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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 
หลักสูตร และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร มีนิสิตทั้งหมดจากทุกชั้นปี 
จ านวน 562 คน อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 84 คน ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา จ านวน 64 คน ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลา จ านวน 18 คน และลาศึกษาต่อบางส่วนเวลา จ านวน 2 คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน โดย
คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 31 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 32 คน  

งบประมาณสนับสนุนในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 265,270,500 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่มาจาก
งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 119,399,700 บาท และจากเงินรายได้ จ านวน 145,870,800 บาท  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่ อาคารเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และร้านยา โดยมีอาคารเรียน จ านวน 3 อาคาร แบ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น ที่ใช้ส าหรับด าเนินการ
บริหาร และการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย จ านวน 1 อาคาร อาคาร 13 ชั้นที่รอการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 อาคาร และร้านยา จ านวน 1 อาคาร โดยอาคาร 5 ชั้นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ห้องเรียน จ านวนทั้งหมด 4 ห้อง สามารถบรรจุผู้เรียนได้โดยประมาณ 90-120 คน/ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
3 ห้อง ซึ่งแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 2 ห้อง และวิจัยจ านวน 1 ห้อง และมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่จ าเป็นในการเรียนการสอนเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาเภสัชกรรม ห้องสมุดและระบบพ้ืนฐานด้าน
สารสนเทศ เป็นการให้บริการจากส่วนกลาง โดยมีห้องสมุดกลาง และการให้บริการ wifi ซึ่งเป็นบริการจากทาง
มหาวิทยาลัย  
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ CUPT  
 ผลกำรประเมินทั้งตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งช้ีเลือกทั้งหมด 15 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับกำร
ประเมินเท่ำกับ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา    ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพบัณฑิต        ระดบั 4 

ตัวบ่งชี้ C.4 ผลงานของผู้เรียน        ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์        ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย     ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร       ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย     

 ตัวบ่งชี้ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ   ระดับ 3 

 ตัวบ่งชี้ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ    ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ     ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา       ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ      ระดับ 5 

ตัวบ่งชี้ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม     ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ S.2 Student Mobility - Inbound/outbound,  
    part - time/full - time of international students    ระดับ 5 

ตัวบ่งชี้ S.3 Green University        ระดับ 2 

ตัวบ่งชี้ S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ระดับ 3 
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จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ  
จุดเด่น  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2559 

1. การได้งานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 
2. ผลงานของผู้เรียนได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
3. การบูรณาการโครงการวิจัย หรือการให้บริการวิชาการกับรายวิชาเรียน 
4. ความร่วมมือกับชุมชนบนพื้นฐานความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการท างานบริการวิชาการ 
5. อัตราส่วนของทุนสนับสนุนงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์จากภายนอก 

 
จุดที่ควรพัฒนำ  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2559 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
2. การบริหารและจัดการความเสี่ยง 
3. การส่งต่อแผนยุทมธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยบูรพำ 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 

Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
ค ำนิยำมวิสัยทัศน์และขอบเขตกำรด ำเนินกำร 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation) 
หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนา
ให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้
และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล            
(2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน 
(5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ 
และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า  “การวิจัยน าการ
พัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วย
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตใน
ปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ 
ซึ่งเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และ
ศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหำวิทยำลัยบูรพำ 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนา ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1 

โครงร่ำงองค์กร  

(Organization Profile) 
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ส่วนที ่1 

โครงร่ำงองค์กร (Organization Profile) 

P.1 ลักษณะองค์กร 

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพและความ
พร้อมในระดับสูง สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีโครงสร้างและ
ปัจจัยพ้ืนฐาน ประสบการณ์ ในการด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาและผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายสาขา เช่น เวชกรรม การพยาบาล สหเวชศาสตร์ ดังกล่าว
แล้วข้างต้น  ดังนั้น จึงมีจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นและรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2553       
เพ่ือผลิตเภสัชศาตรบัณฑิต ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรม อิงตาม
เกณฑ์ก าหนดของสภาเภสัชกรรมไม่น้อยกว่า 14 ประเด็นบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารัตถะและความช านาญ
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชนในบริบทสากลระดับก้าวน า การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกทั้งสามารถเข้าอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาการทางการแพทย์ และเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรและประเทศชาติในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนั้น สารัตถะส าคัญขององค์ความรู้ด้านเภสัชอุตสาหการ (Pharmaceutical Sciences)          
ที่ครอบคลุมรวมถึงวิทยาการพรีคลินิกและคลินิก (Pre–Clinical & Clinical Sciences) เฉพาะส่วนของความ
เป็นเภสัชกรยังคงเป็นสารัตถะและทักษะภาคบังคับที่นิสิตเภสัชศาสตร์จะละทิ้งเสียไม่ได้ คณะเภสัชศาสตร์
จ าเป็นต้องมีการควบคุมและประเมินอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นหลักประกันด้านคุณภาพและด้านมาตรฐานของ
วิชาชีพเภสัชกรและมหาวิทยาลัยบูรพา 

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินกิจการของคณะวิชามาเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ได้
เริ่มด าเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์คณะที่ 17 ของประเทศไทย โดยสามารถ
เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2553 และมีนิสิตรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตบัณฑิต
ทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาก าลังคนในสายงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะได้เปิด
หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี) และระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อม
ทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ให้เป็นไปตามมคอ.1 ตามที่สภาวิชาชีพเภสัช
กรรมก าหนด และจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ทั้งหมดให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ตรงกับทิศทางของการพัฒนาของประเทศ และมี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูง 
เ ป็ นที่ ย อม รั บ ใน ร ะดั บ ส า กล  ( The leading institutions in the production of high quality and 
international standard pharmacists) และตรงกับ อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์         
“เภสัชศาสตร์เพื่อประชาชน” และ “เภสัชศาสตร์แห่งบูรพา” 
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ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

1) หลักสูตรและบริกำร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร

เภสัชศาสตร์บัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตเภสัชกรที่เปี่ยมสมรรถนะและ
คุณภาพตามที่สภาวิชาชีพเภสัชกรรมก าหนด มีมาตรฐานสากล สามารถประกอบอาชีพเภสัชกรได้ในสาขาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และเภสัชอุตสาหการ หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 
1 หลักสูตร โดยเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2560 และร่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา
ได้ในปีการศึกษา 2562 

2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
พันธกิจคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

       1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มีคุณภาพระดับสากล เป็นที่พอใจของผู้ใช้ 
           2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ได้จริง 

          3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั้งยืน 

           4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

           5. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 
วิสัยทัศน์คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

(The leading institutions in the production of high quality and international  
standard pharmacists) 

 
ค ำนิยำมวิสัยทัศน์และขอบเขตกำรด ำเนินกำร 

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (The 
leading institutions in the production of high quality and international standard pharmacists) 
หมายถึง การเป็นคณะเภสัชศาสตร์หนึ่งในสิบอันดับของประเทศไทยที่จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษามากท่ีสุด สามารถ
ผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพทุกปี ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมีความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล (AUN-QA หรือ EdPEX) 
 

ค่ำนิยมหลัก (core value) คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

  ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต นักวิทยาศาสตร์ และ      
บุคลาการสายสนับสนุน ต่างให้ความส าคัญกับการสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีสมรรถนะพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกร มีความเป็นสากล และมีอัตลักษณ์ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสังคม 
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สมรรถนะหลัก (core competency) 

คณะเภสัชศาสตร์ มีสมรรถนะหลักในด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
1. การผลิตบัณฑิต สามารถผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะพร้อมในทุกด้าน

ตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด มีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเป็นสากล และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. การผลิตงานวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อย่างมีความเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก 
3. การบริการวิชาการ สามารถสร้างงานบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถสร้างสรรค์และปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

    
3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 116 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 
(อาจารย์ประจ า) จ านวน 84 คน (ลาศึกษาต่อ 18 คน ปฏิบัติงานจริง 66 คน) และสายสนับสนุน (บุคลากร
ส านักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์) จ านวน 32 คน 

บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   
      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 31 คน (ร้อยละ 36.90) 
      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 34 คน (ร้อยละ 40.48) 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 19 คน (ร้อยละ 22.62) 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 

 



 

 

5 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   
      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.12) 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 27 คน (ร้อยละ 84.38) 
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.50) 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

 
จ ำนวนคณำจำรย์ทั้งหมดและบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมต ำแหน่งและประเภท 

ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ข้าราชการต าแหน่งอาจารย์ อาจารย์ - 1 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

(ในสถาบันอุดมศึกษา : ต าแหน่ง
อาจารย์) 

อาจารย์ 28 46 74 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 - 4 

รองศาสตราจารย์ 3 1 4 

ศาสตราจารย์ 1 - 1 

พนักงานสายสนับสนุน นักวิชาการศึกษา 2 3 5 

นักวิทยาศาสตร์ 2 5 7 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1 2 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2 4 

บุคลากร 1 1 2 

นักวิชาการเงินและบัญชี - 3 3 
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ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

นักวิชาการพัสดุ 1 1 2 

นักวิเทศสัมพันธ์ - 1 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - 1 

พนักงานขับรถยนต์ 1 - 1 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 - 1 

นักการภารโรง - 1 1 

ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 - 1 

รวม 50 66 116 

 
4) สินทรัพย์ 

4.1 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

  คณะเภสัชศาสตร์ มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 7.52 ไร่ เป็นสถานที่ท าการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการใน
การจัดการเรียนการสอน และอาคารเพ่ือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 32,109 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 3 อาคาร 
ดังนี้ 

1. อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และห้องปฏิบัติการผลิตยา เป็นอาคาร 5 ชั้นประกอบด้วย
ส่วนส านักงานคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนห้องพักอาจารย์และบุคลากรคณะ ส่วนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วยร้านขายยา ส าหรับ
งานบริการวิชาการและฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 

3. อาคาร 12 ชั้น (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ประกอบด้วย ส่วนส านักงานคณะเภสัชศาสตร์ ส่วน
ห้องพักอาจารย์และบุคลากรคณะ ส่วนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ส่วนงานวิจัยและบริการชุมชน ซึ่งแบ่งพ้ืนที่
ใช้สอยดังนี้ 

3.1 ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยส่วนพื้นที่สาธารณะ พ้ืนที่โถง ที่จอดรถห้องกิจกรรมนิสิต 

3.2 ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยพื้นที่โรงอาหาร และห้องศึกษาด้วยตนเอง 

3.3 ชั้นที่ 3 - 4 ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา 

3.4 ชั้นที่ 5 ประกอบด้วยห้องสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องเอกสารอ้างอิง
ทางเภสัชศาสตร์ ห้องวิจัยทางเภสัชศาสตร์ และห้องพักนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 

3.5 ชั้นที่ 6 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องเทคโนโลยีเภสัชกรรมบังคับ
พ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมชั้นสูง ห้องเภสัชเวทและสมุทรเภสัชศาสตร์ ห้องชีวเภสัชศาสตร์ 
รวมไปถึงห้องปฏิบัติการ และห้องเก็บเครื่องมือ สารเคมีต่างๆ  



 

 

7 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์  

3.6 ชั้นที่ 7 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา ห้องชีวเภสัชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท รวมไปถึงห้องปฏิบัติการ และห้องเก็บ
เครื่องมือ สารเคมีต่างๆ  

3.7 ชั้นที่ 8 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการยาเม็ดทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมห้องปฏิบัติการ
ยาฉีดทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

3.8 ชั้นที่ 9 ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ห้องพักบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ส านักงานหน่วยบริการวิชาการ 

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 ถังเก็บน้ าประปา ฯลฯ 

 4.2 ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรี ยนการสอน
และงานวิจัย ตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด ดังนี้ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อภำษำไทย ชื่อภำษำอังกฤษ จ ำนวน 
1 ชุดปิดผนึกหลอดยาฉดี Ampule sealing set อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
2 หม้อนึ่งอัดไอน้ า Autoclave จ านวนเพียงพอ (2) 
3 เครื่องช่ังวิเคราะห์  

(ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
Balance, analytical (4decimal) จ านวนเพียงพอ (18) 

4 เครื่องช่ังไฟฟ้า  
(ทศนิยม1-3 ต าแหน่ง) 

Balance, electronic (1-3decimail) จ านวนเพียงพอ (20) 

5 เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือด Blood glucose meter จ านวนเพียงพอ (1) 
6 บิ่วเรต Buret จ านวนเพียงพอ (60) 
7 เครื่องบรรจุแคปซลู Capsule-filling machine จ านวนเพียงพอ (1) 
8 เครื่องหมุนเหวีย่ง Centrifuge จ านวนเพียงพอ (1) 
9 เครื่องเคลือบฟมิฟ์ Coating machine, film จ านวนเพียงพอ (1) 
10 เครื่องเคลือบแบบหม้อ Coating machine, pan อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
11 ภาชนะท าแห้ง Desiccator จ านวนเพียงพอ (3) 
12 เครื่องวัดการแตกตัว Disintegration tester จ านวนเพียงพอ (1) 
13 เครื่องจ่ายสารละลาย Dispenser จ านวนเพียงพอ (10) 
14 เครื่องวัดการละลาย Dissolution apparatus จ านวนเพียงพอ (1) 
15 ชุดอุปกรณ์กรอง Filtration apparatus จ านวนเพียงพอ (2) 
16 ตู้แช่แข็ง -20, -40, -80 Freezer จ านวนเพียงพอ (4) 
17 เครื่องวัดความกร่อน Friabilator จ านวนเพียงพอ (1) 



