้านมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมพัฒนางาน ดังนี้ ด้านงานหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 64.42 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.58 ด้านวิชาการอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.82
ด้านบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 2.88 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 14.42 และด้านอื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 2.88
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
คณะเภสัชศาสตร์มีการกาหนดนโยบายและงบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้
ความสามารถเฉพาะในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แต่ยังขาดการวิเคราะห์
ความต้องการพัฒนาทั้งในส่วนบุคคลและความต้องการเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
การแก้ไขพัฒนาข้างต้นคณะ ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกาหนดการจัดทาแผนแก้ไขวาง
กรอบแนวทางการพัฒนาและจะจัดทาแบบประเมินความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อนามาวิเคราะห์วางแผนในระยะต่าง ๆ การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คำอธิบำย
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึง
ความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได้
ผลกำรดำเนินงำน :
11.1 ข้อมูลป้อนกลับจำกนักศึกษำ
คณะ ฯ ได้จัดทาการสารวจความพึงพอใจของนิสิตในด้านต่าง ๆ แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ
(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก)
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
หัวข้อกำรประเมิน
ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ด้านความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
ด้านการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
- การรักษาพยาบาล
- สถานที่ออกกาลังกาย
- สถานที่จัดกิจกรรม
- การจัดจาหน่ายอาหาร
ด้านระบบสาธารนูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะ
ด้านความปลอดภัยของอาหาร สถานที่ ชิวิต ทรัพย์สิน

2556
4.23
3.63

ปีกำรศึกษำ
2557
4.22
3.63

2558
4.16
3.59

3.67
3.86

3.71
3.93

3.61
3.73

3.63

3.73

3.68

3.64
3.51
3.48
3.29
3.52
3.57

3.61
3.65
3.55
3.34
3.65
3.67

3.53
3.47
3.45
3.27
3.52
3.51
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11.2 บุคลำกรสำยวิชำกำร
คณะ ฯ ได้จัดทาแบบประเมินระดับความสุขในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ โดยวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการ
ประเมินดัชนีระดับความสุขในการทางานของสายวิชาการ พ.ศ. 2558 ใช้วิธีออกแบบสอบถามระดับความพึง
พอใจของบุคลากรสายวิชาการผ่านทาง http://goo.gl/u2l1u0 จานวน 22 คนโดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น
5 ระดับ คือ
(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก)
ซึ่งจากการดาเนินการวัดระดับดัชนีความสุขในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2558 นั้น
มีผลความพึงพอใจดังตารางต่อไปนี้
1. ด้ำนสวิสดิกำร
หัวข้อกำรประเมิน
1. รายได้ที่ท่านได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
2. ท่านสามารถใช้จ่ายรายได้ที่ได้รบั ในปัจจุบันให้เพียงพอกับการครองชีพในสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. ท่านสามารถนารายได้ที่ได้รับในปัจจุบันเก็บเป็นเงินออมได้
4. ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้อย่าง
เหมาะสม
5. ท่านมีความพึงพอใจในหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ของมหาวิทยาลัย
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการประกันภัยหมูเ่ กี่ยวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทีส่ ่วนงานจัดให้

ค่ำเฉลี่ย
3.40
3.09
2.81
2.81
2.54
3.59

2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
หัวข้อประเมิน
1. ท่านได้ใช้ความรู้และทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ
2. ท่านมีความอิสระในการเลือกวิธีการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ท่านมีความอิสระในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทางาน
4. ท่านได้รับรูผ้ ลการปฏิบัติงานของท่านโดยตรงจากผู้บริหารส่วนงาน
5. สถานที่ทางานของท่านมีความสว่างของไฟ และการระบายอากาศภายในเพียงพอต่อการทางาน
6. สถานที่ทางานของท่านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. ห้องทางานและห้องน้าในสถานที่ทางานของท่านมีความสะอาด
8. สถานที่ทางานของท่านมีความปลอดภัยเหมาะกับการทางาน
9. ส่วนงานของท่านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่อการทางานอย่างเพียงพอ
10. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนงานของท่านจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11. เพื่อนร่วมงานของท่านช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนะนาในทันทีที่รู้ว่าท่านเกิดปัญหาในการ

ค่ำเฉลี่ย
4.00
3.59
3.36
2.90
3.63
3.36
3.59
3.72
2.90
3.09
3.68
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หัวข้อประเมิน
ปฏิบัติงาน
12. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์ สุขซึ่งกันและกัน
13. ส่วนงานของท่านมีการติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นประจาหรือสม่าเสมอ
14. ส่วนงานของท่านมีการร่วมแรงร่วมใจกันในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
15. ท่านมีโอกาสในการวางแผนการทางานด้วยตนเอง
16. ท่านมีโอกาสในการค้นหาวิธีการทางานใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาการทางาน
17. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
18. ท่านได้รับการสอนงาน หรือคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานเมื่อได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อน
19. ส่วนงานของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งที่คานึงถึงความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ทางาน
20. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ เช่น การมีเครือข่ายการฝึกอบรม
กาหนดแผนการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
21. ท่านมีโอกาสได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ
22. ท่านมีความพอใจในวิธีการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานจัดให้
23. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการทางานโดยปราศจากปฏิกริ ิยาที่ไม่เป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
24. ท่านได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
25. ส่วนงานของท่านมีการกาหนดกฎกติกาที่คานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของผู้ปฏิบัติงาน

ค่ำเฉลี่ย
3.59
3.50
3.31
3.50
3.59
3.31
3.09
3.09
3.36
3.31
3.40
3.04
3.22
3.18

3. ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
หัวข้อประเมิน
1. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
2. ผู้บริหารของท่านมีการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทางานเป็นประจา
3. ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของส่วนงาน
4. ผู้บริหารของท่านให้ความช่วยเหลือแนะนาสอนงานให้แก่บุคลากรเป็นอย่างดี
5. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในการทางาน
6. ผู้บริหารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทางาน
7. ผู้บริหารสามารถสร้างการยอมรับและความเคารพให้กับท่าน
8. ผู้บริหารมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนในการทางาน
9. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับท่าน
10. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงตามความรูค้ วามสามารถของท่าน
11. ผู้บริหารมีความสนใจเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของท่านและเพื่อนร่วมงาน
12. ผู้บริหารยอมรับฟังปัญหาต่างๆ เมื่อท่านไปปรึกษาหารือ

ค่ำเฉลี่ย
3.63
3.13
3.04
3.04
3.04
3.04
3.59
3.09
3.27
3.59
3.27
3.22
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11.3 บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะ ฯ ได้จัดทาแบบประเมินระดับความสุขในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดย
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการประเมินดัชนีระดับความสุขในการทางานของสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2558 ใช้วิธี
ออกแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผ่านทาง http://goo.gl/IQpFzj
จานวน 19 คนโดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ
(5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก)
ซึ่งจากการดาเนินการวัดระดับดัชนีความสุขในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.
2558 นั้น มีผลความพึงพอใจดังตารางต่อไปนี้
1. ด้ำนสวิสดิกำร
หัวข้อประเมิน
1. รายได้ที่ท่านได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
2. ท่านสามารถใช้จ่ายรายได้ที่ได้รบั ในปัจจุบันให้เพียงพอกับการครองชีพในสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. ท่านสามารถนารายได้ที่ได้รับในปัจจุบันเก็บเป็นเงินออมได้
4. ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้อย่าง
เหมาะสม
5. ท่านมีความพึงพอใจในหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ของมหาวิทยาลัย
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการประกันภัยหมูเ่ กี่ยวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทีส่ ่วนงานจัดให้
2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
หัวข้อประเมิน
1. ท่านได้ใช้ความรู้และทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ
2. ท่านมีความอิสระในการเลือกวิธีการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ท่านมีความอิสระในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทางาน
4. ท่านได้รับรูผ้ ลการปฏิบัติงานของท่านโดยตรงจากผู้บริหารส่วนงาน
5. สถานที่ทางานของท่านมีความสว่างของไฟ และการระบายอากาศภายในเพียงพอต่อการทางาน
6. สถานที่ทางานของท่านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. ห้องทางานและห้องน้าในสถานที่ทางานของท่านมีความสะอาด
8. สถานที่ทางานของท่านมีความปลอดภัยเหมาะกับการทางาน
9. ส่วนงานของท่านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่อการทางานอย่างเพียงพอ
10. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนงานของท่านจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11. เพื่อนร่วมงานของท่านช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนะนาในทันทีที่รู้ว่าท่านเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน

ค่ำเฉลี่ย
3.21
2.94
2.68
2.68
2.47
3.57

ค่ำเฉลี่ย
3.78
3.00
3.10
2.73
3.73
3.21
3.68
3.31
3.05
3.36
3.63

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 78
หัวข้อประเมิน
12. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์ สุขซึ่งกันและกัน
13. ส่วนงานของท่านมีการติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นประจาหรือสม่าเสมอ
14. ส่วนงานของท่านมีการร่วมแรงร่วมใจกันในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
15. ท่านมีโอกาสในการวางแผนการทางานด้วยตนเอง
16. ท่านมีโอกาสในการค้นหาวิธีการทางานใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาการทางาน
17. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
18. ท่านได้รับการสอนงาน หรือคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานเมื่อได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อน
19. ส่วนงานของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งที่คานึงถึงความรู้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์ทางาน
20. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ เช่น การมีเครือข่ายการฝึกอบรม
กาหนดแผนการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
21. ท่านมีโอกาสได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ
22. ท่านมีความพอใจในวิธีการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานจัดให้
23. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการทางานโดยปราศจากปฏิกริ ิยาที่ไม่เป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
24. ท่านได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
25. ส่วนงานของท่านมีการกาหนดกฎกติกาที่คานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน
3. ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
หัวข้อประเมิน
1. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
2. ผู้บริหารของท่านมีการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทางานเป็นประจา
3. ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของส่วนงาน
4. ผู้บริหารของท่านให้ความช่วยเหลือแนะนาสอนงานให้แก่บุคลากรเป็นอย่างดี
5. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในการทางาน
6. ผู้บริหารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทางาน
7. ผู้บริหารสามารถสร้างการยอมรับและความเคารพให้กับท่าน
8. ผู้บริหารมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนในการทางาน
9. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับท่าน
10. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงตามความรูค้ วามสามารถของท่าน
11. ผู้บริหารมีความสนใจเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของท่านและเพื่อนร่วมงาน
12. ผู้บริหารยอมรับฟังปัญหาต่างๆ เมื่อท่านไปปรึกษาหารือ

ค่ำเฉลี่ย
3.78
3.78
3.42
3.10
3.15
2.52
2.84
2.63
2.78
2.73
2.68
2.63
2.57
2.68

ค่ำเฉลี่ย
2.89
2.89
2.52
2.42
2.63
2.57
2.94
2.52
2.57
3.31
2.47
2.68
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
1. ข้อมูลป้อนกลับจำกนักศึกษำ
จากการสารวจความพึงพอใจของข้อมูลป้อนกลับจากจากนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2556 - 2558
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน พบว่าส่วนใหญ่ประเมินระดับความพึงพอใจไปในทิศทางดีซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 3.00 - 3.50 ซึ่งจากแบบ
ประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และด้านที่ได้คะแนนน้อย
คือ การจัดจาหน่ายอาหาร ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต คือ คณะฯ ได้จัดศูนย์อาหารสาหรับนิสิตและบุคลากร
ซึ่งอยู่ในอาคารใหม่ 12 ชั้น เพื่ออานวยความสะดวกให้ทั้งนิสิตและบุคลากร
2. บุคลำกรสำยวิชำกำร
2.1 ด้ำนสวัสดิกำรที่ได้รับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของสายวิชาการซึ่งมีผู้ถูกประเมิน 22 คน ส่วนใหญ่อายุ 20 - 30 ปี ใน
ส่วนของรายได้ และสวิสดิการอื่น ๆ พบว่าคะแนนความพึงพอใจไปในทิศทางเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลางซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.04 ทั้งนี้มีสวัสดิการในส่วนของข้อ 1 รายได้ที่พนักงานได้รับเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ซึ่งคะแนนเบี่ยงไปในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยรวม และมีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือหัวข้อที่ 5
ความพึงพอใจการให้ทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนาบุคลากร ในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วง
คะแนนคล้ายกันกับการประเมินสายสนับสนุนวิชาการ
2.2 ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการทางานนั้นพบว่าระดับคะแนนอยู่ระดับที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.37
ซึ่งการประเมินในหัวข้อต่างให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ลักษณะการทางาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ความสัมพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้าในการงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ และสิทธิส่วนบุคคล
แต่ประเด็นที่แต่งต่างที่ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขมีอยู่ 1 ข้อคือ การได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานโดยตรงจาก
ผู้บริหารส่วนงาน ซึ่งได้คะแนนความพอใจน้อยในด้านนี้
2.3 ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
ผลการประเมินด้านระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พบว่าระดับคะแนนอยู่ระดับที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.29 ซึ่งการประเมินในหัวข้อต่างให้ผลไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ลักษณะการบริหาร และการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา ไม่มีข้อแตกแต่งอย่างมีนัยสาคัญ
3. บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
จากผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
3.1 ด้ำนสวัสดิกำรที่ได้รับ
ผลการประเมินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่มมีความพึงพอใจในระดับปานกลางซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
2.92 ทั้งนี้มีสวัสดิการในส่วนของข้อ 1 รายได้ที่พนักงานได้รับเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งคะแนน
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เบี่ยงไปในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยรวม แต่ก็มีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือหัวข้อที่ 5 ความพึงพอใจการให้ทุนอุดหนุน
เพื่อพัฒนาบุคลากร ในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัยของมหาวิทยาลัย
3.2 ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ผลการประเมินให้ผลคะแนนที่ใกล้เคียงกันซึ่งส่วนใหญ่มมีความพึงพอใจในระดับปานกลางซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.11 ซึ่งในด้านสภาพแวดล้อมการทางานมีความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านสวัสดิการที่ได้รับ และ
ด้านระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และคล้ายกันกับช่วงคะแนนของทางสายวิชาการ แต่ก็มีข้อที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงที่ให้ผลคะแนนน้อยอย่างมีนัยสาคัญ คือหัวข้อ การได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานโดยตรงจากผู้บริหาร
ส่วนงาน และการได้รับคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่
เคยทามาก่อน ทั้งนี้ทั้งสองหัวข้อถูกประเมินอยู่ในช่วงคะแนนต่าสุด
3.3 ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
ผลการประเมินให้ผลคะแนนที่ใกล้เคียงกันซึ่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
2.70 ซึ่งในด้านสภาพแวดล้อมการทางานมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านสวัสดิการที่ได้รับ และด้าน
สภาพแวดล้อมการทางาน และคล้ายกันกับช่วงคะแนนของทางสายวิชาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ C.12 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะและสถำบัน
คำอธิบำย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควร
คานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการ
บริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยัง
ส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรให้มีจิตสาธารณะอีกด้วย
เกณฑ์กำรประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง

2
มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผล
ที่เกิดต่อคณะ/
สถาบันครบถ้วน
และมีผลการ
ดาเนินงานที่ดี

5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้าง
เครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชนและ
องค์กร

7
excellent
(leading
practices) (เกิด
เป็นวัฒนธรรม
องค์กร)