 

 

8 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์  

ล ำดับที ่ ชื่อภำษำไทย ชื่อภำษำอังกฤษ จ ำนวน 
18 ตู้ดูดควัน Fume hood  จ านวนเพียงพอ (9) 
19 โครมาโทกราฟีแบบแกส๊ Gas chromatography จ านวนเพียงพอ (1) 
20 ชุดเครื่องแก้ว ชนิดและแบบต่าง ๆ Glassware set จ านวนเพียงพอ 
21 เครื่องท าแกรนูล Granulator จ านวนเพียงพอ (1) 
22 เครื่องทดสอบความแข็ง Hardness tester จ านวนเพียงพอ (1) 
23 โครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะ

สูง 
High performance liquid 
chromatography 

จ านวนเพียงพอ (2) 

24 ชุดสไลด์ วิทยาเนื้อเยื่อ Histology slide set จ านวนเพียงพอ (1) 
25 เครื่องปั่นผสมเป็นเนื้อเดียว Homogenizer จ านวนเพียงพอ (1) 
26 เตาอบแบบลมร้อน Hot air oven จ านวนเพียงพอ (2) 
27 แท่นให้ความร้อน Hot plate จ านวนเพียงพอ (40) 
28 ชุดหุ่นจ าลองกายวิภาคมนุษย ์ Human body anatomy model set จ านวนเพียงพอ (1) 
29 เครื่องวัดความชื้นสมัพัทธ์ Hygrometer จ านวนเพียงพอ (1) 
30 ตู้อบ (บ่มเช้ือ) Incubator จ านวนเพียงพอ (1) 
31 ตู้ลามินาร ์ Laminar airflow hood จ านวนเพียงพอ (1) 
32 เครื่องกวนด้วยแท่งแม่เหล็ก Magnetic stirrer จ านวนเพียงพอ (20) 
33 ถาดนับยา Medicine counting tray จ านวนเพียงพอ (4) 
34 เครื่องวัดจุดหลอมเหลว Melting point apparatus จ านวนเพียงพอ (1) 
35 เครื่องบดชนิดต่าง ๆ Mill จ านวนเพียงพอ (1) 
36 โกร่งแก้ว Mortar and pestle, glass จ านวนเพียงพอ (50) 
37 โกร่งกระเบื้อง Mortar and pestle, porcelain จ านวนเพียงพอ (50) 
38 กล้องจุลทรรศน ์ Optical microscope จ านวนเพียงพอ (18) 
39 เครื่องชะสกัด Percolator จ านวนเพียงพอ (3) 
40 เครื่องวัดความเป็นกรดเบส/สภาพน า

ไฟฟ้า 
pH/conductivity meter จ านวนเพียงพอ (9) 

41 ปิเปต ขนาดตา่ง ๆ Pipet จ านวนเพียงพอ (804) 
42 โพเทนซิออมิเตอร ์ Potentiometer จ านวนเพียงพอ (1) 
43 ชุดเตรียมน้ าบรสิุทธ์ิ Purified water preparation set จ านวนเพียงพอ (1) 
44 ตู้ท าความเย็น Refrigerator จ านวนเพียงพอ (3) 
45 เครื่องระเหยแบบหมุน Rotary evaporator จ านวนเพียงพอ (2) 
46 เครื่องเขย่า Shaker จ านวนเพียงพอ (2) 
47 เครื่องเขย่าแร่ง Sieve shaker จ านวนเพียงพอ (1) 
48 แผ่นกระเบื้อง (ผสมยา)  

พายปาด 
Slab 
Spatula 

จ านวนเพียงพอ (56) 
จ านวนเพียงพอ (228) 

49 ชุดสกัดซอกซ์เล็ต Soxhlet extractor set จ านวนเพียงพอ (8) 
50 เครื่องวัดความดันเลือด  Sphygmomanometer จ านวนเพียงพอ (10) 
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ล ำดับที ่ ชื่อภำษำไทย ชื่อภำษำอังกฤษ จ ำนวน 
(แบบปรอทและแบบอัตโนมัต)ิ 

51 เครื่องวัดอากาศหายใจ Spirometer อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
52 ชุดแร่งมาตรฐาน Standard sieve set จ านวนเพียงพอ (20) 
53 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรโิอ Stereomicroscope จ านวนเพียงพอ (2) 
54 แม่พิมพ์ยาเหน็บ Suppository mold จ านวนเพียงพอ (20) 
55 เครื่องวัดความหนาเมด็ยา Tablet thickness tester จ านวนเพียงพอ (1) 
56 เครื่องตอกยาเม็ดแบบสากเดี่ยว Tablet machine, single punch จ านวนเพียงพอ (8) 
57 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Temperature and humidity 

controlled chamber 
จ านวนเพียงพอ (1) 

58 เครื่องวัดแรงตึงผิว Tensiometer จ านวนเพียงพอ (1) 
59 เทอร์โมมเิตอร์ 100 องศา 

เทอร์โมมเิตอร์ 200 องศา 
Thermometer จ านวนเพียงพอ (52) 

จ านวนเพียงพอ (7) 
60 โครมาโทกราฟีแบบช้ันบาง Thin layer chromatography จ านวนเพียงพอ (1) 
61 เครื่องท าแห้งแบบถาด Tray dryer จ านวนเพียงพอ (1) 
62 เครื่องเขย่าด้วยคลื่นเสียงความถีส่งู Ultrasonic sonicator จ านวนเพียงพอ (2) 
63 ยูว-ีวิส สเปกโทรโฟโตมิเตอร ์ UV-vis spectrophotometer จ านวนเพียงพอ (2) 
64 เครื่องผสมแห้ง Dry mixer จ านวนเพียงพอ (1) 
65 อุปกรณ์ปิดผนึกขวดยาฉดี Vial cap sealing device จ านวนเพียงพอ (1) 
66 เครื่องวัดความหนดื (ส าหรับสาร

ประเภท Newtonian และ non-
Newtonian) 

Viscometer (for Newtonian and 
non-Newtonian fluids) 

จ านวนเพียงพอ (1) 

67 เครื่องผสมแบบกระแสวน Vortex mixer จ านวนเพียงพอ (10) 
68 อ่างน้ าควบคุมอุณหภมู ิ Water bath, temperature-

controlled 
จ านวนเพียงพอ (47) 

69 เครื่องช่ังน้ าหนัก Weight scale จ านวนเพียงพอ (1) 
70 เครื่องผสมเปียก เช่น เครื่องผสมแบบ

แพลเนต 
Wet mixer เช่น Planetary mixer จ านวนเพียงพอ (1) 

71 เครื่องอ่านโซน (การยับยั้งเชื้อ) Zone reader อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 

 

4.3 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีระบบสารสนเทศที่ส าคัญ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ระบบฐานข้อมูลติดตามการเรียนการสอน 
ซอฟแวร์สนับสนุนการเรียนการสอน ระบบ e-learning รวมถึงฐานข้อมูล Micromedex ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะ 
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5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บูรพา และมีหน่วยงานภายนอกในการก ากับดูแลให้เกิดการด าเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีระบบจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาเภสัชกรรม สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินทางราชการ เป็นต้น 

ปัจจุบันคณะ ฯ อยู่ในโครงสร้างส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ก ากับดูแลโดยมหาวิทยาลัย
และ สภามหาวิทยาลัย ด าเนินงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
2550  อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่าย
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 

1) โครงสร้ำงองค์กร 
อนุสนธิจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใน

ส่วนงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ข้อ 11 ท าให้คณะเภสัชศาสตร์มีหน่วยงานภายใน 
ประกอบด้วย 

(1) ส านักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
(2) ส านักงานจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ 

โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 ให้เพ่ิมข้อความเป็นข้อ 4.6/1 ลงระหว่างข้อ 4.6 และข้อ 4.7 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ให้คณะ 
เภสัชศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ และอ่ืนๆ ด้านเภสัชศาสตร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ดูแล 
และรับผิดชอบทุกมิติในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ให้ก้าวหน้าตามพันธกิจก าหนด 

เพ่ือให้คณะเภสัชศาสตร์ สามารถบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาได้ในทุก
ระดับปริญญา สร้างงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องและตามศักยภาพ การจัดท าหลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างเป็นระบบ              
มีสมรรถนะของบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม ในการรับรองสถาบันผู้ผลิตและการรับรองหลักสูตร 
2 ใน 14 ประเด็นหลัก (ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551) ในการก าหนดสาขาวิชาภายในคณะเภสัช
ศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งในระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า และมีความชัดเจนในการถ่ายทอดสู่
ผู้เรียนในสาระท่ีสอดคล้องและก าหนดไว้เป็นสารัตถะของหลักสูตรศึกษา ทุกระดับปริญญา 

ดังนั้น เพ่ือให้คณะเภสัชศาสตร์สามารถปฏิบัติงานโดยตามเงื่อนไขก าหนดดังกล่าว คณะเภสัช
ศาสตร์ โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่  9/2554               
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วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และปรับปรุงเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 และ
ล่าสุดในการปรับปรุงตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 0628/2559 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ให้มีการ
จัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส าหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือความเหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตผล ผลลัพธ์ ของหน่วยงาน 

2. เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจก าหนดของทุกคน ทุกสายงาน        
ทุกระดับ โดยมีเกณฑ์ก าหนดปฏิบัติและข้อตกลงปฏิบัติงานเชิงคุณภาพส าหรับบุคลากรทุกคน แต่ละคน 
(Performance Agreements) 

3. เพ่ือสามารถด าเนินการปฏิบัติงานในส่วนงานในงานการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร การประสานงาน การสนับสนุน ทุกระดับปริญญา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกรอบการพัฒนาเพ่ือประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสากลได้
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โดยให้มีโครงสร้างการจัดการองค์กรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เป็นดังนี้ 
           (1) ส ำนักงำนคณบดี ให้มีการก าหนดภายในออกเป็น 10 ด้าน (คณะเภสัชศาสตร์อาจขอเรียกว่า 
“งาน” ไปพลางก่อน โดยหัวหน้าของแต่ละด้านจะไม่ใช่หัวหน้างานตามความหมายปกติของการแบ่งส่วนตาม
โครงสร้างเดิมของการเป็นส่วนราชการและไมได้รับเงินตอบแทนประจ าต าแหน่งแต่ประการใด) ประกอบด้วย 

                      (1.1) ด้านบริหารจัดการทั่วไป ครอบคลุมรวมถึงภาระงานด้านสารบรรณ บุคคล การพัฒนา
งาน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นอาทิ 

                (1.2) ด้านอาคารสถานที่ยานพาหนะและการซ่อมบ ารุง ครอบคลุมภาระงานการบ ารุงรักษา
ทั่วไปของอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย และการใช้–การบ ารุงรักษายานพาหนะ 

                (1.3) ด้านบริหารจัดการหลักสูตรและระบบวุฒิบัตร ครอบคลุมภาระงานด้านการบริการ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต–ระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการและประสานงานด้านระบบวุฒิบัตรทาง
เภสัชกรรม/เภสัชศาสตร์ (โดยร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม) 
                (1.4) ด้านพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ ครอบคลุมภาระงานด้านการพัฒนาคุณภาพ 
การประกันคุณภาพและมาตรฐานทุกระนาบและมิติ การจัดการความรู้ การสร้างระบบเครือข่ายคุณภาพ การ
ประกันความเสี่ยงและการจัดการ การประสานงานระหว่างและภายในเครือข่าย การสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครือข่าย 

                (1.5) ด้านบริหารการเงินและการพัสดุ ครอบคลุมภาระงานด้านการเงินการบัญชีและการคลัง 
การพัสดุ และการด าเนินการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินการคลังของส่วนงาน 

                (1.6) ด้านวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และทรัพย์สิน ครอบคลุมภาระงานด้านการวิเคราะห์
นโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการงบประมาณและทรัพย์สิน การวิเคราะห์สถาบัน 
การปรับแผนและกลยุทธ์เชิงรุก การวิเคราะห์และจัดท าต้นทุนด าเนินการด้านต่างๆ ความคุ้มทุนทุกลักษณะ 

                (1.7) ด้านกิจการนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ ครอบคลุมภาระงานและกิจกรรม/แผนงานทั้งหมดที่
สัมพันธ์กับนิสิตเภสัชศาสตร์ นิสิตสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ และประสานงานด้ านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม นิเทศสัมพันธ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ/สากล 
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                (1.8) ด้านการบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาและสารสนเทศ ครอบคลุมภาระงาน     
การจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกระดับปริญญาที่คณะ เภสัชศาสตร์
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 ครอบคลุมภาระงานด้านการ
ฝึกปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ/ทักษะตามหลักสูตรก าหนด ส าหรับการช่วยจัดการการศึกษาตามหลักสูตร การดูแล
และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้ในระดับเบื้องต้น การดูแลและการ
บ ารุงรักษาพันธุ์ไม้สมุนไพรและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การดูแลสัตว์ทดลองที่ใช้งานทาง
วิทยาศาสตร์ การเสนอจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุ ฯลฯ เป็นอาทิ 

                (1.10) ด้านประสานงานวิจัย บริการวิชาการ และวิสาหกิจทางเภสัชศาสตร์  โดยผู้ที่จะรับการ
คัดเลือกเป็นหัวหน้าส านักได้จักต้องมีประสบการณ์และทักษะด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ด้าน 

(2) ส ำนักกำรจัดกำรศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ ที่มิใช่ลักษณะของการแบ่งส่วนหน่วยงานในลักษณะ
ของภาควิชา หากแต่เป็นการแยกจ าแนกให้สอดคล้องกับการก าหนดและการจัดการสารัตถะการเรียนรู้ การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการ เป็น “กลุ่มสาขาวิชา” ที่มีลักษณะการจัดแบ่งหรือจ าแนกไว้ในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตและเพ่ือความชัดเจนในการประสานงานและหรือความร่วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ทั้งด้านเภสัชศาสตร์และ
สาขาวิชาอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
                (2.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม 

                (2.2) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏบิัติและการบริบาล 

                (2.3) สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ 

(2.4) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชวีภาพ 

                (2.5) สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี 

                (2.6) สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

      ผู้ที่จะรับการคัดเลือกเป็นประธานสาขาได้จักต้องมีประสบการณ์และทักษะด้านบริหารจัดการ
วิชาการด้านสุขภาพการจัดแบ่งกลุ่มสาขาวิชาภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดให้มีความ
กะทัดรัด (Compact & Comprehensive) มากกว่าโครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่ง
อ่ืนๆ สามารถถ่ายโอนบุคลากรได้ดีกว่า และไม่มีลักษณะของการเป็นภาควิชาแต่ประการใด ทั้งนี้ เพ่ือสร้าง           
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาด้านเภสัชศาสตร์ให้อยู่ในระดับน าโดยเร็ว รวมถึง
ผลิตบุคลากรทุกระดับ (Graduates & Personnel) ที่สอดคล้องและชัดเจน ตรงตามความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยมีทิศทางตรงกับแนวโน้มการพัฒนาของวิสัยทัศน์ ASEAN Harmonization และที่ก าหนดเป็น
สากลโดย WHO, UNESCO, FIP (Federation of International Pharmaceutiques) 
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     การก าหนดให้มีต าแหน่งรองคณบดีและหรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ รวมถึงต าแหน่งที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืนในการช่วยคณบดี โดยมอบหมายภาระงานปฏิบัติให้นั้น มิได้หมายความถึงการแบ่งแยกอ านาจการ
บังคับบัญชาแต่ประการใด และไม่สามารถก าหนดเกณฑ์หรือมาตรการใดๆ โดยปราศจากความเห็นชอบของ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้ก ากับ ดูแล ควบคุม ให้คณะเภสัชศาสตร์ด าเนิน
กิจกรรมและธุรกรรมก าหนด ตามบริบทของวิชาชีพและวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ตลอดจนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข 

ปัจจุบัน คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 

ก. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ดังนี้ 
                            ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 
                          อาจารย์ธีระ ฉกาจนโรดม 

    อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 

                          ดร. พิชัย สนแจ้ง 

ข. ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 
                          คณบดี  

(เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า) 
                          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

(เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการทรัพย์สิน 

(เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์) 
ค. ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา 

(เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กัมปนาท หวลบุตตา) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาทางวิชาชีพและการฝึกงาน 

(เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์)  
ง. ประธานสาขาวิชา 2 กลุ่มสาขาวิชา แต่งตั้งโดยอธิการบดี ดังเสนอโดยคณบดี 

ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ 

(เภสัชกร อาจารย์พงศ์พันธุ์  สุริยงค์)   

ประธานสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 

(เภสัชกรหญิง ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ) 
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2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภูมิภาคตะวันออก 7 จังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นอาณาพ้ืนที่ส าคัญแห่งหนึ่งที่มีเยาวชน

โดยเฉพาะนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงทางการศึกษา การวิจัย และการ
ให้บริการ แต่ยังไม่มีสถาบันผลิตบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์โดยตรง จึงนับเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ส าคัญ (Strategic 
Geo–Political Location) ในการผลิตบุคลากรคุณภาพให้แก่สังคมของ ASEAN 

จังหวัดชลบุรีและภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีธุรกรรมด้านการเกษตร การ
ประมง การค้า การอุตสาหกรรม การบริการ ฯลฯ ที่ส าคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง ไม่ด้อยกว่ากรุงเทพมหานครและ
ภาคใต้ รวมถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ จากการที่ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจท าให้มีผู้เดินทางมาท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากส่งผลให้มีความต้องการบริการด้านสุขภาพมากด้วย จากข้อ
ได้เปรียบด้านความต้องการบุคลากรทางการแพทย์เป็นจ านวนมาก ท าให้คณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะเภสัช
ศาสตร์ในพื้นที่สามารถสร้างเภสัชกรให้ตรงกับความต้องการของภูมิภาค และผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ ไว้ดังนี้  
1. ผู้เรียน โดยเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ 
2. ผู้ปกครอง 
3. ผู้ใช้งานบัณฑิต 
4. บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. ศิษย์เก่า 
6. สภาวิชาชีพเภสัชกรรม 
7. สังคมและชุมชน 

3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 
  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เช่น การจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร 
การวิจัยและบริการวิชาการ มีคู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. โรงเรียนระดับมัธยม ผู้ส่งมอบในการส่งนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตร เช่น โรงเรียนสาธิต
พิบูลย์บ าเพ็ญ และโรงเรียนอื่นๆ ในภาคตะวันออก 

2. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในต่างประเทศ ที่มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับทางคณะและมหาวิทยาลัย เช่น Management Science University, Malaysia, Wenzhou Medical 
University, China เป็นต้น 

3. แหล่งฝึกงาน ทั้งโรงพยาบาล ร้านขายยา โรงงานผลิตยา องค์การอาหารและยา 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันวิจัย ที่เป็นคู่ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าฝึกงาน 

4. ผู้จ าหน่ายพัสดุ ผู้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการเรียนการสอน และร้านขายยา 
5. ผู้รับเหมาบริการ เป็นผู้ส่งมอบบริการด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสะอาด การรักษา

ความปลอดภัย เป็นต้น 
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P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กำร 

ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 

1) ล ำดับกำรแข่งขัน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะเภสัชศาสตร์เพียงคณะเดียว ที่ผลิตเภสัชศาสตร

บัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา 22 แห่งที่อยู่ในภาคตะวันออก และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่มีนักเรียนจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาสูงที่สุด เป็นหนึ่งใน 14 คณะเภสัช
ศาสตร์ที่เป็นของมหาวิทยาลัยรัฐบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยสภาเภสัชกรรมทั้งหมด 19 สถาบัน โดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดให้มีการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อเป็นล าดับที่ 17 โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกใน
ปีการศึกษา 2553 มีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรจนถึงปัจจุบันแล้ว จ านวน 8 รุ่น 

  2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ            
1.ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 2. นโยบายรัฐบาล 3. ทุนสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัย 4. การพัฒนาเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก และ 5. สถานที่ตั้ง 

3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

คู่เปรียบเทียบที่เหมาะสมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คือ คณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 
สถาบัน ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงคณะเภสัชศาสตร์ที่ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วย
ระบบประกันคุณภาพ CUPT-QA 

 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือให้การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเข็มไปในทิศทางที่น าไปสู่วิสัยทัศน์ที่

ก าหนดของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งโดย
ทางตรง และโดยทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการคาดคะเนถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
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อนาคตได้อย่างถูกต้อง แม่นย า จึงเป็นโจทย์ส าคัญ และเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการวางยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และเพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานพัฒนาภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินเพ่ือ
เป็นการทบทวน และปรับแผนพัฒนาฯ ตลอดจนแสวงหายุทธวิธีใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบท่ีต่อเนื่อง 

 
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
โดยการการติดตามการด าเนินงานของแต่ละภาระกิจอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ จะด าเนินงานการ
แผนยุทธศาสตร์คณะ และรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือวางแผนและปรับปรุงผล
การด าเนินงานทุกครึ่งปี ส าหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 7 ปี 
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ส่วนที่ 2 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวับ่งชี้ 
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ผลกำรด ำเนนิงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ปีกำรศึกษำ 2559 
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ตัวบ่งช้ีที่ C.1 กำรรับและกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตนักศึกษำ (Success Rate) 

 
ค ำอธิบำย 

 การด าเนินงานในการรับนิสิต การคงอยู่ และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนิสิตและ
ระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการการศึกษา ในมิติของความต้องการ
ในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาได้ 
 
ผลกำรด ำเนินกำร:  

ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) แต่เนื่องจาก
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัช
ศาสตร์ ยังไม่มีนิสิตเข้ารับการศึกษา จึงไม่ได้ท าการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ดังนั้น ระดับคุณภาพของ
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ มีเพียงหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 
แผนกำรรับนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำประจ ำปีกำรศึกษำ 2557-2562 

ชื่อหลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (6ปี) 139 149 160 180 200 200 

รับได้จริง 143 154 149 142 - - 
 
ตำรำงข้อมูลกำรรับเข้ำของนิสิตเภสัชศำสตร์ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 
ชื่อหลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 
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จ ำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 8,830 143 136 136 11,025 154 118 118 7,370 149 146 146 
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ตำรำงข้อมูลจ ำนวนนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ในแต่ละชั้นปี 
ปีก

ำร
ศึก

ษำ
 นิสิต 

รวม 
ปี 1 ปี 2 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 
2559 146 139 111 111 129 129 96 96 49 49 31 31 555 

 
หมำยเหต ุ:   1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกนั 

 
ตำรำงข้อมูลกำรคงอยู่และกำรจบกำรศึกษำของนิสิตของเภสัชศำสตร์ในแต่ละปีกำรศกึษำ 

รหัสแรกเข้ำ/จบ 
จ ำนวนที่

ลงทะเบียน 

จ ำนวนนิสิตที่จบภำยใน
ระยะเวลำ 

จ ำนวนนิสิตที่พ้นสภำพแต่ละชัน้ปี 

< 6 ปี 6 ปี > 6 ปี 1 2 3 4 5 6 เป็นต้นไป 
53/58 40 33 - 4 3 - - - - - 
54/59 40 24 6 1 9 - - - - - 

 

ชื่อหลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ 
2556 2557 2558 
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กำ
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ึกษ
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(%
) 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  1  หลักสูตร       
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต - - - - 40/33 82.5 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 

 คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานในส่วนนี้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการ และเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนฝ่ายวิชาการด าเนินการเก็บข้อมูล ก ากับและติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการรับนิสิตเข้าศึกษา และเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ด้าน
การคงอยู่ของนิสิตระหว่างการศึกษาและระบบการดูแลนิสิตระหว่างเรียน และด้านระยะเวลาในการผลิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต ดังตารางแสดงข้อมูลในด้านต่างๆ ด้านบน 
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กำรรับนิสิตเข้ำศึกษำ เกณฑ์กำรคัดเลือก 

 ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีแผนในการรับนิสิตจ านวน 160 คน แต่
สามารถก าหนดจ านวนนิสิตที่คณะเภสัชศาสตร์ จะรับเข้าศึกษาได้จริงที่ จ านวน 149 คน (จากจ านวนอาจารย์ที่
เป็นเภสัชกรและไม่เป็นเภสัชกร ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก
จ านวนของอาจารย์ผู้สอน มีการเปลี่ยนแปลง ในการรับเข้าศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ 
เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสมที่จะคัดเลือกเข้าศึกษา และก าหนดการในการสมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจ โดยเลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ตาม
ผลการประเมินจากผู้เข้าสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2558 ทั้งใน website และทาง facebook  ของคณะเภสัช
ศาสตร์ และทาง www.dekdee.com  

ในการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร ทางคณะได้มีการจัดสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบรับตรง 
โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ส าหรับบุคคลทั่วไป 

(1)  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ 

 2. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนาก าลังคนทาง
เภสัชศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจ านวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน) 
         (1)  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจาก
ต่างประเทศ 

          (2)  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้าน
ขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง 

(3)  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชาก าหนด เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนาก าลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 

 3. โควตาจัดสรรส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต  "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา 

        (1)  ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก 

(2)  มีคะแนนฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.5     
          (3)  หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้น า ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ 
ฯลฯ เป็นอาทิ อาจได้รับการพิจารณาเพ่ิมจ านวนรับเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องสมัครสอบและเข้าสอบเช่นเดียวกัน 
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 4. โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอ่ืนที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์  

         (1)   ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก 

         (2)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้แนบ
เอกสารประกอบ (ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ต้องมีใบรับรองคาดว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา และต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาหรือใหนังสือรับรองฉบับจริง มาแสดงในวันรายงาน
ตัว  เข้าเป็นนิสิต หากไม่สามารถน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้ คณะเภสัชศาสตร์จะถือว่า
การสอบผ่านนั้นเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิในการเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านการสอบวัดผล โดยได้คะแนนในแต่ละรายวิชา ที่ก าหนดให้ ดังแสดงในตารางไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 30 และได้คะแนนรวมทั้ง 6 วิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

รหัสและชื่อรำยวิชำที่ใช้สอบวัดผล 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ ค่ำน้ ำหนัก 
เกณฑ์ขัน้ต่ ำ 

(ร้อยละ) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

01 เคม ี 18 30 ผู้สมัครมีคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 30 
ของแต่ละวิชาและ/หรือตามพื้นฐาน และต้อง
มีคะแนนรวมทั้ง 6 วิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 40 
ของคะแนนเต็มทั้งหมด 