แนวทำงดำเนินกำร
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
ผลกำรดำเนินงำน :
1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ
1.1 คณะฯมีนโยบายในการการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ โดยกาหนดเป้าหมายไว้ให้มีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2553 - 2560 ดังนี้
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- การสร้างความรู้ ปัญญา และบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
- การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้
1.2 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ได้รับและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ทางคณะได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการขึ้นโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้บริหารของคณะเพื่อเชื่อมโยงแนวทางและความ
สอดคล้องของนโยบายที่คณะและมหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้
1.3 กรรมการคณะกรรมการบริการวิชาการมีการประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจาปีและนาเสนอ
โครงการบริการวิชาการตลอดปีการศึกษา 2558 แก่คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558 ต่อไป โดยแบ่งโครงการบริการ
วิชาการเป็น 2 ส่วนดังนี้
1.3.1 โครงการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้ มีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
(1) โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง
“How rhodopsin – like GPCR receptors detect light and ligands” แสดงถึงวิทยาการใหม่ทาง Preclinic ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคตาบอดสี และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น
ในระดับโมเลกุล และการใช้วิธีการทางฟิสิกส์เพื่ออธิบายการเกิดโรคเหล่านี้ได้
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง
“Flow Through Cell apparatus (USP 4)” เพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องมือการประเมินยาในรูปแบบต่าง ๆ
ตามข้อกาหนดของ USP และส่งเสริมความเข้าใจในหลักการการใช้งานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาการ
วิเคราะห์และการวิจัยในอุตสาหกรรมยา
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 3/2559 เรื่อง
“การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล” เพื่อให้สามารถใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และตระหนักถึง
ความสาคัญของปัญหาเชื้อดื้อยา รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการดาเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา เพื่อลด
อัตราการดื้อยา และก่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง
“Current trend in pharmaceutical dissolution and bioequivalence study” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบการละลายยาและศึกษาชีวสมมูล และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้
- โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรจากต้นน้าสู่ปลายน้า” เพื่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในด้านของการคัดเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ที่ดี การแยกสารสาคัญจากสารสกัด
สมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและพิษของสมุนไพร การนาสารสาคัญจากพืชสมุนไพรมาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายสู่ท้องตลาด การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้ตรงมาตรฐานตามที่กาหนด เพื่อยกระดับสมุนไพรให้มีความเป็นสากลอยู่ภายใต้มาตรฐานระดับชาติ
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หรือนานาชาติ โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร
กระชายดา การประเมินฤทธิ์และพิษสารสกัดจากบัวบก และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
(2) โครงการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
ด้านวิชาชีพและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษา เนื่องจากผู้เข้าศึกษาใหม่ใน
คณะเภสัชศาสตร์มีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการที่แตกต่างกัน มาจากสภาพสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรับพื้น
ฐานความรู้และการปรับตัวในการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
1.3.2 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบให้เปล่า มีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
(1) โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และหน่วยงานองค์กร
วิชาชีพ โดยในปี 2558 นั้นได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานองค์กรวิชาชีพอื่นๆ
อย่างน้อย 2 องค์กร ซึ่งทางคณะได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ 2 บริษัทยาในการทาความร่วมมือทาง
วิชาการ อันได้แก่บริษัทสามัคคีเภสัชและบริษัทไบโอฟาร์ม
(2) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ (ICPAM) ซึ่งเป็นงานประชุม
วิชาการนานาชาติที่เปิดโดอกาศให้เภสัชกร ผู้วิจัย นิสิตนักศึกษาในระดับต่างๆเข้าร่วมเสนอผล และรับฟัง
วิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมสมัยใหม่กับคณาจารย์และนักวิจัยในสาขาต่างๆซึ่งได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับสูงจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้
(3) โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมมือกับชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
ในการประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกร รวมถึงการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ประเมินความพึงพอใจในการร่วมโครงการอยู่ในระดับที่ดี
มาก
(4) โครงการจิตอาสาสารวจผู้สูงอายุและการใช้ยาในครัวเรือน เป็นโครงการที่ช่วยสืบค้นปัญหา
การใช้ยาในผู้สูงอายุรวมทั้งการใช้ยาในครัวเรือนต่างๆด้วยการเยี่ยมบ้าน โครงการนี้ได้นานิสิตเภสัชศาสตร์และ
คณาจารย์ได้สัมผัสกับประชาชนชุมชนภาคตะวันออก พฤติกรรมการใช้ยา ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการลด
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยาในชุมชนภาคตะวันออก โครงการนี้ได้จัดทาในปี 2558 เป็นปีแรกและได้เตรียมการ
ที่ทาโครงการในปีต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขและปรับปรุงการใช้ยาอย่างเหมาะสมต่อไปในชุมชนภาค
ตะวันออก
(5) โครงการเภสัชสาธารณสุขในชุมชน จัดทาโครงการเยี่ยมบ้านให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่
5 ในการฝึกการทางานด้านเภสัชสาธารณสุขในชุมชนเทศบาลแสนสุข เพื่อคัดกรองปัญหาทางยาและการวาง
แผนการแก้ไขในปัญหาต่างๆในชุมชนในปีต่อไป
(6) โครงการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
บริบาลเภสัชกรรมและเภสัชกรรมสังคมและการคุ้มครองผู้บริโภค
(7) โครงการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในชุมชนและงานเภสัชกรประจาครอบครัวโดยได้
ร่วมกับชุมชนแหลมฉบัง โรงพยาบาลแหลมฉบังและบริษัทไทยออยได้ทาร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการบริบาลทาง
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เภสัชกรรมในชุมชนและงานเภสัชกรประจาครอบครัวเพื่อเป็นโมเดลในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
(8) โครงการบริการวิชาการร่วมกับทางคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหมือง จังหวัดชลบุรี โดยทางคณะ ได้ร่วมมือกับคณะอื่นๆในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสืบค้น
Drug related problems (DRPs) รวมถึงนาปัญหามาวิเคราะห์ และทาการบริบาลทางเภสัชกรรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านเหมือง นอกจากนี้ยังร่วมโครงการตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ในการออกบู้ท
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านยา อาหารและสมุนไพรแก่ผู้ป่วยสูงวัยในโรคความดันโลหิตสูง โดยมีกิจกรรมคัด
กรองสุขภาพ แนะนาให้ความรู้ด้านยา การดูแลเรื่องอาหารและสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิตสูง ในงานได้มี
การจัดเตรียมน้าดื่มสมุนไพรให้ผู้เข้าร่วมโครงการดื่มและมีการแจกครีมบารุงผิวสาหรับผู้สูงวัยให้ทดลองใช้อีก
ด้วย
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2.1 คณะ ฯ มีนโยบายให้ สาขาวิชาแต่ละสาขา ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการ จึงได้จัด
โครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการงานประชุมวิชาการฯขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม ให้
ความรู้แก่สังคมและชุมชน เช่น โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ (ICPAM)
2.2 คณะ ฯ มีนโยบายให้แต่ละสาขาได้จัดทาโครงการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เพื่อให้สามารถ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรในภาคตะวันออกในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีต่างๆในทุกด้านสาขา ได้แก่
โครงการศึกษาต่อเนื่องในด้านชีวเภสัชศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
ด้านเภสัชเวท และด้านเภสัชกรรมชุมชน เป็นต้น
2.3 คณะ ฯ ได้มีบทบาทในความร่วมมือจัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่ากับคณะอื่นๆใน
มหาวิทยาลัยบูรพาในการส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังในชุมชนต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2558 ทาง
คณะฯ ได้จัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านยา อาหารและสมุนไพรในการป้องกันและรักษาผู้สูงวัย
ในโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับคณะและส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
3.1 คณะ ฯ มีการบูรณาการพันธกิจ มีการดาเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถาวะต่างๆในยุคปัจจุบัน
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
4.1 คณะ ฯ ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) เพื่อเสริมสร้างความรู้ในองค์กร เพื่อเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
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5.1 โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ นั้น ถือเป็นบทบาทในการพัฒนา
สังคมชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เภสัชกร ทบทวนและเรียนรู้ข้อมูล กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรม
เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบการละลายยาและศึกษาชีวสมมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร การใช้ยา
ในโรคติดเชื้อ โรคทางหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดาอุดตัน โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด โรคไตและการปลูกถ่ายไต
เป็นต้น
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐในการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลของชาติและองค์ความรู้ทุกสาขาทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โดยมีการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก 4
ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความสาคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคมอย่างมากเนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีความมุ่งหวังที่ช่วยเหลือและพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน จึงได้จัดแผนปฏิบัติการตามรูปแบบ PDCA คือจัดทาแผนร่วมกันกับบุคคลากรใน
คณะ จัดตั้งกรรมการบริการวิชาการ มีการดาเนินการ การประชุมเพื่อวางแผนโครงการบริการวิชาการเป็นรายปี
โดยจะนาโครงการต่าง ๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ มีแผนการดาเนินงานของแต่ละโครงการ มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการรายงานปัญหาอุปสรรคและแผนปฏิบัติงานที่จะปรับปรุง
ในโครงการบริการวิชาการในปีต่อไปเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกและเพิ่มความร่วมมือกับองค์กรทั้งใน
วิชาชีพและที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงขอประเมินตัวบ่งชี้ที่ C.12 ที่ระดับ 6 คือการขยายผล
ครอบคลุมไปทั่วทั้งองค์กรส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งชุมชนและองค์กรซึ่งบุคคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
รวมถึงเภสัชกรวิชาชีพได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชนร่วมกันและก่อให้เกิดโมเดลที่สามารถนามาใช้ได้จริงและขยาย
ผลในระดับอื่น ๆ ต่อไป ในปีต่อไปทางคณะมีความมุ่งหวังที่จะให้การบริการวิชาการเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
ที่ทุกๆส่วนงานสามารถนาชุมชนเข้าร่วมกับงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ในอนาคต
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ตัวบ่งชี้ที่ C.13 กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
คำอธิบำย
เป็นกระบวนการและผลการดา เนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน
และการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากล ศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่
เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วน
ร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม
จริยธรรม หรือวัฒนธรรม
เกณฑ์กำรประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง

2
มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการดาเนินงาน
ที่ดี
(วิเคราะห์ trend
จากตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)

5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้าง
เครือข่าย
ใหม่ ๆ

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
องค์กร

7
excellent
(leading
practices) (เกิด
เป็นวัฒนธรรม
องค์กร)