ฟิสิกส ์ 18 30 

ชีววิทยา 18 30 
02 คณิตศาสตร ์ 18 30 

ภาษาอังกฤษ 18 30 
ความถนัดทางเภสัชศาสตร ์ 10 30 

คะแนนรวมภาคข้อเขียน 100 40 
คะแนนรวมภาคความเหมาะสม 100 ***** ตามเกณฑ์ก าหนดวิชาชีพเภสัชกรรมและคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
นอกจากนี้คณะยังได้จัดตั้งคณะกรรมฝ่ายการประเมินผล กระบวนรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้เข้า

ศึกษา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และน าไปปรับปรุง และพัฒนาระบบการรับสมัครในปีถัดไป โดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้สมัครในแต่ละกระบวนการ ซึ่งผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2559 ดังแสดงใน
ตาราง ต่อไปนี้ 
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ประเด็น ค่ำเฉลี่ย 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 3.92 

ด้านการสมัครสอบ 3.70 

ด้านสถานที่สอบและสิ่งอ านวยความสะดวก 3.46 

ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสอบ 4.11 

ด้านเนื้อหาในการจัดสอบ 3.79 

 

กำรคงอยูข่องนิสิต (เป้าหมายของคณะในการด าเนินการในส่วนนี้ คือ ไม่มากกว่าร้อยละ 20) 

 จากข้อมูลในตารางแสดงจ านวนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละชั้นปี (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2559) 
พบว่าอัตราในการลาออกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 มีอัตราการลาออกมากกว่าในทุก
ชั้นปี แต่อัตราการลาออกไม่เกินร้อยละ 10 (อยู่ในระหว่างช่วงร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6) ไม่เกินอัตราในการตกออก
ของนิสิตที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 20 และเหตุผลในการลาออกส่วนใหญ่ คือ สมัครเรียนได้ในคณะอ่ืนหรือที่
มหาวิทยาลัยอื่นที่ต้องการ ส าหรับในปีการศึกษา 2559 อัตราการลาออกในชั้นปีดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 5  

ส าหรับนิสิตที่ศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น จะมีอัตราการตกออก เนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ การไม่ผ่านการเรียนบุรพวิชา ท าให้นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 5 ปีครึ่ง ตามที่หลักสูตรเภสัช  
ศาสตรบัณฑิต ปี 2556 ก าหนดไว้  

การคงอยู่และความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต ได้มีการเก็บข้อมูล ก ากับและติดตามผล ทั้งในระบบ
ทะเบียนกลาง ฝ่ายงานวิชาการและคณะกรรมการของคณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นิสิต
สามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ จากอัตราการลาออกที่ลดลงของนิสิตในชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป 
แสดงให้เห็นถึงระบบที่ดีในการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิต แต่อัตราการจบการศึกษายังพบว่ามี
นิสิตประมาณ ร้อยละ 20 ที่ไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด คณะได้มีการวิเคราะห์ผลและ
ด าเนินการวางแผนการก ากับติดตามผลความก้าวหน้าในการเรียนในส่วนนี้ในปีการศึกษาต่อไป 

ระยะเวลำในกำรศึกษำของนิสิต 

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2556 มีการออกแบบโดยมีการจัดการแผนการเรียนโดยให้นิสิตสามารถ
จบการศึกษาได้ในเวลา 5 ปีครึ่ง เพ่ือที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวในการสอบวัดผลใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จาก
ข้อมูลปีการศึกษา 2553 - 2559 นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 และ 2559 ส่วนใหญ่ สามารถจบ
การศึกษาได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด คิดเป็นร้อยละ 80  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.2 กำรได้งำนท ำของบัณฑิต หรือกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบวิชำชีพ 

 
ค ำอธิบำย 

บัณฑิตที่ส าเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจ าและไม่มีรายได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรก าหนด 
นิยามความส าเร็จ การมีงานท า การใช้ประโยชน์ หรือระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ใน program 
profile หรือโครงร่างองค์กร 

 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 

ชื่อหลักสูตร 

ปีกำรศึกษำท่ีจบ 

ระดับ 
2556 2557 2558 

ร้อยละกำรมี
งำนท ำ 

ร้อยละ
กำรศึกษำต่อ 

ร้อยละกำรมี
งำนท ำ 

ร้อยละ
กำรศึกษำต่อ 

ร้อยละกำรมี
งำนท ำ 

ร้อยละ
กำรศึกษำต่อ 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  1  หลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต - - - - 94 - 2 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  :  

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเน้นการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต เพ่ือไปประกอบวิชาชีพเภสัช
กรในสังคม โดยคณะได้มีการส ารวจและเก็บข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตในแต่ละปี โดยการใช้แบบสอบถาม
ส ารวจการได้งานท าของนิสิต โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ บัณฑิตทุกคนมีงานท า และประกอบอาชีพที่ตรงสายงาน
มากกว่าร้อยละ 95 การส ารวจได้แจกแบบสอบถามให้กับบัณฑิตในวันที่บัณฑิตกลับมาคณะเพ่ือฝึกซ้อมรับ
ปริญญา (ประมาณ 1 ปีหลังจบการศึกษา) โดยในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2558 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 33 คน มีงานท า 31 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ของบัณฑิตทั้งหมด และบัณฑิตที่มีงานท าประกอบวิชาชีพ
เภสัชกร หรืออาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเภสัชกร จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 91 และอีก 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3 ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกร ผลการประเมินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะ
ได้ตั้งไว้ จึงได้ท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าบัณฑิตสอบผ่านใบประกอบรอบที่ 2 แล้วจึงค่อยสมัครงาน 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.3  คุณภำพบัณฑิต 

 
ค ำอธิบำย 

คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/สถาบัน 
ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตกย่อย
ออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรในที่สุด 
โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน (Alignment) 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่สะท้อนความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 

ชื่อหลักสูตร 

ปีกำรศึกษำท่ีจบ 

ระดับ 
2556 2557 2558 

ร้อยละบัณฑิตท่ี 
ได้รับกำรประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยจำก
กำรประเมิน

บัณฑิต 

ร้อยละ บัณฑิตท่ี 
ได้รับกำรประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยจำก
กำรประเมิน

บัณฑิต 

ร้อยละบัณฑิตท่ี 
ได้รับกำร
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยจำก
กำรประเมิน 

บัณฑิต 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต - - - - 26.67 4.16 4 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 

 คณะเภสัชศาตร์ได้ส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ให้แก่
ผู้ใช้งานบัณฑิต โดยประเมินบัณฑิตในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต อันเกิดจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา         
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะเชิงวิชาชีพเภสัชกรรม โดยตั้งเป้าหมายระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตมากกว่า 3.51 (ระดับดี) ซึ่งผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 27 ได้ระดับความพึง
พอใจต่อการใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับ 4.16 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
และยังสามารถน าผลจากการประเมินมาวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาบัณฑิตในด้านการเสริมสร้างความรู้
ทางด้านบทบาทวิชาชีพเภสัชกรให้กับนิสิตในชั้นปีต้น และเสริมสร้างความรู้ในด้านงานวิจัยในกับบัณฑิตต่อไป 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล: ระดับ 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.4 ผลงำนของผู้เรียน  
 
ค ำอธิบำย 

การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือหรือ
เป็นประโยชน์ การประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 
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ตำรำงข้อมูลผลงำนของผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
นิยำม "ผลงำนของผู้เรียน" หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงำนทีต่อบโจทย์อุตสำหกรรม ที่สอดคล้องกับสำขำน้ัน ๆ หรือ Program Outcome ตำมบริบทของหลักสูตรในทุกระดบักำรศึกษำ 

 

ท่ี 
ชื่อ-นำมสกุล นิสิต/ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ระดับหลักสูตร 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ/นักวิจัยท่ีท ำ
ผลงำนร่วม 

ชื่อผลงำน 

ประเภทแหล่งเผยแพร่ 

ชื่อแหล่งเผยแพร ่
วัน/เดือน/ปี  
ท่ีเผยแพร ่

กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ท่ีส ำคัญ ๗ ศำสตร์ 

หมำย
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1 Bowonlak Kajhonlit 
Somchanok Panyakawin 
Pornanun Chuapaditphun 

   Sompol Prakongpan 
Mikael Laisola 
Sumalee Wannachaiyasit 

Preparation and evaluation of creams 
from stingless bee propolis extract 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

2 Benchaporn Weeraphon 
Suttida Limkonglab 
 

   Teerarak Onaiam Effectiveness of QR code Program in 
Improving Knowledge Use of Drugs that 
have Extended Label in Non-
Communicable Disease at Burapha 
University Hospital 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

3 Surawat Rungpanich 
Atthayut Tantayanukol 
Buncha Weechasetthanont 

   Titinun Auamnoy 
Chamipa Phanudulkitti 

Comparative Healty Behaviors between 
Athlete Student and Non-Athlete 
Students of Burapha University 2016 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

4 Nathachat Kaew-Intorn 
Nutthida Waiyarupee 
Warangkana Boonyanuwat 

   Yotsanan Weerapol  
Suphunnika Tubtimsri 

Enhanced dissolution of Kaemferia 
parviflora extract by seft-emulsifying 
drug delivery systems 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

5 Sutthinee Ditcharoen 
Pare Borisut 

   Putthiporn Khongkeaw 
Pattaravadee Srikoon 
Watcharapong Chaemsawang 

Liposomes formulated with 
Deoxycholic acid and 
Phosphatidylcholine for Curcumin 
delivery to cancer cells: Effect of 
Deoxycholic acid on physical properties 
and drug cellular uptake 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

6 Kulrawee Thongnuaha 
Nawapan Sakorn 
Lalita Rattanawilai 

   Mayaree Tantisira The Study of Pattern and Efficacy of 
Drug Use for the Treatment of Bacterial 
Pneumonia in in-patient at 
Laemchabang Community Hospital} 
Chonburi Province 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017    
 

      

7 Thiti Towatana 
Pornpimol Dechasurawanit 
Kanta Kerdsiri 

   Yutthapoom Meepradist 
Phakdee Sukpornsawan 

Factors Affecting Stress of Burapha 
University Students 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

8 Natthika Sumleepun 
Bunyada Khananan 

   Watcharapong Chaemsawang 
Putthiporn Khongkeaw 

Preparation and characterization of 
polymeric micelles loaded with poorly 
soluble drug 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          
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ท่ี 
ชื่อ-นำมสกุล นิสิต/ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ระดับหลักสูตร 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ/นักวิจัยท่ีท ำ
ผลงำนร่วม 

ชื่อผลงำน 

ประเภทแหล่งเผยแพร่ 

ชื่อแหล่งเผยแพร ่
วัน/เดือน/ปี  
ท่ีเผยแพร ่

กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ท่ีส ำคัญ ๗ ศำสตร์ 

หมำย
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(curcumin&andrographolide) for 
enhanced activity on liver carcinoma 
cells 

9 Wareewan Jitkoroon 
Anchita Nualwilai 

   Sujitra Luangnarumitchai 
Anong Teeravanichpong 

Design of new Cyclooxygenase-2 
inhibitor as new anticancer drug by 
using molecular docking technique 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

10 Siranat Saynoi 
Watcharapol Soaythong 
Pranot Ieamsukmongkhon 

   Pongpan Suriyong Situation of Nin-steroidal Anti-
inflammatory Drugs Use at Wonnapha 
Beach Community} Chonburi Province 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

11 Karnsiree Photong 
Sumita Lothongdaeng 
Arkanea Kittipakorn 

   Anong Teeravanichpong 
Chamnan Patarapanich 

Design and Development of IKKβ 
Inhibitor as Potential Anticancer Agent 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

12 Kunyarat Totanakun 
Natthawan Locharoenrat 
Baramee Tearnsing 

   Nuttinee Teerakulkittipong 
Thiyapha Verayachankul 
Phakdee Sukpornsawan 

Drug use evaluation and outcome of 
treatment Carbapenems in Surgery and 
medicine ward at Chonburi Hotpital 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

13 Patrawadee Wiangchanda 
Marissa Phuekphiphut 
Noraphon Eakputorn 

   Boonyadist Vongsak 
Natthan Charernsriwilaiwat 

Mucoadhesive properties of thermal 
sensitive in situ gel londing stingless 
bee’s propolis extract 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

14 Napawan Lertrattanakit 
Napatsorn Sakulyuenyong 
Warut Boprathong 

   Yanida Rugchoochip 
Yutthapoom Meepradist 

Development of Customer-desired drug 
store in Mueng district Chonburi 
province. 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

15 Korawich Chongdarakul 
Thanawat Bunnawat 
Thunchanit Koomhin 

   Boonyadist Vongsak 
 

DNA fingerprint analysis of Pluchea 
indica (L.) Less. In Thailand 

    International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2017 

16 June 2017          

รวม 15      15        1 1   8 6 
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28 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์  

ผลกำรด ำเนินงำน  : 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดย
มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะในด้านศึกษาค้นคว้าวิจัย ในปีที่ 4 และปี 5 ได้แก่ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์ของรายวิชาคือ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
ผลงานวิจัยของนิสิตจะได้รับ การน าไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ โดยคณะตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 ของ
ผลงานของนิสิตที่จะได้น าเสนอในงานประชุมวิชาการ ในปีการศึกษา 2559 โครงการวิจัยของนิสิตในชั้นปีที่ 5 ได้
ถูกคัดเลือกและน าเสนอผลงานวิจัยจากรายวิชาดังกล่าว ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และ
กา รแพทย์  2560 (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 
2017)  เป็นจ านวนทั้งสิ้น 15 งานวิจัย จากจ านวนโครงการวิจัยของนิสิตทั้งหมด 17 โครงการ โดยแบ่งเป็นการ
น าเสนอแบบ poster presentation 13 งาน และการน า เสนอแบบ oral presentation จ านวน 2 งาน 
โครงการวิจัยที่ได้น าเสนอผลงานคิดเป็นร้อยละ 88.24 โครงการของโครงการวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 5 ทั้งหมด โดย
ผลการประเมินดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และในปีต่อไปคณะได้มีการวางแผนในการส่งเสริมให้จ านวนงานวิจัยที่
ได้รับคัดเลือกไปน าเสนอผลงานมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับการตีพิมพ์ต่อไป 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4 
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29 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ท่ี C.5 คุณสมบัติของอำจำรย์  
 
ค ำอธิบำย 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา 

- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอน
เพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 

- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 

- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 

ชื่อหลักสูตร 

จ ำนวน
อำจำรย ์
ผู้สอนใน 
หลักสูตร 
(FTEs) 

จ ำนวน 
ผศ. 

(FTEs) 

จ ำนวน 
รศ. 

(FTEs) 

จ ำนวน 
ศ. 

(FTEs) 

จ ำนวน
อำจำรย ์
ป.เอก 
(FTEs) 

ร้อยละ 
อำจำรย ์
ป.เอก 

ร้อยละ 
อำจำรย์ที่ม ี
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 71.21 3.80 1.50 0.20 20.71 36.90 10.71 
(head count) 66 4 4 1 14 37 10 

 
 
ตำรำงแสดงอัตรำกำรคงอยู่ของคณำจำรย์ประจ ำ 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนอำจำรย์
ทั้งหมดต้นปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย ์
ลำออก/เกษียณใน

ระหว่ำง 
ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์
เข้ำใหม่ระหว่ำง 

ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย ์
ทั้งหมดปลำยปี

กำรศึกษำ 

หมำยเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 54 0 22 76 ลาศึกษาต่อ 15.5 คน 
2558 78 3 7 84 ลาศึกษาต่อ 17 คน 
2559 81 13 3 71 ลาศึกษาต่อ 18 คน 
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30 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์  

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2558 - 2559 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 

 ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์มีอาจารย์จ านวนทั้งสิ้น 84 คน เป็นอาจารย์ประจ า จ านวน 66 คน 
และอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ จ านวน 18 คน  โดยร้อยละ 37 เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
และร้อยละ 11 เป็นอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีอาจารย์ที่เป็นเภสัชกร จ านวนร้อยละ 75 ประจ าอยู่
ในแต่ละสาขาวิชาทั้ง 6 สาขาวิชา ตามคุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิจัย 

 อาจารย์ผู้สอนจะถูกคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีวุฒิทางการศึกษา และคุณสมบัติตามที่คณะประกาศ และ
ท าการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง และในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ผู้
เข้าใหม่จ านวน 3 ท่าน อาจารย์ใหม่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์ประจ าจะได้อบรมปฐมนิเทศจากทาง
มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการสอน ได้แก่ โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ การอบรมการสอน
แบบ active learning การอบรมการทวนข้อสอบ การอบรมการเขียนบทความวิจัย เป็นต้น  
 การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือก าหนดวิธีการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรายวิชา รวมถึงการปรับปรุงการสอนโดยใช้ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต โดยจะมีการประเมินความพึงพอใจในการสอนจากนิสิตที่
ลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษาที่มีการสอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะสามารถรับทราบผลประเมินได้ และสามารถ
น ามาแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นในการเรียนการสอนครั้งต่อไป และผลจากการประเมินความพึง
พอใจจะน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีของอาจารย์ต่อไป 
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31 

31 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์  

 ในการปฏิบัติงานของอาจารย์จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณงาน โดย
แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการสอน 2. ด้านการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน ๆ 3. ด้านการบริการ
วิชาการ 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. ด้านอ่ืนๆ เช่น งานด้านกิจการนิสิต หรืองานด้านบริหาร 
โดยคิดเป็นหน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 

 มีการค านวณภาระงานในด้านการสอนของแต่ละสาขาวิชา และมีการเปิดรับสมัครอาจารย์ในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน จากค่า FTE ที่ได้จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 71.21 ซึ่งมีมากกว่าจ านวนอาจารย์ที่ท างานจริง คือ 
66 คน ท าให้ภาระงานของอาจารย์มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากมีอาจารย์
หลายท่านลาศึกษาต่อ ส าหรับอัตราส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนิสิต เท่ากับ 1:8 ซึ่งยังคงเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพก า
หมดในด้านการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ได้มีนโยบายส่งเสริมในการพัฒนา โดยในแต่ละปี
จะมีงบประมาณส าหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ จ านวน 5,000 บาท ให้อาจารย์เพ่ือใช้ในการอบรม
ในการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ดังตารางแสดงการเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ปีการศึกษา 2559 พบว่าอาจารย์ร้อยละ 69 ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็น
การเข้าร่วมอบรมตามความสนใจหรือตามสาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน  

ส าหรับความก้าวหน้าในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ คณะมีทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้
อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ และ
ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ คณะได้มีการเก็บข้อมูลและก ากับติดตาม พร้อมทั้งมีระบบการแจ้ง
เตือนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการให้ด าเนินการขอต าแหน่ง โดยคณะได้อ านวยความ
สะดวกในด้านของการจัดการอบรมการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.6 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  
 
ค ำอธิบำย 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่ า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้น
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะและสถาบัน 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 

ปีก
ำร

ศึก
ษำ

 

บทควำมวิจัยหรือ
วิชำกำรท่ีตีพิมพ์
ในกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต ิ
(0.20) 

บทควำมวิจัยหรือ
วิชำกำรท่ีตีพิมพ์ใน
กำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ/จด

อนุสิทธิบัตร 
(0.40) 

บทควำมวิจัยหรือ
วิชำกำรท่ีตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรท่ี

ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 
(0.60) 

บทควำมวิจัยหรือ
วิชำกำรท่ีตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร

ระดับนำนำชำติไม่
อยู่ในฐำนข้อมูล 
ก.พ.อ./ตีพิมพ์ใน 

TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

บทควำมวิจัยหรือ
วิชำกำรท่ีตีพิมพ์ใน

วำรสำรระดับ
นำนำชำติ/จด

สิทธิบัตร/ผลงำนที่
ขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
(1.00) 

จ ำนวนอำจำรย์และ
นักวิจยั (ไม่นับรวม

ผู้ลำศึกษำต่อ) 

จ ำนวน
ผลงำนต่อ
อำจำรย์

และนักวิจยั 

2557 - - - - 10 46.5 1 : 5 
2558 - 2 - - 12 67 1 : 5 
2559 - 5 - 1 6 66 1 : 5 

 
ค่ำน้ ำหนัก 

  0.20 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนิืืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  0.40 : - บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
                  - ผลงานท่ีไดร้ับจดอนุสิทธบิัตร 

  0.60 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 
         ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวกัน  
         และแจ้งให้ ก.พ.อ. / กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันออกประกาศ หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที ่
         ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.0 : - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ 
                    นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

                     - ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
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                    - ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

                    - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

                    - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

                    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑฺ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้ 
  น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ชื่อหลักสูตร 

ร้อยละผลรวมค่ำน้ ำหนัก 

ต่อจ ำนวนอำจำรย์ 

2557 2558 2559 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 10.00 12.80 8.80 
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ตำรำงข้อมูลผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2559 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

วิธีกำรกรอกข้อมูล : ขอควำมกรุณำกรอกข้อมูล หรือ ท ำสัญลักษณ์  ในช่องทีต่รงกับควำมเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงำน 
ค าอธิบาย “ผลงำนทำงวิชำกำร” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

              หรือระดับนานาชาต ิ

ท่ี 
ช่ืออำจำรย์ประจ ำ/

นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ช่ือผลงำน 

ประเภท 

แหล่งเผยแพร่ 
ระดับเผยแพร่ 

ช่ือแหล่งเผยแพร่ 
วัน/เดือน/ปี  

ท่ีเผยแพร่ 
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ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ที่ป
ระ

ชุม
วิช

ำก
ำร

 

วำ
รส

ำร
 

ลิข
สิท

ธิ์/
สิท

ธิบ
ัตร

 

อื่น
ๆ 

(ร
ะบ

ุปร
ะเ

ภท
) 

สถ
ำบ

ัน 

ชำ
ติ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

ทำ
งท

ะเล
 

ผู้ส
ูงอ

ำย
ุ 

กำ
รศึ

กษ
ำ 

แร
งง

ำน
แล

ะก
ำร

ท ำ
งำ

น 

ภำ
ษำ

ตะ
วัน

ออ
ก 

โล
จิส

ติก
ส์ 

ภำ
คต

ะวั
นอ

อก
 

ไม
่เกี่

ยว
ข้อ

ง 

ภำ
ยน

อก
มห

ำวิ
ทย

ำล
ัย 

ต่ำ
งป

ระ
เท

ศ 

ไม
่มี 

ระ
บุชื่

อห
น่ว

ยง
ำน

 

1 ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท 

หวลบุตตา 

   Design and Characterization 

of Prednisolone-loaded 

Nanoparticles Fabricated by 
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Atomization Technique 

       Asian Journal of 
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9 March 2016            
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2 ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท 

หวลบุตตา 

   Simultaneous X-ray 
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Microspheres 
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ท่ี 
ช่ืออำจำรย์ประจ ำ/
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3 ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท 

หวลบุตตา 

   Design of porous Eudragit® 

L beads for floating drug 

delivery by wax removal 

technique 

       Asian Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences 

2016            

ม.
ศิล

ปา
กร

 

4 ภก.ดร.ณัฐธัญ  

เจริญศรีวิไลวัฒน์ 

   Aligned Electrospun 

Polyvinyl Pyrrolidone/Poly 

ε-Caprolactone Blend 

Nanofiber Mats for Tissue 

Engineering 

       International 

Journal of 

Nanoscience 

2016             

5 ภญ.รศ.ดร.มยุรี  

ตันติสิระ 

   Pharmacokinetics of a 

Standardized Extract of 

Centella asiatica ECa 233 in 

Rats 

       Planta Medica 22 November 

2016 

            

6 ภก.วัชรพงษ์  

แจ่มสว่าง 

   Stability studies of 

extemporaneous zinc 

sulfate injections for 

hospital use 

       Bulletin of 

Health,Science and 

Technology 

2016             

7 ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ 

เอื้ออ านวย 

   Self-Efficacy, Health 

Behaviors Impact Quality, 

Eastern Sea Coast Of 

Thailand 

       The journal of The 

International Society 

for 

Pharmacoeconomics 

and Outcomes 

Research 

14 September 

2016 

            



 

 
36 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์  

ท่ี 
ช่ืออำจำรย์ประจ ำ/

นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ช่ือผลงำน 

ประเภท 

แหล่งเผยแพร่ 
ระดับเผยแพร่ 

ช่ือแหล่งเผยแพร่ 
วัน/เดือน/ปี  

ท่ีเผยแพร่ 

กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ท่ีส ำคัญ ๗ ศำสตร์ กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน 
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8 ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ 

เอื้ออ านวย 

   antimicrobial agents 
dispensing in upper 
respiratory tract, 
gastrointestinal tract 
infections and infected 
wound in thai drug stores 
in 2015 

       The journal of The 

International Society 

for 

Pharmacoeconomics 

and Outcomes 

Research 

14 September 

2016 

            

9 ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ 

เอื้ออ านวย 

   exercise and factors 

influence mental health 

of undergraduated 

students at burapha 

university in 2014 

       The journal of The 

International Society 

for 

Pharmacoeconomics 

and Outcomes 

Research 

14 September 

2016 

            

10 ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ 

วงศ์ศักด์ิ 

   Simultaneous HPLC 
Quantitative Analysis of 
Phenilic Compounds in 
pluchea indica Leaf 
Extract 

       The 4th Current 

Drug Development 

International 

Conference 

2016 (CDD2016) 

1-3 June 2016            

ศูน
ย์ย

า ม
.ธร

รม
ศา

สต
ร ์

11 ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ 

วงศ์ศักด์ิ 

   antimicrobial activities of 

stingless bee propolis 

from mangosteen 

orchard 

       The 13th Asia 

Pacific Federation 

of Pharmacologist 

(APFP) 2016 

1-3 February 

2016 

           

ศูน
ย์ย

า ม
.ธร

รม
ศา

สต
ร ์
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12 ภก.ดร.ณัฐธัญ  

เจริญศรีวิไลวัฒน์ 

   In vitro antioxidant 

activity of electrospun 

polyvinyl alcohol 

nanofiber mats 

containing stingless bees’ 

propolis extracts 

       Thai Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences 

Chulalongkorn 

University 

2016            
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ผลกำรด ำเนินงำน  : 