แนวทำงดำเนินกำร
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
ผลกำรดำเนินงำน :
1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ
1.1 คณะฯมีนโยบายในการการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม โดยกาหนดให้มีกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2553 -
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2560 ดังนี้
- การสร้างความรู้ ปัญญา และบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
- ส่งเสริม สนับสนุน และธารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 คณะฯมีวิธีการบริหารจัดการในการประชุมกรรมการคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
วางแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยมีโครงการทั้งหมด 4 โครงการดังนี้
- โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยร่วมใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
- โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วันสาคัญทางศาสนา
- โครงการ “ถวายหลอดไฟสังฆทาน เป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้”
- โครงการประกวดแม่แบบการนาเสนอผลงาน (Powerpoint Presentation Template) คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2.1 คณะฯ มีนโยบายให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จึง
ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริม
และปลูกจิตสานึกแก่บุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย เช่น โครงการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยร่วมใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
3.1 คณะ ฯ มีการบูรณาการพันธกิจ เนื่องจากในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ โดยส่วนมากจะเป็นการ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดขึ้น แต่ในปีการศึกษานี้ จะ
เน้นในทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ที่คณะจัดขึ้น เช่น โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วันสาคัญ
ทางศาสนา และ โครงการ “ถวายหลอดไฟสังฆทาน เป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้”
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัตลักษณ์
เอกลักษณ์
4.1 คณะ ฯ ได้มีการจัดโครงการประกวดแม่แบบการนาเสนอผลงาน (Powerpoint Presentation
Template) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการสร้างอัตลักษณ์ ที่แสดง
ถึงวัฒนธรรมองค์กรของคณะเภสัชศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงรูปแบบความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของบุคลากร และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเภสัชศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมี
ความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
5.1 โครงการที่คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดขึ้นในปีการศึกษา 2558 นั้น ถือเป็นบทบาทในการพัฒนาสังคม
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการอนุรักษ์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและเผยแพร่ความเป็นไทย เช่น การแต่งกายด้วย ผ้า
ฝ้าย หรือ ผ้าไหม ในรูปแบบของผ้าไทยพื้นบ้าน หรือ ผ้าไทยประยุกต์ และเป็นการเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความ
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เข้าใจ ในวันสาคัญของแต่ละศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ให้แก่บุคลากร
คณะเภสัชศาสตร์ได้รับรู้ รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแม้จะนับถือ
ศาสนาต่างกัน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ที่ทางคณะจัดขึ้นเพื่อให้บุคคลากรภายในคณะ รวมทั้ง
นิสิตมีส่วนร่วม พบว่า
โครงการ “การแต่งกายด้วยผ้าไทย ร่วมใจอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย” ประจาปีการศึกษา
2558 นั้น ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยดีมาก บุคลากรภายในคณะ ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย
ในวันศุกร์ แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในเชิงประจักษ์ สร้างเอกลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่องค์กร
อย่างชัดเจนในการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่งกายด้วยผ้าไทย ส่งผลให้เกิด
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป
โครงการ “ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วันสาคัญทางศาสนา” ประจาปีการศึกษา 2558 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ของโครงการเป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยดีมาก บุคลากรภายในคณะให้ความสนใจกับข้อมูลที่ทางโครงการ
ได้จัดเผยแพร่ นอกจากนี้ นิสิตแสดงความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม การทาป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
ก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ
โครงการ “ถวายหลอดไฟสังฆทานเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้” ณ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ประจาปี
การศึกษา 2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับที่สูงกว่า ค่าดัชนีชี้วัดความสาเร็จตามเกณฑ์ที่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษากาหนดไว้ (เกณฑ์ 3.15) โดยบุคลากรของคณะรวมทั้งนิสิตได้มีส่วนร่วมโดยการบริจาค
ปัจจัย ยา และของใช้ที่จาเป็นสาหรับพระสงฆ์ เพื่อรวบรวมจัดทาเป็นสังฆทานสาหรับถวายพระ รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการเดินทางไปทาบุญร่วมกัน ณ วัดที่ทางโครงการได้กาหนดไว้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรในองค์กรทั้งบุคลากรทางสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงนิสิต และยังได้เป็นส่วน
หนึ่งในการทานุบารุงศาสนาและประเพณีไทยที่ดีงามให้คงไว้สืบไป
โครงการ “ประกวดแม่แบบการนาเสนอผลงาน (Powerpoint Presentation Template) คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ อยู่ในระดับดีมาก โดย มีนิสิตให้ความสนใจส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดจานวน 14 ผลงาน และได้รับการโหวตคะแนนจากกรรมการและคณาจารย์เพื่อรับรางวัล โดย
แม่แบบการนาเสนอผลงาน (Powerpoint Presentation Template) ที่ได้จากการประกวดถูกนามาใช้ในการ
นาเสนอผลงานของคณาจารย์และบุคลากรประจาคณะเภสัชศาสตร์ และใช้เป็นแม่แบบในการเรียน การสอน
การนาเสนอผลงานวิชาการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และแสดงอัตลักษณ์ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยสามารถดึงแม่แบบการนาเสนอผลงานได้ผ่านทางเวปไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ ผ่าน
http://pharm.buu.ac.th/Award/
โดยคณะ ฯ มีเป้าหมายไปที่การให้การสนับสนุน และการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการทานุบารุง
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ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจที่กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ความสาคัญต่อการสร้างการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมไทยที่เกิดจากคว่ามร่วมมือและการทางานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ ซึ่งทางคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒธรรมของคณะ มีแนวนโยบายให้คงรักษา
โครงการต่าง ๆ ไว้ และให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดโครงการให้ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปี ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้มแข็งและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ S.1 จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คำอธิบำย
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาประการ
หนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
หรือสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของคณะ/สถาบันอีกด้วย
เกณฑ์กำรประเมิน
คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยจากวิธีการคานวณต่อไปนี้
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
1
ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

2
มีรายงานผล
ดาเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูลดิบ
เริ่มมีระบบ
แต่ยังไม่
สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

3
มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/
มีผลการ
วิเคราะห์การ
ดาเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย

4
มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ในทิศทาง
ตามเป้าหมายที่
กาหนด

5
มีการดาเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์กาหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ

6
มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นนาของ
ประเทศ มีการ
ดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ
คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

7
Excellent
(Example of
WorldClass or
Leading
Practices)
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รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
รายละเอียดของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอก 3 ปี
จำนวนเงินสนับสนุน
ปีงบประมำณ
2556
2557
2558

ภำยใน

ภำยนอก

440,000
2,020,000
8,794,400

480,000
5,270,000

จำนวนอำจำรย์
รวมเงินสนับสนุน
440,000
2,500,000
14,064,400

นักวิจัย

จำนวนเงินต่อ
จำนวนอำจำรย์
และนักวิจัย

48
46.5
67

9,166.66
53,763.44
209,916.42

ประจำและ

*จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ

ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ มีอาจารย์ที่ขอทุนสนับสนุนการทาวิจัยในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของทุนภายใน
และทุนภายนอก เนื่องจากคณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ทั้งแหล่งทุนภายในและทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน
อีกทั้งผู้บริหารคณะฯ ยังมีนโยบายในส่วนของประกาศทุนภายในคณะเภสัชศาสตร์ให้มีการแบ่งประเภท
ทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยที่มีประสบการณ์ เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่ สามารถขอทุน
และเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนมากขึ้น
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
คณะมีการตั้งเป้าหมายให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ ดังนั้นผู้บริหารจึงมี
นโยบายให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย โดยคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 10 ของเงินรายได้คณะ มีการกาหนด
เป้าหมายในการวิจัยโดยเน้น ส่งเสริมงานวิจัยตามวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
อาจารย์มีแบบเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพโดยการเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการเขียนขอทุนวิจัยและ
การทาวิจัย ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ มาบรรยายในการสัมมนาอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
ในการรับอาจารย์ใหม่จะเน้นรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิพร้อมในการทาวิจัย ด้วยการดาเนินการทั้งหมดส่งผลให้
จานวนเงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุกปี โดยในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง 31 เท่า
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ตัวบ่งชี้ที่ S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of
international students
เกณฑ์กำรประเมิน
ประเมินระดับการดาเนินงานเกี่ยวกับ Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และสถาบันจาก
เกณฑ์ประเมินของ AUN – QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการดาเนินการใน S.2
Student Mobility เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดในโครงร่างองค์กร
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ตำรำงแสดงจำนวนนิสิต Inbound / Outbound ปีกำรศึกษำ 2557
ประเภทนิสิต ปีกำรศึกษำ 2557
ประเภทนิสิต ปีกำรศึกษำ 2558
รำยละเอีย

หลักสูตรทั่วไป
หลักสูตรที่มีนักศึกษำต่ำงชำติ
หลักสูตรทั่วไป
หลักสูตรที่มีนักศึกษำต่ำงชำติ
Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound

ด
1 – 3 เดือน
(0.25)
4 – 6 เดือน
(0.50)
7 – 9 เดือน
(0.75)
9 – 12 เดือน
(1.00)
Head
Count