คณะเภสัชศาสตร์ได้ก าหนดตั้งเป้าหมายของงานวิจัย โดยมุ่งหวังให้อัตราส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์
และงานวิจัยโดยรวมเพ่ิมขี้นเป็น 1:6 และฝ่ายวิจัยและวิชาการได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์และ
นิสิตดังตารางแสดงข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยปีพ.ศ.2559 โดยผลงานวิชาการของ
อาจารย์ในปี 2559 รวมทั้งหมดจ านวน 12 เรื่อง แบ่งเป็น international proceeding จ านวน 5 ผลงาน 
งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 จ านวน 1 ผลงาน งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวน 
6 เรื่อง คิดเป็นอัตราส่วนผลงานวิชาการต่ออาจารย์เท่ากับ 1:5 เท่ากับในปีที่ผ่านมา แต่จะเห็นได้ว่าในปี 2559 
ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ( international publication) จะลดลง แต่ผลงานวิชาการที่เป็น 
international proceeding ที่ได้เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจากปี 2558  

จากผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในปี 2559 ซึ่งทั้งหมดเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทาง
สาขาเภสัชศาสตร์ และมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ จ านวนผลงานวิชาการของ
อาจารย์ในคณะ คิดเป็นอัตราส่วน 1:5 โดยไม่เพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายที่คณะตั้งไว้ (1:6) คณะควรสนับสนุนให้
อาจารย์ได้มีโอกาสท าวิจัยได้เพ่ิมขึ้น และผลงานวิชาการส่วนใหญ่ที่คณะเก็บข้อมูล ยังคงเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น ซึ่งผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการวิชาการของคณะ โดยบูรณาการ
กับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางเภสัชกรรมสังคมและเภสัชกรรมบริบาล ทางคณะควรจะสร้างระบบในการเก็บ
ข้อมูลผลงานวิชาการในด้านบริการวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนเพ่ิมเติม 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น และควรจะเก็บข้อมูล  ในส่วนของการ
สนับสนุนให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ในปี 2559 คณะได้มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีของคณะเพ่ือให้
ทุนแก่อาจารย์ในการท างานวิจัย ใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1.การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (นักวิจัยรุ่นใหม่) 
2.การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (นักวิจัยรุ่นกลาง) 
3.การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (นักวิจัยรุ่นมุ่งเป้า). 
4.การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม) 
มีการท า MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยการแพทย์เหวินโจว 

ประเทศจีน, Management and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย ที่มีความร่วมมือกับคณะเภสัช
ศาสตร์ทั้งในด้านการเรียนการสอนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมถึงการท า MOU ระหว่างคณะและผู้ประกอบการ
เอกชน ในการพัฒนาผลงานวิจัย สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 

ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าทุนในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับ
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่พร้อมจะน าเสนอ ทั้งในและต่างประเทศ อีกท้ังมหาวิทยาลัยยังได้มีรางวัล ให้กับอาจารย์
ที่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

ผลงานวิจัยที่ด าเนินการโดยนิสิตในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 15 ผลงาน เป็นผลงานวิจัยที่สืบ
เนื่องมาจากการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ที่มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็น
รายวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ที่ได้เรียนมา น ามาแก้แก้ปัญหาด้วย
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กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัยของนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก จะถูกน าไปเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัช
ศาสตร์และการแพทย์ 2560 (International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines; 
ICPAM 2017) ทัง้ในแบบ poster presentation และ oral presentation 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.7 กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร 

 
ค ำอธิบำย 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจ าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร
และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/สถาบัน
ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เป็นไป 

ตำมเกณฑ์ 
() 

ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 

(✗) 

ข้อที ่
ไม่เป็นไปตำม

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

จ ำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร 
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

  
ระดับ 3 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การดูแลและก ากับ
มาตรฐานหลักสูตรจาก 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพ
เภสัชกรรม โดยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ได้ผ่านการควบคุมและก ากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ตามเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่      
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 3. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน ได้แก ่

1. เภสัชกร ดร.ยศนันท์ วีระพล 
2. เภสัชกรหญิง ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ 
3. เภสัชกรหญิง ดร.วิภาวรรณ  ศิริกุลพาณิชย์ 
4. เภสัชกรธาราธีร ์ ศรีจันทร์ 
5. เภสัชกรหญิง ดร.สมาวดี เปลีย่นวงษ์ 

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน เป็นเภสัชกร ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ท่าน 
และปริญญาโท จ านวน 1 ท่าน ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพียงหลักสูตรเดียวตลอดทั้งปีการศึกษา 2559  



 

 

41 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

41 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลคุณสมบัติของอาจา รย์
ประจ าหลักสูตร และผลการประเมินหลักสูตรจากสกอ. สภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพเภสัชกรรม โดยในปี
การศึกษา 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ภญ.ดร.ภัทราวดี ศรีคุณ 
และภญ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ มาเป็นอาจาย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติงานบริหารหลักสูตรแทนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 2 ท่านที่ลาออกและลาคลอดบุตร 

ในด้านการก ากับมาตรฐานโดยสภาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ได้มีคณะกรรมการวิชาชีพ 
ร่วมกับกรรมการฝ่ายวิชาการในการ ด าเนินการตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม มีการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์
ต่างๆ ของสภาเภสัชกรรมและตรวจประเมินโดยคณะกรรมการจากสภาวิชาชีพเภสัชกรรมในทุกปี เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรในปีต่อไป มีการเก็บข้อมูลนิสิตที่จบการศึกษาและผลการสอบใบประกอบของนิสิต
ในทุกๆ ปี  และมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้เป็นไปตามมคอ.1 ตามที่สภาวิชาชีพก าหนด 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในปี 2560 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ได้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ ดูแลและเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยใช้ระบบ AUN-QA ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และ
ระบบ CUPT-QA ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ซึ่งมีการประเมินโดยคณะกรรมการในทุกปี  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.8 กำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

 
ค ำอธิบำย 

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการ
น าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องประเมินบทบาทและ
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี C.8.1 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรประจ ำคณะ 

 
ค ำอธิบำย 

คณะกรรมการประจ า ส่วนงาน หรือกรรมการประจ า คณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษา
ที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของ
สถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลส าคัญในการบริหารจัดการของส่วนงาน
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน 

 
ประเด็นกำรประเมิน  

ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้  
1. กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา  
2. กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ  
3. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
4. กรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5.   กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

ใช้เกณฑ์ระดับการด าเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน : 
คณะเภสัชศาสตร์  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณ ะให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. 2556 มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยการใช้แบบฟอร์มประเมิน
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการ ซึ่งในแบบประเมินมีรายละเอียดที่ครอบคลุม
ประเด็นในการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้  1. การท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพรบ.
มหาวิทยาลัยบูรพา 2550 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2556 2. การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง และนโยบายการบริหารคณะ 3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 4. การติดตาม
ผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย และ 5. การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และได้ตั้งเป้าหมาย
ของคะแนนการประเมินมากกว่า 3.51 ขึ้นไป (ระดับดี) โดยสามารถสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าคณะได้ ดังนี้ 

หัวข้อกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย 
คณะกรรมการประจ าคณะเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ า
คณะตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยบูรพา (พรบ.) 2550 

4.29 ด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้มสีว่นร่วมในการด าเนินการตามอ านาจ หน้าท่ี ตาม
มาตรฐาน 33 พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยบรูพา 2550 

4.13 ด ี

คณะกรรมการประจ าคณะได้ท าหน้าท่ีในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีและให้ข้อเสนอแนะแกค่ณะวิชา/
ภาควิชา/หน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานของคระวิชาเป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายที่
คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดในด้านต่างๆ 

3.74 ด ี

คณะกรรมการประจ าคณะได้ก ากบัติดตามการด าเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ 

4.00 ด ี

ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ มผีลสัมฤทธ์ิและมีความสอดคล้องกับทิศทาง
เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ท่ีคณะกรรมการประจ า
คณะก าหนด 

4.14 ด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าท่ีในการวางระเบยีบและข้อบังคับภายในคณะ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

4.43 ด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าท่ีในการสนับสนุน/ส่งเสริมใหค้ าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานของคณะ/ภาควิชา/
หน่วยงาน 

4.29 ด ี

คณะกรรมการประจ าคณะได้ด าเนินการบริหารจัดการคณะวิชา/หน่วยงาน 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ 

4.06 ด ี

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 3.88 ด ี
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ช่วงคะแนนเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจและควำมหมำย 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ควำมหมำย 

4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ด ี
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

 
ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ โดยมีวาระของการประชุมเพ่ือพิจารณา

เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ของคณะ เป็นจ านวน 5 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วน 
และจากผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของกรรมการประจ าคณะ พบว่ามีระดับคะแนนมากกว่า 3.51 
ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระดับดีถึงดีมาก มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.8.2 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน/ผู้บริหำรคณะ 

 
ค ำอธิบำย 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คือคณบดี ในการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน สร้างความ
เชื่อมโยงการก ากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
ประเด็นกำรประเมิน 

ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้  
1. สมรรถนะคณบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร  
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ

ระดับสถาบัน  
4. การแสวงหารายได้  
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- การบริหารยุทธศาสตร์  
- การบริหารความเสี่ยง  
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร  
- การจัดการความรู้ในคณะ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  

ใช้เกณฑ์ระดับการด าเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

ในการประเมินสมรรถนะของคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ื ใน 5 ประเด็นดังต่อไปนี้  
1. สมรรถนะคณบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร  
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้อง

กับระดับสถาบัน  
4. การแสวงหารายได้  
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5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- การบริหารยุทธศาสตร์  
- การบริหารความเสี่ยง  
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร  
- การจัดการความรู้ในคณะ 

 โดยเป้าหมายของคะแนนความพึงพอใจที่ตั้งไว้ คือ 3.51 ขึ้นไป (ระดับดีขึ้นไป) แต่ผลการประเมินจาก
บุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน แสดงระดับความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้  
 ด้ำนสมรรถนะของคณบดี คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (2.87) ประเด็นที่ได้
คะแนนอยู่ในระดับดีและดีมาก คือ ด้านความใฝ่รู้  ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการมีวิสัยทัศน์ และการมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ส่วนประเด็นที่ควรปรับปรุง 
คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน และด้านการแก้ปัญหา 

 ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร (กำรผลิตบัณฑิตและกำรวิจัย) คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ (3.00) ประเด็นที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดี คือ ด้านการมอบหมายภาระงานและการกระจายอ านาจสู่
ระดับหลักสูตร ด้านการสนับสนุนและผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ด้านการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ ด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอน การเสริมสร้างกิจกรรมด้านคุณธรรมให้แก่นิสิต ส่วนประเด็นที่ควรปรับปรุง คือ ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนทุนให้บุคลากรท าวิจัย และการเป็นผู้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยอย่างชัดเจน 

 ด้ำนกำรแสวงหำรำยได้ (ภำระกิจของคณะและด้ำนบริกำรวิชำกำร)  คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (2.99) ประเด็นที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดี คือ คณบดีสามารถสร้างและด าเนินการผ่าน
เครือข่าย เพ่ือการสนับสนุนทุน และทรัพยากรเพื่อพัฒนาคณะ หรือเอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอน  

ด้ำนประสิทธิผลของกำรบริหำรงำนตำมตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศำสตร์คณะ คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (2.93) ประเด็นที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดี คือ คณบดีให้ความสนใจต่อแผน
ยุทธศาสตร์ และน าไปสู่แผนการปฏิบัติ และมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย 

ด้ำนกำรบริหำรงำนและควำมรับผิดชอบที่ตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (2.76) ประเด็นที่ได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คือ การจัดให้มี
การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้คณะ ส่วนประเด็นที่ควรปรับปรุง คือ ความสามารถในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ และจัดให้มีระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร  

ผลการประเมินได้ถูกส่งต่อไปยังคณบดี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานของ
คณะเภสัชศาสตร์ ต่อไป  
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ช่วงคะแนนเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจและควำมหมำย 

 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ควำมหมำย 

4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ด ี
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.9 ผลกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรคณะ/สถำบัน  
 
ค ำอธิบำย 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ 
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 

 
ประเด็นกำรประเมิน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ แผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของ การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย 
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ 
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์กำรประเมิน   

ใช้เกณฑ์ระดับการด าเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ในการประเมินระดับการด าเนินการของแต่ละ
ประเด็นทั้ง 7 ข้อ ข้างต้น โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กร และสรุปภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน จากผลระดับการ
ด าเนินงานของ 7 ข้อ โดยใช้วิธีการประเมินภาพรวม AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลระดับการด าเนินงานทั้ง 
7 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 

 คณะผู้บริหำรคณะเภสัชศำสตร์ ได้มีกำรด ำเนินกำรในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
1. กำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 - 2563 ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน และเชื่อมโยงกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนสอดคล้องจับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 10 ปี (2554 - 2563) และได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/สถาบัน/
ส านัก/กอง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาการ กรรมการประจ าคณะ ชุมชน บุคลากร และนักศึกษา ภายใต้
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จึงได้ท าการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2563 ให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายของการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร สุขภาวะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จและสังคม รวมทั้ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่ง
พัฒนากระบวนทัศน์ กระบวนการท างาน และวางระบบวิชาการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการทางด้านความรู้ของสังคม สามารถน าสังคมสู่ความอยู่ดี กินดี มีสุข บนฐานความรู้และปัญญา รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายวิชาการที่เข้มเข็ง และแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน และ
จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอ้ือต่อการเรียนการสอน และการวิจัย ประเด็นส าคัญก็คือ มุ่ง
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือผลิตผลงานอย่างมีคุณค่า บนฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

  เพ่ือให้การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเข็มไปในทิศทางที่น าไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ก าหนดของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรผลิตและพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๑. ผลิตบณัฑิตที่มสีมรรถนะ
ตามข้อก าหนดของสภาเภสัช
กรรม ทักษะวิชาชีพและ
มาตรฐานในระดับสากล 
 
 

๑. การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ของนิสิตที่สอบใบ
ประกอบวิชาชีพผ่าน 
๒. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๓. สัดส่วนของการได้งาน  
 
 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้อง
สมรรถนะตามข้อก าหนดของสภา
เภสัชกรรม และสามารถ
เทียบเคียงได้กับหลักสูตรที่ได้รับ
การยอมรับระดับสากลในบริบทท่ี
ใกล้เคียงกับประเทศไทย 
๒. พัฒนาสมรรถนะของนิสติตาม
ข้อก าหนดของสภาเภสัชกรรม ให้
สอดคล้องมาตรฐานระดับสากล  

๑. คุณภาพนิสติก่อนเข้าเรียน 
๒. คุณภาพอาจารย ์
๓.หลักสูตร?? 
- AUN QA 
- EdPEx  
๔. การเรียนการสอน 
๕. เครื่องมือ เทคโนโลยีและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
๖. แหล่งฝึกฯที่มีมาตรฐาน(ทั้งใน
และต่างประเทศ) 
 
 
 
 

๑.๑ เกณฑ์การคัดเลือกนสิิตเพื่อเข้าเรียน 
- หลักเกณฑ์ของคะแนน 
- ทัศนคติ 
๑.๒ การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุม่เป้าหมายตามที่
หลักสตูรต้องการ(การตลาดองค์กร) เช่น การสร้าง
ภาพลักษณ,์โควต้าพเิศษ 
๒.๑ การผ่านเกณฑ์การคดัเลือกอาจารย์ 
๒.๒ การประเมินระหว่างทดลองงาน 
๒.๓ มรีะบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
๓.๑ ผ่านเกณฑ์รับรองหลักสูตรของสภาเภสัช
กรรม 
๓.๒ ผ่านการรับรอง 
- AUN QA ระดับ ๓ 
- EdPEx  
๔.๑ ประเมินการสอนของผู้เรยีน 
๔.๒ มีการประเมินความพึงพอใจของสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น เครื่องมือ สถานท่ีของผู้สอน
และผูเ้รียน 
๔.๓ มีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
(แบบ Active Learning, 
E-Learning) 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๕. มีเครื่องมือเพียงพอตามข้อก าหนดของสภา
เภสัชกรรม 
๖. มีเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม 
๖.๑ มรีะบบการประเมินสมรรถนะ 
ตามข้อก าหนดของสภาเภสัชกรรมของนิสิต 

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะฯ เพื่อรองรับการผลติ
บัณฑิต  

๑. (คณะมีศักยภาพและความพร้อมทั้งใน
เชิงคุณภาพและปรมิาณ)(ดา้นบุคลากร 
สถานท่ี เครื่องมือฯลฯ) ในการรองรับการ
ผลิตบัณฑติ)  

๑. สรรหาทรัพยากรและพัฒนา
ศักยภาพของคณะฯ ให้เพียงพอ
ในการรองรับการผลติบัณฑิต 
๒. จัดท าหลักสตูรให้มคีวาม
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มาเรียนและผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 
 
 
 

๑. งบประมาณ 
๒. มีระบบจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่า
(ใช้งาน,บ ารุงรักษา,ผู้ดูแล, ระบบ
การอบรมกอ่นใช้งาน ฯลฯ) 
๓. ประเมินความต้องการของผู้ใช้  
๔. มีการพัฒนาแหล่งฝึกภายใน
คณะฯให้เพียงพอ เช่น สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้
เพียงพอ 
๕. มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผู้มาเรียนและผู้ใช้บัณฑติ 

๑.๑ มีการใช้เงินตามแผน  
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑.๒ มรีะบบการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่า 
๑.๓ มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
๑.๔ มหีลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพระดบั
ปริญญาตร(ี ๔ ปี)เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ หลักสูตร 
 
 
 
 

๓. เพื่อพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ของนิสติ 

๑. นิสิตมีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนและสภาพแวดล้อม 
 
 

๑. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
๒. การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกและจดั 

๑. เภสัชศาสตร์ศึกษาเช่นเทคนิค
การสอนแบบกลุ่ม,การเรยีนการสอน
ที่ทันสมัย 
๒. มีงบประมาณ 
 

๑.๑ ร้อยละของรายวิชาที่มีการจดักระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบเภสัชศึกษา 
๒.๑ มีการจดัสรรงบประมาณให้เหมาะสม 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การเรยีนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

๔. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีทักษะ
การเรยีนรู้ตามศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑.บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูต้ามศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนานสิิตให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ตามศตวรรษ 
ที่ ๒๑ 
 

๑. การจดัการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษ 
ที่ ๒๑ 
๒. การจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร
ตามศตวรรษ 
ที่ ๒๑ 

๑.๑ ร้อยละของรายวิชา 
๑.๒ จ านวนกิจกรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพ และศักยภำพของบุคลำกร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๑. เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาคุณวุฒิ สมรรถนะและ
วิชาชีพให้สามารถ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. บุคลากรมีคณุวุฒิที่สูงข้ึน 
๒.บุคลากรทั้งสายก.และสาย ข. มกีาร
ปรับต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่ง
ช านาญการ 
๓.บุคลากรมสีมรรถนะทางวิชาชีพในสาขา
ที่เช่ียวชาญที่สูงขึ้น 
 
 
 

๑. พัฒนาระบบสนับสนุน 
ติดตามประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม
ทั้งในด้านคุณวุฒิ ทักษะ 
สมรรถนะและวิชาชีพ 
๒. พัฒนาและสนับสนุนการสั่ง
สมความ 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและสายงาน
อาชีพ (Expertise) 

๑. มีนโยบายสนับสนุน 
การพัฒนาท่ีชัดเจน 
 
 

๑.๑ จ านวนบคุลากรสาย ก มีคุณวุฒิตามเกณฑ์
สภาเภสัชกรรม 
๑.๒ จ านวนผู้เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการที่สูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของผู้ที่เข้าเง่ือนเวลา 
๑.๓ จ านวนผู้เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการตามอัตรา
ที่ก าหนดไว ้
๑.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติร้อยละ ๑๐ 
๑.๕ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาตริ้อยละ ๒๐ 

๒. เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สวสัดิการ 
สภาพแวดล้อม ขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรมีความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพชีวิตสวัสดิการ สภาพแวดล้อม 
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน 
 
 

๑. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สวัสดิการ รางวัล ผลตอบแทน 
และความมั่นคงในการด าเนิน
ชีวิต 
๒. ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สถานท่ีท างานท่ีมีความสุขอยา่ง
สร้างสรรค์  

๑. สุขภาพกายและใจด ี
๒. มีสวสัดิการที่เหมาะสม 
๓. มีการประเมินผลงานท่ีชัดเจน
และเป็นธรรม 
๔. มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีด ี
๕. มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
๖. มีความมั่นคงทางด้านการเงิน
(แผนการลงทุน) 
 
 
 
 

๑.๑ อัตราการลาออกลดลง 
๑.๒ มสีถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวกในการสร้าง
เสรมิสุขภาพและสันทนาการ 
๑.๓ มีกจิกรรมในการเสรมิสุขภาพกายและใจ 
ความมั่นคงของชีวิต 
๑.๔ มีการประเมินผลงานท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๓. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในองค์กร  
 

๑. องค์กรให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ด้าน ฮาลาลและศาสตร์ด้านภาค
ตะวันออก 

๑. การสนับสนุนงบประมาณ 
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

๑. งบประมาณ 
๒.นโยบาย 
๓.เทคโนโลย ี
๔. ทรัพยากรและองค์ความรู ้

๑.๑ งานวิจัยนวัตกรรม ผลิตภณัฑห์รือสิทธิบัตรที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ภาคตะวันออกและฮาลาล
เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๑. เพื่อสร้างระบบการบริหาร
จัดการ ระบบการเงินการคลัง
และการบริหารสินทรัพย์ 
อย่างมี ธรรมาภิบาล เน้นการ
มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือ 
 
 
 

๑. เพื่อให้มีระบบและเกณฑ์มาตรฐาน 
SOP  
(ระบบหรือระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
กับคุณภาพ) 
๒. ความพึงพอใจ 

๑. การจดัท าระบบและเกณฑ์
มาตรฐานการบรหิารจดัการ 
ระบบการเงินการคลังและระบบ
บริหารสินทรัพยส์ร้างระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ในการประเมิน ติดตามและ
รายงานผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการมีระบบ
ประกันคณุภาพและการบริหาร
ความเสีย่ง 

๑. เทคโนโลยโีปรแกรมที่ใช้ในการ
จัดการข้อมลูในการท าบัญชี  
 
๒. คณะท างาน 

๑.๑ มรีะบบในการจัดการและบรหิาร 
- การเงิน, การคลัง 
- พัสดุ 
- สินทรัพย์ 
- หนี้สิน 
- เอกสารทั่วไป 
 

๒. เพื่อปรับและพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถลดระยะเวลาและลด
ขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการบริหารงาน 

๑. มีกระบวนการที่มีคณุภาพ 
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

๑. พัฒนาระบบกระบวนการ
ด าเนินงานและเกณฑ์มาตรฐาน
ให้มีคุณภาพ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เทคโนโลยโีปรแกรมที่ใช้ในการ
จัดการข้อมลูในการท าบัญชี  
๒. คณะท างาน 

๑.๑ มีกระบวนการที่ลดขั้นตอนในการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 
๑.๒ ปญัหาที่ลดลง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๑. เพื่อให้มีงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ สามารถ
เผยแพรไ่ด้อยา่งกว้างขวางใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

๑. งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ 
สกว. รับรองหรือนวตักรรม  
๒. นวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
หรือไดร้ับการอ้างอิงทางวิชาการ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการ
รวมกลุม่วิจัยและท างานเป็นทีม
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
หรือมีการบรูณาการความรู้
ระหว่างศาสตร์ใหเ้ป็นรูปธรรม 
๒. สรรหาผู้มีศักยภาพสูงเข้า
ศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
วิจัยและวิชาการ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศให้เข้มแข็งและ 
ต่อเนื่อง 
 
 

๑. การท างานเป็นทีม 
- ความเชี่ยวชาญของบุคคลากร 
๒.  
- การประชาสมัพันธ์สู่กลุม่เป้าหมาย 
- มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การสร้างแรงจูงใจ 
๓.  
- เครือข่ายงานวิจัย 
- นโยบายที่สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัย 
- งบประมาณ 
- การสนับสนุนการขอทุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

๑.๑ จ านวนกลุ่มหรือโครงการที่มกีารบูรณาการ
ศาสตร์ร่วมกัน 
๑.๒ จ านวนบทความวิจัย 
ของนิสิตที่ตีพิมพ ์
๑.๓ จ านวนเครือข่ายงานวิจยัทั้งในและ
ต่างประเทศ  
- โครงการวิจัยที่มีการความร่วมมอืกันท้ังในและ
ต่างประเทศ 

๒. เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยท่ีพัฒนา
และส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่น 
และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ตะวันออก 

๑. อัตราส่วนของงานวิจัยส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติของภาคตะวันออก 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ % 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนอง
ปัญหาเร่งด่วนของชุมชน และ
ท้องถิ่น เช่น ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สุขภาพอย่างครบวงจร   
 
 

๑. การออกส ารวจชุมชนเพื่อส ารวจ
ศึกษาปัญหา 
๒.รายวิชาหรือโครงการที่มีการลง
ชุนชนเพื่อบริการวิชาการ 
๓.งบประมาณในการส ารวจชุมชน 
 

๑.๑ จ านวนโครงการที่ 
ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือการ
แก้ปัญหาชุมชนของภาคตะวันออก 
๑.๒ จ านวนงานวิจยัส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
การแก้ปัญหาชุมชนของภาคตะวันออก 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๓. เพื่อให้มีงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ มีการบรูณา
การระหวา่งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้านและยั่งยืน 
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 

๑.จ านวนงานวิจัยหรือโครงการบรกิาร
วิชาการที่มีการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตรงกับความต้องการ
ของสังคมอย่างน้อย ๑๐ งานวิจัย/
โครงการ 
 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
การติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยและระบบการ
จัดการงานบริการวิชาการ 
๒. จัดให้มีงานบริการให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ตามความเช่ียวชาญของ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมการจัดการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้ง การจัด
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้น
เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 
 
 

๑. มีรางวลัให้กับบุคลากรหรือ
งานวิจัยท่ีมีการอ้างอิงหรือไดร้ับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาต ิ
-มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสรา้งระบบ
บริการวิชาการ 
-คณะบุคลากรท างาน 
-นโยบายสนับสนุน 
-มีการประกาศแจ้งแหล่งทุนทั้ง
ภายนอกและภายในเป็น Year plan 
ที่ชัดเจน 
-ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
-มีร้านยาประจ าคณะ 
-งบประมาณ 
-นโยบายคณะ 
-ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
-คณะท างาน 