3

-

-

-

12

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

6

-

-

7

-

-

-

18

4

-

-

ตำรำงแสดงจำนวนนิสิตต่ำงชำติที่ลงทะเบียน
ปีกำรศึกษำ
2557
2558

ประเภทนิสิต (จำนวนคน)
Full time
4
6

Part time
3
12

ผลกำรดำเนินงำน :
พันธกิจในด้านการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะโครงการความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอื่น ๆ อันได้แก่ มหาวิทยาลัย Management and science University และมหาวิทยาลัย Wenzhou
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University รวมถึงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดโอกาศให้นักเรียนกัมพูชาได้สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและได้รับทุนจัดสรรของส่วนงานแก่นักเรียนกัมพูชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาศึกษา ณ คณะเภสัช
ศาสตร์ในแต่ละปีที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Management and Science
University (MSU) ได้จัดทาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปีโดยเริ่มต้นจากการส่งนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6
ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าแลกเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านเภสัชกรรมชุมชน
(ร้านยา) ณ ร้านขายยาในประเทศมาเลเซีย และนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ของ คณะเภสัชศาสตร์
Management and Science University มาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านเภสัชกรรมชุมชน ณ ร้านขายยาทัน
ยา พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปี 2558 ทาง Management and Science Universityได้ขยายความร่วมมือ
ในทางวิชาการกับคณะ.ในชื่อเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอื่น ๆ อันได้แก่ Full semester exchanging
program มีนิสิตเภสัชศาสตร์จาก MSU จานวน 5 คนเข้าร่วมโครงการในการเรียนวิชาต่าง ๆ กับคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา Senior project exchanging program เป็น
โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อทาโครงร่างงานวิจัยในต่างประเทศ ในปี 2558 มีนิสิตเภสัชศาสตร์จาก MSU
เข้ามาทา senior project เป็นจานวน 1 คน ระยะเวลา 3 เดือน Industrial attachment program เป็น
โปรแกรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาศให้นิสิตจาก MSU เข้ามาฝึกงาน
ด้านการทางานในโรงงานยาในประเทศไทยโดยเน้นการฝึกภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่ง
ในปีนี้มีนิสิต MSU เป็นจานวน 2 คน ระยะเวลา 3 เดือน และ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านเภสัชกรรมชุมชน ณ
ร้านขายยาทันยา พัทยา จังหวัดชลบุรี ในปี 2558 เป็นจานวน 4 คน สาหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล
ซารังงอ ชาลัมภ์ ประเทศมาเลเซีย เป็นจานวน 4 คนระยะเวลา 6 สัปดาห์ และมีแผนในการส่งนิสิตเภสัชศาสตร์
MSU มาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลในปี 2559 อีกเป็นจานวน 6 คนและยังมีการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านอื่น ๆ อย่างยั่งยืนต่อไปในปี 2559
2. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นิสิตแลกเปลี่ยน ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์
เหวินโจว กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
และการทัศนศึกษาให้แก่นิสิตชาวจีนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์เหวินโจว ได้มีโอกาสรู้จักองค์
ความรู้ด้านการแพทย์และเภสัชกรรมของประเทศไทย ขณะเดียวกัน นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ยังได้มีโอกาสในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการสร้างมิตรภาพ และเครือข่ายอันดีระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งนิสิต คณาจารย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดการศึกษาและวิจัย
ร่วมกันได้ในอนาคต โดยปี 2558 มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์เหวินโจวจานวน 2 คนและนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยการแพทย์เหวินโจวจานวน 19 คนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยโครงการนี้ได้จัดทาต่อเนื่องเป็นปีที่
2 แล้วและจะมีการขยายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
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3. โครงการโรงเรียนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดโอกาศให้นักเรียนกัมพูชาได้สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและได้รับทุนจัดสรรของส่วนงานแก่นักเรียนกัมพูชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาศึกษา ณ คณะเภสัช
ศาสตร์ ผลการคัดเลือกในปี 2558 ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นจานวน 2
คน โดยจะเรียนในหลักสูตร 6 ปี เภสัชศาสตรบัณฑิต ร่วมกับนิสิตเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเภสัช
ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นมีจานวนโครงการ ประเทศ และโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็น
ได้ชัด และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเปิดหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ในปี 2560 ที่จะถึงนี้ ดังนั้นการวางแผนปฏิบัติงาน การดาเนินงาน การรักษา
โปรแกรมและโครงการต่าง ๆ ทีมีอยู่รวมถึงโปรแกรมใหม่ ๆ ที่จะจัดขึ้นในอนาคตเป็นนโยบายของคณะที่จะทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ พร้อมกันนี้
นิสิตและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาศและประสบการณ์กับนิสิตและอาจารย์ต่างชาติที่เข้าร่วม
โครงการอีกด้วย ดังนั้นการมีโครงการ Global Student Mobility program จึงมีความสาคัญในการขับเคลื่อน
ความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศและการต่อยอดงานวิชาการในด้านอื่น ๆ
ต่อไปอย่างยั่งยืน
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ตัวบ่งชี้ที่ S.3 Green University
เกณฑ์กำรประเมิน
พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยใน
ปี 2015 เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ
1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน
15%
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
21%
3) ของเสีย
18%
4) น้า
10%
5) การขนส่ง
18%
6) การจัดการศึกษา
18%
ทั้งนี้คณะ/ส่วนงานไม่จาเป็นต้องดาเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อยแต่ให้รายงานผล
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ย่อยต่อไปนี้ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยหรือแสดงผลการดาเนินงานที่เว็บไซต์
ของคณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการรณรงค์การปิดไฟในตอนกลางวันหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยการติดป้ายเตือนก่อน
ออกจากห้อง คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดการของเสียโดยการสอนนิสิตแยกและจัดเก็บขยะสารเคมีที่เกิดจากการ
เรียนการสอนรวบรวมส่งให้นักวิทยาศาสตร์กาจัดและส่งทาลายปีละครั้งอย่างถูกต้องตามหลักการ เพื่อ
เตรียมพร้อมที่จะยกระดับให้เข้าสู่โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
(ESPReL) ซึ่งเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดาเนินงานโดยศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีรถรับส่งบุคลากรและนิสิต
ภายในมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์สามารถใช้รถรับส่งดั่งกล่าวทาให้ลดการใช้พาหนะ
ส่วนตัวมากขึ้น
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
คณะเภสัชศาสตร์เล็งเห็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและ
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของคณะ ฯ การจัดการสารและของเสียอันตรายเป็นสิ่งสาคัญและเกี่ยวข้องใน
งานวิจัย นักวิทยาศาสตร์และอาจารย์ผู้สอนบางท่านมีความรู้ด้านการจัดเก็บและการจัดการสารเคมีและของเสีย
แต่อย่างไรก็ดีทางคณะ ฯ มีแผนงานที่จะส่งนักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกียวข้องกับการใช้สารเคมี
และนักวิจัยในคณะไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและของเสียจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
เพิ่มเติม
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ตัวบ่งชี้ที่ S.4 กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และได้จัดทาโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1.1 : กำรพัฒนำกระบวนกำรคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภำพ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

จานวนทุน 2 ทุน

ปีงบประมาณ
2559

1. โครงการความร่วมมือใน
การผลิตบัณฑิตกับภาคเอกชน
เช่น ร้านยาเอ็กซ์ตา้ ร้านยา
กรุงเทพ ร้านยาsave drug

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนส่งเสริม
การศึกษา บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์
จากัด จานวน 2 ทุน ทุนละ 265,000
บาท ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคฤดูรอ้ น
ถึงชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

2.โครงการทุนนักกีฬา
ระดับชาติ

ส่งเสริมพัฒนานิสติ ที่มีศักยภาพด้านกีฬา จานวน 1 ทุน เนื่องจากนิสิต
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ดังกล่าวได้สร้างชื่อเสียง และ
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
ในการแข่งขันกีฬาเอเชียน
เกมส์ 2014 ที่ประเทศเกาหลี
ใต้ โดยได้รับเหรียญทองในการ
แข่งขันดังกล่าว

ปีงบประมาณ
2559

3. โครงการทุนพระราชทาน
สาหรับนักเรียนกัมพูชา

พัฒนาและให้โอกาสในการสร้าง
บุคคลากรสายสุขภาพ แก่ประเทศเพื่อน
บ้านที่กาลังพัฒนา เพื่อวางรากฐาน
ระบบการให้ยาให้มีประสิทธิภาพ

มีนักเรียนที่ขาดโอกาสแต่มี
ศักยภาพจากประเทศกัมพูชา
ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษา
2559 จานวน 2 ทุน

ปีงบประมาณ
2559

1. เพิ่มจานวนผู้สนใจเข้าศึกษา
ต่อในคณะเพื่อให้ได้นสิ ิตที่มี
ศักยภาพ

ปีงบประมาณ
2559

4. โครงการเตรียมความพร้อม ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ก่อนเข้าเรียนคณเภสัชศาสตร์ บูรพา มีความประสงค์ที่จะจัดให้มกี าร
ดาเนินการโครงการเตรียมความพร้อม

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 98
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1.1 : กำรพัฒนำกระบวนกำรคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภำพ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ก่อนเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3
ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคมถึง 5
สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ด้าน
วิชาชีพและประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยแก่นสิ ิตใหม่ที่จะเข้า
ศึกษา ในปีการศึกษา 2559เนื่องจากผู้
เข้าศึกษาใหม่ในคณะเภสัชศาสตร์มีพื้น
ฐานความรู้ดา้ นวิชาการที่แตกต่างกัน มา
จากสภาพสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
ปรับพื้นฐานความรู้และการปรับตัวใน
การดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย จึงเป็น
ปัจจัยสาคัญในการเรียนระดับ
อุดมศึกษาให้ประสบความสาเร็จ

2. ปรับพื้นฐานความรู้ทางด้าน
วิชาการแก่ผู้เข้าเรียนคณะ
เภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2559
3. ให้นิสิตใหม่ปรับตัวด้าน
สิ่งแวดล้อมกับสถานที่ศึกษา
ใหม่ และเรียนรู้ประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ก่อนเข้าเรียน

ระยะเวลำ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1.2 : กำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
1. การเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะของคณาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning

วัตถุประสงค์
ด้วยทางมหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เสริมสร้างความรู้และทักษะของ
คณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ครั้งที่ 2 โดยมี
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 80
ท่าน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน
10 ท่าน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning และนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนสารสอนได้

เป้ำหมำย
เพื่อให้คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ได้มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning

ระยะเวลำ
ปีงบประมาณ
2559

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 99
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1.4 : กำรพัฒนำทักษะของนิสิตให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนทำงด้ำน ภำษำ
ต่ำงประเทศ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. โครงการ “เข้าร่วมประชุม
สามัญสัญจรสหพันธ์นิสิต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2558”

ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่เป็นเจ้าของหลักสูตร
เภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การ
รับรองปริญญาเภสัชศาสตร์ มีทั้งสิน้ 17
สถาบันการศึกษา และสถาบันการศึกษา
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์นิสิต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยมี
ทั้งสิ้น 19 สถาบันการศึกษา ซึ่งกระจาย
ตัวอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
จึงมีโอกาสน้อยที่จะดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน ดังนั้น สหพันธ์นสิ ิต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
(สนภท.) จึงกาหนดให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่างๆ หมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพ โครงการประชุมสามัญสัญจร
สหพันธ์นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (สนภท.)” เพื่อให้นิสิต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีโอกาสที่จะ
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
การติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ต่างๆ รวมถึงการได้ทากิจกรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การทางาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นหมู่คณะ รวมทั้งยัง
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่
นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทั้ง 19
สถาบัน สโมสรนิสติ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของโครงการนี้ จึงมีความ
ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการเข้าร่วม
ประชุมสามัญสัญจรสหพันธ์นิสิต/
นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

1. เพื่อเลือกตั้งเจ้าภาพจัดงาน
ประชุมสามัญสัญจรครั้งที่ 4
ของสหพันธ์นิสิต/นักศึกษา
เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
(สนภท.) ประจาปีการศึกษา
2558
2. เพื่อสรุปและดูความคืบหน้า
การดาเนินงานของสหพันธ์
นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย (สนภท.)
ประจาปีการศึกษา 2558
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ
4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
เภสัชศาสตร์มีความตระหนัก
รัก และภาคภูมิใจในวิชาชีพ
เภสัชกรรม
5. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ได้ฝึกฝนกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. เพื่อเน้นย้าความมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพเภสัชกรรม
แก่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
7. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสติ นักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ทุกสถาบันการศึกษา
8. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์

ปีงบประมาณ
2559
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1.4 : กำรพัฒนำทักษะของนิสิตให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนทำงด้ำน ภำษำ
ต่ำงประเทศ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

(สนภท.) ครั้งที่ 4 ประจาปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่
2558 โดยจัดขึ้นที่คณะเภสัชศาสตร์
รู้จักของนิสิตนักศึกษา เภสัช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย ศาสตร์มากขึ้น
บูรพาก็นับว่าเป็นน้องใหม่ของสหพันธ์
นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย(สนภท.) จึงถือเป็นโอกาสดีทจี่ ะได้
เผยแพร่อตั ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา พร้อมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมทาง
ภาคตะวันออกให้นิสติ นักศึกษาเภสัช
ศาสตร์จากสถาบันอื่นได้ทาความรูจ้ ัก
และนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะและ
สร้างเสริมประสบการณ์การทางาน
ให้แก่นิสิตที่ร่วมเดินทางไปประชุมด้วย

ระยะเวลำ

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 101
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ 2.1 : กำรส่งเสริมและผลักดันกำรดำเนินกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วัดผลและประเมินผล การวิจยั
การทางานให้มีประสิทธิภาพ
และการประกันคุณภาพ
การศึกษารูปแบบ CUPT QA

ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กอง
บริการการศึกษา กาหนดจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ( CUPT QA)
เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทราบแนว
ทางการดาเนินงานองค์ประกอบตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
CUPT QA ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ และสามารถจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
และระดับคณะได้

ให้คณาจารย์และบุคลากร
ดาเนินการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA
ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไป
ตามเกณฑ์ของของการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ปีงบประมาณ
2559

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ “การ
วัดผล และประเมินผล การ
วิจัย การทางานให้มี
ประสิทธิภาพ และการประกัน
คุณภาพการศึกษารูปแบบ
CUPT QA”

การทางานให้มีประสิทธิภาพ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบ CUPT
QA” ในวันที่ 15 – 18 มิถุนายน พ.ศ.
2559 ซึ่งงานวิจัยเป็นภารกิจทีส่ าคัญ
ประการหนึ่งของการเป็นอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษา เพราะการเป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาจะต้องแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมให้ทันกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาการด้านต่างๆอยู่เสมอ และ
การทางานวิจัยเป็นวิธีหนึ่งที่ได้มาซึ่ง
ความรู้ใหม่ หลักการและแนวคิดใหม่วิธี
การศึกษาการแก้ปญ
ั หาแบบใหม่ รวมถึง
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอนของนิสิต และการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบ CUPT
QA ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ถือเป็นบาท
บาทสาคัญของอาจารย์ในคณะเภสัช
ศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างมี

1. เพื่อให้อาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ได้ทราบถึงการเขียน
แบบเสนอโครงการวิจัยที่
ถูกต้อง
2. เพื่อให้อาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ได้ทราบถึงการวัดผล
และประเมินผลการเรียน
3. เพื่อให้อาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์สามารถทางานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้อาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ทราบถึงแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รูปแบบ CUPT QA
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ประสิทธิภาพต่อไป
3. โครงการแลกเปลีย่ นความรู้
(Knowledge Management)
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์ด้าน Natural
product research (Marine
& Herb), Pharmacological
markers for drug
resistance และ Drug
discovery and
development ในศตวรรษที่
21”

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Management) เรือ่ ง
“การพัฒนางานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
ด้าน Natural product research
(Marine & Herb), Pharmacological
markers for drug resistance และ
Drug discovery and development
ในศตวรรษที่ ๒๑” ถือเป็นกิจกรรมที่มี
ส่วนสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้ง
ในด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเภสัชศาสตร์
ทางทะเล (Marine Pharmacy) ที่
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นการเปิดมุมมอง
ด้านการพัฒนางานวิจัยในสาขาเกีย่ วกับ
การนาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและพืช
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
และเภสัชอุตสาหกรรมให้กับนักวิจัย
คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา และผู้ทสี่ นใจ
จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Food and Drug
Testing และ Molecular biology and
Proteomics-driven Research จาก
ประเทศสิงคโปร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการ
บรรยายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านเภสัชศาสตร์ เภสัช
กรรม และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การพัฒนางานวิจัยที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาและการวิจัยด้าน
เภสัชศาสตร์และเภสัชกรรม
3. เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา
การวิจัย และการบริการ
วิชาชีพทางเภสัชกรรมต่อไป
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4. โครงการแลกเปลีย่ นความรู้
(Knowledge Management)
เรื่อง “การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาเกี่ยวกับการวิจัย

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์แข่งขันทาง
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีอัตราการแข่งขันสูง
ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูค้ วามเข้าใจถึงการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวกับการวิจัยและการ
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และการจัดการเรียนการสอน

ปัญญาเพิม่ มากขึ้น ซึ่งจากปัญหานี้ทาให้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้
เล็งเห็นความสาคัญในการป้องกันปัญหา
และสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร
ได้มีการสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ เกีย่ วกับ
การจดสิทธิบัตรและการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้รับความ
คุ้มครองทางกฎหมาย ตลอดจน
ประโยชน์ที่มตี ่อคณะและมหาวิทยาลัย
ในการป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคณะเภสัช
ศาสตร์เห็นว่าการทางานวิจัย ถือเป็น
การศึกษาและเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ให้กับสังคม ซึ่งมีบทบาทและ
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่
สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้
นักวิจัยตระหนักถึงการจดสิทธิบัตรและ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จาก
ความสาคัญดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์
จึงมีจุดเริ่มต้นที่การส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้แก่
บุคลากรอย่างทั่วถึง จึงมีแนวคิดและ
สนับสนุนให้มีการจัดโครงการ
แลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge
Management) เรื่อง “การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการวิจัย
และการจัดการเรียนการสอน” ขึ้น
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะ
เภสัชศาสตร์และผู้ที่มีความสนใจ มี

จัดการเรียนการสอน
2. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับ
การอบรม ได้มีความมุ่งมั่น
ผลิตงานวิจยั ทีม่ ีคณ
ุ ภาพอัน
นาไปสู่การจดสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ระยะเวลำ
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1. เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอ
ผลงานระดับนานาชาติของ
คณาจารย์รุ่นใหม่และนิสิตที่
ศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างโอกาสในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ทัศนคติต่อ
การศึกษาวิจัยทางเภสัชศาสตร์
และทางการแพทย์

ปีงบประมาณ
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ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการทาวิจัยที่มี
คุณภาพสูง อันจะนาไปสู่การต่อยอด
งานวิจัยและพัฒนามากขึ้น ตลอดจน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพและเกิดการประดิษฐ์ คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ต่อไป
5. โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติเภสัชศาสตร์และ
การแพทย์ 2559
(International Conference
of Pharmaceutical
Sciences and Medicines;
ICPAM 2016)

เป็นงานประชุมวิชาการของนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มโี อกาส
นาเสนอผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะกลุม่ นักวิจัยหน้า
ใหม่ และเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
ด้านบทบาทของเภสัชกรด้านการ
ศึกษาวิจัยกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดขึน้ ที่
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย
บูรพา (โรงแรมเทา-ทอง) โดยมีการ
บรรยายจากวิทยากรพิเศษทั้งไทยและ
ต่างประเทศ การนาเสนอผลงานวิจัยทั้ง
แบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็น
การศึกษาด้านบริบาลเภสัชกรรม เภสัช
วิทยา เภสัชเวท และเภสัชอุตสาหกรรม
โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน และมอบ
รางวัลในการนาเสนอยอดเยี่ยมประเภท
ละ 1 รางวัล
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1. โครงการอบรมการขอ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการ
ตาแหน่งทางวิชาการเชิงปฏิบัติ อุดมศึกษา ได้มีประกาศ กพอ. เรือ่ ง
และเทคนิค ประจาปี2559
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และ
สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบ
หลักเกณฑ์วิธีการขอตาแหน่งทาง
วิชาการรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์จึง
เห็นควรจัดโครงการอบรมการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
เทคนิค ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณาจารย์ ในการ
พัฒนาให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากร
ต่อไป

1. เพื่อกระตุ้นและสร้างความ
เข้าใจในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นเกีย่ วกับผลงานทาง
วิชาการ

ปีงบประมาณ
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2. โครงการอบรมการขอ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการ
ตาแหน่งทางวิชาการเชิงปฏิบัติ อุดมศึกษา ได้มีประกาศ กพอ. เรือ่ ง
และเทคนิค ประจาปี2559
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และ
สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบ

1. เพื่อกระตุ้นและสร้างความ
เข้าใจในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นเกีย่ วกับผลงานทาง
วิชาการ

ปีงบประมาณ
2559
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1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจหลักการ และรูปแบบ
การเขียนหนังสือราชการได้
อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ มีทักษะและ
ความสามารถในการเขียน
หนังสือราชการได้เป็นอย่าง
เป็นอย่างดี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ
2559

หลักเกณฑ์วิธีการขอตาแหน่งทาง
วิชาการรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์จึง
เห็นควรจัดโครงการอบรมการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
เทคนิค ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณาจารย์ ในการ
พัฒนาให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากร
ต่อไป
3. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
หนังสือราชการหนังสือโต้ตอบ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ในยุคปฏิรูประบบราชการ และการ
ปรับเปลีย่ นองค์กรต่าง ๆ การสื่อ
ความหมายให้เข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสาคัญ
ยิ่งเพราะจะช่วยประหยัดเวลา และ
ปฏิบัติงานได้ตรงจุดประสงค์ การเขียน
หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก
องค์กรมิได้มีความหมายเพียงตัวหนังสือ
และเอกสารเท่านั้นหากยังบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
และหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของหน่วยงานราชการนั้น ๆ ต่อไป คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เห็น
ความสาคัญของการเขียนหนังสือ
ราชการหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร จึงได้จดั หลักสูตร
ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรของในส่วน
งานสามารถใช้เทคนิครวมถึงการใช้
ภาษาในการเขียนหนังสือราชการหนังสือ
โต้ตอบและรายงานการประชุม ได้อย่าง
ถูกต้องมีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน
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1. โครงการแต่งกายด้วยผ้า
ไทย ร่วมใจอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย

ศิลปวัฒธรรมไทย เป็นสิ่งสะท้อนถึง
คุณค่าของวิถีชีวิตและความเป็นไทย ซึ่ง
พัฒนาและสรรค์สร้างขึ้นเพื่อการ
ดารงชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ใน
รูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญา และ
ศิลปะการแสดงต่าง ๆ รวมถึงการแต่ง
กาย และภาษาพูด ท่ามกลางความ
หลากหลายของวัฒนธรรมภายใต้กระแส
ของโลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดน วัฒนธรรม
ต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกาย
ที่มีค่านิยมจากสังคมตะวันตก ซึ่งส่งผล
ให้ บทบาทของสิ่งดีงามตามรูปแบบ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ถูกลืมเลือนลงไป
เรื่อยๆ ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสาคัญนี้
จึงมีนโยบายในการดาเนินการส่งเสริม
ค่านิยม ปลูกจิตสานึกของคนไทย โดย
รณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
รวมถึงสถานศึกษา และบุคคลทั่วไปแต่ง
กายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นต้นแบบสิง่ ดีงาม
ของสังคม ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการใช้ผ้าไทย
ให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นต้นแบบให้
เยาวชนได้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย

1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ และ
บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีส่วนร่วม
แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง หรือ
ผ้าไทยตามสมัยนิยม
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมและเผยแพร่
ความเป็น
ไทยด้วยการแต่งกายผ้า
พื้นเมือง หรือผ้าไทย

ปีงบประมาณ
2559

1. เพื่อเป็นการแสดงความยินดี
และต้อนรับนิสติ ใหม่ที่กาลังจะ
เข้ามาศึกษาในคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2558
2. เพื่อสร้างความพร้อมให้กับ
นิสิตใหม่ที่กาลังจะเข้ามาศึกษา

ปีงบประมาณ
2559

2. โครงการ “บูรพาสืบสานวิถี ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชาวนา” เกี่ยวข้าว ประจาปี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
การศึกษา 2558
กาหนดจัดกิจกรรมโครงการ “บูรพาสืบ
สานวิถีชาวนา” (เกี่ยวข้าว) ในวันพุธที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2258 ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเป็น
เกษตรกรรม และเพื่อสร้างความสามัคคี
และทากิจกรรมร่วมกันระหว่างส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

ในคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้
พบปะพูดคุยกับนิสิตในคณะ
และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณาจารย์
และศิษย์

3. โครงการเภสัชอาสาปลูกป่า เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์
ชายเลน ประจาปี 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ ณ หาดบาง
แสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งทรัพยากรอาหาร
ต่างๆ อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง
ในและนอกประเทศให้มาชุมนุมกันและ
ผลจากการท่องเที่ยวก็อาจทาให้
ทรัพยากรซึ่งมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
สังคม และระบบนิเวศทางทะเล เช่น ป่า
ชายเลนและสัตว์น้าทะเลลดน้อยลง ซึ่ง
หากผู้คนที่อาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ไม่
ช่วยกันดูแลแล้ว ทรัพยากรที่มีอยูอ่ าจจะ
สูญพันธ์ได้ และนอกจากนีห้ าก
ทรัพยากรดังกล่าวมีความสมบูรณ์ดีแล้ว
ยังสามารถจัดให้ศึกษาทรัพยากรเหล่านี้
ในแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไปได้
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทาโครงการ
เภสัชอาสาปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษ์ปา่ ชายเลน เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
เพื่อปลูกจิตสานึกแก่พี่น้องนิสิตเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เห็น
ประโยชน์และความสาคัญของการ
อนุรักษ์ผืนป่าชายเลน เพื่อรักษา

1. เพื่อให้นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รู้จัก เห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ของป่าชายเลนและ
สัตว์น้าทะเล
2. เพื่อให้นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน

ระยะเวลำ

ปีงบประมาณ
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ทรัพยากรนี้ให้คงอยู่นานเท่านาน
4. โครงการเสริมสร้าง
จริยธรรม สร้างสรรค์สู่
Marine Pharmacy ครั้งที่ 2

การช่วยเหลือสังคมเป็นกิจกรรมที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับกลุ่มคนมากมาย โดย
ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องการ
กาลังใจในการดารงชีวิต จึงได้มีแนวคิด
จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรม
สร้างสรรค์สู่ Marine Pharmacy ขึ้นอีก
ครั้ง เพื่อสร้างกาลังใจและสร้างความสุข
ให้เหล่าผู้สูงอายุ รวมถึงสอดแทรก
ความรู้ทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น
ความรู้เรื่องการใช้ยาและโรคต่างๆ การ
ใช้ยาเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็น
ความรู้พื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุและลดปัญหาจากการใช้ยาของ
ผู้สูงอายุ โดยคาดหวังว่า ผู้สูงอายุจะ
ได้รับประโยชน์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
จากการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ รุ่นพี่และรุ่น
น้อง ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกัน และได้
เรียนรู้การทางานเป็นทีมอีกด้วย

1. ให้นิสิตตระหนักถึง
ความสาคัญของกิจกรรมจิต
อาสา และสามารถนาไปใช้
ประยุกต์ในชีวิตประจาวันเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
2. ให้นิสิตตระหนักถึง
ความสาคัญของการให้ และ
เสริมสร้างคุณธรรมข้ออื่นๆ
3. ให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่า
ของการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม
4. นิสิตรุ่นพี่และนิสติ รุ่นน้องมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันจาก
การทากิจกรรมร่วมกัน
5. นิสิตสามารถทางานร่วมกัน
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ
2559

5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
บริการวิชาการเภสัชกรรมปฐม
ภูมิพื้นที่แหลมฉบังของนิสิต
รายวิชาเภสัชสาธารณสุขใน
ชุมชน

เนื่องด้วยรายวิชาเภสัชสาธารณสุขใน
ชุมชนเป็นวิชาฝึกปฏิบัติการในชุมชน
เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการนาแนวคิด
และความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการและดูแล
สุขภาพ แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และ
ประชาชนในชุมชน เป็นการฝึกวิเคราะห์
และค้นหาปัญหา รวมทั้งวางแผนเพื่อ
เพิ่มเติมศักยภาพในการใช้ยาและการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้นิสิต

1. เพื่อให้อาจารย์และนิสิตฝึก
ประมวลความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเภสัชศาสตร์
ในการบริการวิชาการ เพื่อการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ร่วมกับชุมชน บนพื้นฐานของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
2. เพื่อให้นิสิตฝึกศึกษา ทา
ความเข้าใจชุมชน และ

ปีงบประมาณ
2559
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรมีส่วนร่วมและกำรรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และการทางาน
ประสานความร่วมมือกับสห-วิชาชีพและ
ชุมชน ให้เข้าใจกับสถานการณ์ทาง
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของคนใน
ชุมชน อย่างองค์รวม และสามารถ
ประมวลความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเภสัชศาสตร์ ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ดูแลสุขภาพ ร่วมกับชุมชน บนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ จึงเห็นสมควรให้มีการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการ
วิชาการเภสัชกรรมปฐมภูมิ พื้นที่แหลม
ฉบังร่วมกับ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้
เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน และ
โรงพยาบาลแหลงฉบังอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

ศักยภาพของชุมชนฝึกการ
บริหารจัดการโครงการ และ
การทางานประสานความ
ร่วมมือกับสหวิชาชีพและ
ชุมชน
3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการ
จัดการความสัมพันธ์ มุมมอง
และทัศนคติทดี่ ีต่อชุมชน และ
การทางานในชุมชนเข้าใจกับ
สถานการณ์ทางสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของคน
ในชุมชน อย่างองค์รวม

ระยะเวลำ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
กลยุทธ์ที่ 5.1 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน Thailand Quality Class
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
อบรมพื้นฐาน TQA สาหรับ
ผู้บริหาร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น TQA
เลิศฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2563 ยุทธศษสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
ซึ่งตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 จะดาเนินการจัดอบรมพื้นฐาน
TQA และพัฒนาผูป้ ระเมิน มหาวิทยาลัย
จึงกาหนดจัดอบรมหลักศูตร TQA

ระยะเวลำ
ปีงบประมาณ
2559

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทาโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการที่บรรลุ
ตามเป้าหมายแล้วในปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นร้อยละ 42.86% จากโครงการทั้งหมดที่คณะฯได้วางแผนจัดตั้ง
โครงการไว้
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล :
จากการจัดทาโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2559 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทาโครงการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการแล้วคิดเป็นร้อยละ 42.86%
ในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการนั้น คณะฯ ได้วางแผนจัดทาโครงการในปีงบประมาณ 2560
เนื่องจากบางโครงการยังขาดงบประมาณในการดาเนินงาน ทาให้การจัดทาโครงการไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
AUN. 11 ผลผลิต (Output)
ระดับในภำพรวม

ระดับประเมิน
3
4
3
3
3
2
NA
3
3
2
NA
3
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ตำมเกณฑ์ CUPT QA
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ
4
NA
NA
4
3
3
3
3
3
3
2
3
6
3

S.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4

S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part –

3

time/full - time of international students
S.3 Green University

NA

S.4 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ หน้า 115

รำยงำนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 1 – 5
จุดเด่น เมื่อปีกำรศึกษำ 2557
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นา มีกลไกทิศทางการบริหารและพัฒนาคณะ ฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับบริบทของคณะ ฯ และสถาบันไว้อย่างชัดเจน
2. คณะ ฯ มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเป็นไปตามมาตรฐาน ทาให้เกิดผลที่ดีต่อนิสิต ทั้งด้านการเรียนการ
สอนและการใช้ชีวิต
3. คณาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจานวนมาก
4. คณะ ฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการ บริบาล
ทางเภสัชกรรมแก่ชุมชนพื้นที่ชุมชนรอบโรงกลั่นไทยออยล์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่แหลมฉบัง
จุดที่ควรพัฒนำ เมื่อปีกำรศึกษำ 2557
1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานด้านนี้ของคณะ
อย่างเป็นระบบ
2. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์เสนองบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เพิ่มจานวนอาจารย์ในการทาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้มากขึ้น
3. ควรผลักดันให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ตามปกติ
C.1 - C.13
จุดเด่น สำหรับปีกำรศึกษำ 2558
1. ระบบการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีการวางแผน ประเมินผล และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ผลงานของนิสิตได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3. คณะเภสัชศาสตร์มีการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยสภาวิชาชีพเภสัชกรรม
4. คณะเภสัชศาสตร์สร้างความร่วมมือกับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความรู้ทางเภสัชศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนำ สำหรับปีกำรศึกษำ 2558
1. ขาดหัวข้อและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
2. สถานที่และความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน
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S.1 – S.4
จุดเด่น สำหรับปีกำรศึกษำ 2558
1. จานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. มีขอ้ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นจานวนมาก
ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ
จุดที่ควรพัฒนำ สำหรับปีกำรศึกษำ 2558
1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นแบบนานาชาติ
2. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ
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ส่วนที่ 4
ภำคผนวก
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set)
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (1 สิงหำคม พ.ศ. 2558 - 31 กันยำยน พ.ศ. 2559)
ชื่อข้อมูลพื้นฐำน

ลำดับ

CdsValues

1

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

1

2

- ระดับปริญญาตรี

1

3

- ระดับ ป.บัณฑิต

-

4

- ระดับปริญญาโท

-

5

- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

6

- ระดับปริญญาเอก

-

7

จำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง

-

8

- ระดับปริญญาตรี

-

9

- ระดับ ป.บัณฑิต

-

10

- ระดับปริญญาโท

-

11

- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

12

- ระดับปริญญาเอก

-

13

จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ

446

14

- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี

446

15

- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต

-

16

- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท

-
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน
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17

- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

18

- จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก

-

19

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ

84

20

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

17

21

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า

36

22

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

31

23

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์

73

24

- จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

17

25

- จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

34

26

- จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

22

27

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

5

28

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-

29

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

1

30

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

4

31

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์

5

32

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-

33

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

1

34

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

4
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35

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์

1

36

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒุ ิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-

37

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒุ ิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

-

38

- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒุ ิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

1

39

จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ

5

40

- ระดับปริญญาตรี

-

41

- ระดับ ป.บัณฑิต

-

42

- ระดับปริญญาโท

2

43

- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

44

- ระดับปริญญาเอก

3

45

จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

-

46

- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ

-

47

- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

48

- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์

-

49

- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์

-

50

จำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร

3

51

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

-
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52

- บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกประกาศารฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกประกาศ

53

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร

-

54
55

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วนั ทีอ่ อก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

-

56

3

57

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

-

58

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

-

59

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ

-

60

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

-

61

- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

-

62

- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

-

63

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

-

64

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-
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65

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

66

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

67

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

-

68

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

69

- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

-

70

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด

-

71

- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา

-

72

- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)

-

73

- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

-

74

- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทาก่อนเข้าศึกษา

-

75

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มรี ายได้ประจาอยู่แล้ว

-

76

- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

-

77

- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

-

78

- จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

-

79

- เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)

-

80

- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

-

81

จำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่

-

82

- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทมี่ ีการตีพมิ พ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

-
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83
84

- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัทาเป็น
ประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีอ่ อกประกาศ

-

85

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร

-

86
87

- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

-

89

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

-

90

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

-

91

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

92

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

93

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

94

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

-

95

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

96

จำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน)

-

97

จำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่

-

88

-
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน

ลำดับ
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98
99

- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ออกประกาศ

-

100

- ลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร

-

101
102

- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

-

104

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

-

105

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

-

106

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

107

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

108

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

109

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

-

110

- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

111

จำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน)

-

112

จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร

103

-

299.97
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน

ลำดับ

CdsValues

113

- ระดับอนุปริญญา

-

114

- ระดับปริญญาตรี

299.97

115

- ระดับ ป.บัณฑิต

-

116

- ระดับปริญญาโท

-

117

- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

118

- ระดับปริญญาเอก

-

119

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน

120

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

121

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

122

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

123

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน

124

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

126

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

127

จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)

128

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

129

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

130

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8,794,400
8,794,400
5,270,000
5,270,000
67
67
-
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131

จำนวนนักวิจยั ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)

-

132

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

133

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

134

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

135

จำนวนอำจำรย์ประจำที่ลำศึกษำต่อ

136

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

137

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

138

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

139

จำนวนนักวิจยั ประจำที่ลำศึกษำต่อ

-

140

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

141

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

142

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

143

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

-

144

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

145

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

146
147

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ

17
17
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148

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

149

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

150

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

151

ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร

-

152

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

153

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

154

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

155

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

-

156

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

157

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

158
159

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยูใ่ นฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

160

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

161

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

162
163

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556

12
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน

ลำดับ

CdsValues

164

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

165

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

166

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

167

ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร

-

168

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

169

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

170

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

171

ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว

-

172

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

173

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

174

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

175

ผลงำนวิจยั ที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร

-

176

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

177

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

178

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

179

ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน

-

180

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

181

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน

ลำดับ

CdsValues

182

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

183

ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว

-

184

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

185

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

186

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

187

ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร

-

188

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

189

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

190

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

191

งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online

-

192

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

193

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

194

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

195

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน

-

196

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

197

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

198

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

199

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ

-
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ลำดับ

CdsValues

200

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

201

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

202

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

203

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

-

204

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

205

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

206

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

207

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน

-

208

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

209

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

210

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

211

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ

-

212

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

213

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

214

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