๑.๑ มรีะบบฐานข้อมูลและ SOP ที่ใช้ตรวจสอบ
และตดิตามความก้าวหน้าโครงการหรืองานวิจัย 
๑.๒ จ านวนงานท่ีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาหรือ
กรรมการหรือวิทยากรหรือผู้ทรงคณุวุฒิที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและงานวิจัยให้กบั
หน่วยงานภายนอก 
๑.๓ จ านวนการจัดโครงการประชมุการศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร ์
๑.๔ จ านวนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
หรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้ง การจัดหลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้นเฉพาะ
ด้าน 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๑. เพื่อสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์
ทางด้านวิชาการ วิจัย วิชาชีพ
กับสถาบันการศึกษาและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งระดับ
ภายในมหาวิทยาลัย ระดับชาติ
และนานาชาต ิ

๑. โครงการในยุทธศาสตร์ดา้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
ส าเรจ็ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี

๑. พัฒนาและส่งเสริมความ
ร่วมมือและสร้างกับองค์กร
เป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นิสิตและบุคลากรด้านงาน
วิชาการ งานวิจัยและวิชาชีพ 
๒. ผลักดันให้คณะวิชาเป็นที่รูจ้ัก
มีชื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติ   
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
๒. งบประมาณ 
๓. ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 

๑. จ านวนนิสติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่แลกเปลีย่นทั้ง
ในรูปแบบ in/out bound อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
ต่อป ี
๒. จ านวน MOU และ/หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 
MOU อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
๓. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับคณะขึ้นไปร้อยละ 
๕๐ 
๔. อาจารยร์้อยละ ๕๐ น าเสนอผลงานวิชาการใน
งานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ
๕. Website ที่มีข้อมูลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษท่ี 
update มีเนื้อหาเหมือนภาษาไทย 
ร้อยละ ๙๐ 
๖. บุคลากรภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลยั (เช่น เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ) 
มากกว่า ๒๐ งาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๑. ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งหมด
ประสบความส าเรจ็ ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 
 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการความรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. สรา้งความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน ในโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. แสวงหาพันธมิตรและความ
ร่วมมือจากภายนอกคณะฯใน
การด าเนินงานด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
สังคมร่วมกัน 

๑. มีผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
๒. งบประมาณและทรัพยากรที่เอือ้
ต่อการจัดท าโครงการ 

๑.๑ มคีวามร่วมมือจากภายนอกคณะฯร้อยละ 
๘๐ ของโครงการทั้งหมด 
๑.๒ จ านวนโครงการที่ ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จัดการความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ สร้างความเข้าใจและการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน ในโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้แนวคดิหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. เพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
ให้เป็น Green Faculty 

๑. มีโครงการที่ประสบความส าเรจ็
รองรับทุกด้านของการเป็น Green 
faculty 
 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลก
ร้อน 
 
 
 
 

๑. มีผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
๒. มีการเรียนการสอนทีส่อดแทรก
ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
๓ งบประมาณที่ใช้ในการจัดท า
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวและลดภาวะโลกร้อน 

๑.๑ สามารถลดพลังงานและทรัพยากรลงได้ เช่น 
น้ า ไฟฟ้า การใช้กระดาษ เป็นต้น เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 
๑.๒ มีการจดัการสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
อย่างถูกวิธี 
๑.๓ มีพื้นท่ีสีเขียวท่ีจัดสรรพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
๑.๔ ในรายวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการมีการเรียนการ
สอนในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ปัจจัยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/เป้ำหมำย 
๓. เพื่อให้บุคลากรและนิสติมีจิต
สาธารณะ ตระหนักและมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. ร้อยละ๘๐ ของโครงการประสบ
ความส าเร็จ 
 

๑. ส่งเสริมและสร้างจติส านึก
ใหต้ระหนักถึงคณุค่าของการมี
จิตสาธารณะ การมสี่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. สื่อสารและเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 

๑ งบประมาณที่ใช้ในการจัดท า
โครงการเพื่อให้บุคลากรและนสิิตมี
จิตสาธารณะ ตระหนักและมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.๑ จ านวนโครงการเพื่อให้บุคลากรและนสิิตมีจิต
สาธารณะ ตระหนักและมสี่วนร่วมรับผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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แผนปฏิบัติกำรระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรผลิตและพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๑ โครงการทบทวนความรู้เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ 
 

  ๑. มีการจัดวิเคราะหผ์ล
การสอบ (feed back จาก
นิสิตต่อกลุ่มผู้สอน หาก
นิสิตอ่อนหัวข้อใด จะจัด
หาทางช่วงเหลือหรือแก้ไข) 
๒. จัดท าสื่อวีดีโอ นิสติ
สามารถเข้าถึง ๒๔ ช่ัวโมง 
๓. จัดท า database คลัง
ข้อสอบ 
๔. ท าแบบถามนสิิต
เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของหลักสูตรและวิธีการ
เรียนการสอนของคณะ 
หลังจากนิสติได้สอบ
ประกอบวิชาชีพ 

 สอบผ่านการจัดสอบเตรียมความรู ้80 
% และผ่านใบประกอบวิชาชีพ ร้อย
ละ ๘๐  
 

๒ โครงการจดัตั้งชมรมศิษย์เก่า 
 

  รวบรวมข้อมลูนิสติ เช่น 
ท าแบบสอบถามวันซ้อมรับ
ปริญญา เพื่อให้ได้ข้อมลู
การได้งาน ท างานท่ีใด 

 คณะมคีลังข้อมูลของศิษยเ์ก่า ไมต่่ า
กว่าร้อยละ ๘๐ 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
รายได้ หรือศึกษาต่อ แหล่ง
ทุนที่ใด) 

๓ โครงการพบผู้ปกครองในงาน
ปฐมนิเทศและมัชฌิมนเิทศ 
 

  มีการเชิญผู้ปกครองเพื่อให้
รับทราบหลักสตูรของคณะ 
มีการพูดในหัวข้อการเสริม
ทักษะในการด าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลยั และมีการ
ติดตามพัฒนาการของนิสิต 

  

๔ โครงการค้นหานิสติที่มี
ความสามารถเข้ามาศึกษา (ไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน) 
 

  ๑. จัดท า package สื่อ
แนะน าคณะทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (เช่น ให้
นิสิตจัดท าสื่อ และ
ประกวด) เพื่อพร้อมในการ
น าเสนอข้อมูลคณะต่อ
สาธารณะ 
๒. ให้ทุนการศึกษา
บางส่วนกับนิสิตที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

 มีสื่อแนะน าคณะแบบสองภาษา 
อย่างน้อย ๑ สื่อ 

๕ โครงการ Pharmacy-BUU Job 
Fair 

๑. เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
สมัครงานและจา้งงาน
ระหว่างนิสติเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา และ
บริษัทเอกชนช้ันน า 

มีบริษัทช้ันน าเข้าร่วมรับ
สมัครงานนสิิต 

นิสิตร่วมฟังการน าเสนอ
และประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครงานของสถาน
ประกอบการที่มาร่วมงาน 
และเข้าร่วมรับชมบูธของ

นิสิตที่จบการศึกษาใน
ปีการศึกษาน้ันๆ 
รวมถึงนิสิตชั้นปีอื่นๆ 
ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ 

นิสิตมีงานท า และมีแนวทางในการหา
งานในอนาคต 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๒. เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้นิสติเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้สมัครงาน  
ในบริษัทท่ีตนเองสนใจและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เรียนมา ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายแก่นิสิต  
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
งานบุคคลและการ
ประชาสมัพันธ์ระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพากับ
บริษัทเอกชนช้ันน า 

สถานประกอบการเพื่อ
สมัครงาน 

๖ โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต
เพื่ออัตลักษณ์ที่พ่ึงประสงค ์

๑. สรา้งจิตส านึกการ
อนุรักษ์ให้เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 
๒. เพื่อลดปริมาณขยะที่
นิสิตทิ้งไว้ในห้องเรียน 
๓. เสริมสร้างจริยธรรมและ
คุณธรรม 
๔. สรา้งการรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

๑. นิสิตมีจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด และได้
ช่วยกันสร้าง
สภาพแวดล้อมเหมาะสม
ต่อการเรียนรูม้ากขึ้น 
๒. นิสิตมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวมและมีจริยธรรม 
คุณธรรม 
๓. นิสิตมีอัตลักษณ์ที่พึง
ประสงค ์

การรณรงค์เก็บขยะใน
ห้องเรียนโดยให้อาจารย์
ผู้สอนประกาศตอนท้าย
ช่ัวโมงให้นิสิตน าขยะของ
แต่ละคนกลับไปด้วย 
เพื่อให้คาบต่อไปมี
สภาพแวดล้อมส าหรับการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้น 

ขยะในห้องเรียนลด
จ านวนลงร้อยละ ๘๐ 

นิสิตมีความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรยีน 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๔. นิสิตมีความรักสถานท่ี
ศึกษาเหมือนบ้านของ
ตนเอง 

๗ โครงการประชาสมัพันธ์วิชาชีพ
และหลักสตูรเภสัชศาสตร์สู่
นักเรียนมัธยมศึกษา 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสตูรและวิชาชีพเภสัช
กรรม  
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
เข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของคณะฯ 

มีสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี
เหมาะสมในการ
ประชาสมัพันธ์คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑. จัดบอรด์ประชาสัมพันธ์  
๒. จัดท าจดหมายขา่ว ๓. 
ประชาสมัพันธ์ใน
อินเตอร์เนต็  
๔. จัดกิจกรรม 
ROADSHOW ไปตาม
โรงเรียนต่างๆตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา มี
ความแข็งแกร่ง
ทางด้านการผลิต
บัณฑิตที่มคีุณภาพ 

นักเรียนมัธยมศึกษาได้ทราบข้อมลูที่
ถูกต้อง 

๘ โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมนักเภสัชศาสตร ์

เพื่อปลูกฝังจิตส านึก 
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ในการเป็นนักเภสัชศาสตร์
ที่ดีในสังคม 

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์จะ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
นิสิตรุ่นน้อง และเป็นนัก
เภสัชศาสตร์ที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม ต่อสังคม 

กิจกรรมการฝึกสมาธิ การ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่
ส่วนรวม การช่วยเหลือ
สังคม การฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม จาก
วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ 

นิสิตเภสัชศาสตร์จะ
เป็นแบบอย่างท่ีดีใน
สังคม เป็นนักเภสัช
ศาสตร์ที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ ไม่คด
โกง และยอมอุทิศตน
เพื่อส่วนรวม เห็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นหลัก 

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมนักเภสัชศาสตร ์
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๙ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 

ตามมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และสมรรถนะ
ร่วมของหลักสตูรเภสัชศาสตร์
บัณฑิต 

๑. เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
สมัครงานและจา้งงาน
ระหว่างนิสติเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา และ
บริษัทเอกชนช้ันน า 
๒. เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้นิสติเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้สมัครงาน  
ในบริษัทท่ีตนเองสนใจและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เรียนมา ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายแก่นิสิต  
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายด้าน
งานบุคคลและการ
ประชาสมัพันธ์ระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพากับ
บริษัทเอกชนช้ันน า 

ได้หลักสตูรที่มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และ
สมรรถนะร่วมของหลักสตูร
เภสัชศาสตร์บัณฑิต 

ส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

หลักสตูรคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นหลักสูตรที่
ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล 

๑. ผ่านเกณฑ์การรับรองหลักสูตรของ
สภาเภสัชกรรม 
๒. ผ่านการรับรอง AUN QA 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพ และศักยภำพของบุคลำกร 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อมีแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร จัดประชุม จดัท า

แผนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อจัดให้บุคลากรมี
การท างานได้อย่างเป็น
ระบบ 

บุคลากรมีการพัฒนาตามแผนท่ี
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๑ - จัดท า SOP 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ SOP โดยมีการ
ประชาสมัพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลจากผู้
ให้บริการ(คณะท างาน) 

๑. มี SOP และบริหาร
สินทรัพย ์
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านการเงิน การ
คลัง และบริหารสินทรัพย์
ผ่านการอบรม,คู่มือ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. บุคลากรมีความพึง
พอใจในระบบการจัดการที่
สร้างขึ้น 

๑. SOP ด้านการจัดการ
และบริการ การเงิน การ
คลังและสินทรัพย ์
๒. บุคลากรสามารถเข้าถึง 
เข้าใจ และสามารถน าไปใช้
งานได ้
๓. บุคลากรมีความพึง
พอใจในระบบการจัดการที่
สร้างขึ้น 

๑. ท า SOP  
๑.๑. ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ด้านต้องเขียนขั้นตอนการ
ท างาน ปัญหาและอุปสรรค 
๑.๒. ประมวลผลล าดับ
ขัน้ตอนการท างานปัญหา
และอุปสรรค 
๑.๓. จดัท าคู่มือ (SOP) 
๒. จัดอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
สามารถทราบถึง
แหล่งข้อมูลและเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (คู่มือ,
เทคโนโลย,ีสารสนเทศ) 
๓. สรา้งแบบประเมินความ
พึงพอใจโดย ประเมินทั้ง 
SOP รวมถึงการจัดอบรม
และประชาสัมพนัธ์  

๑. มี SOP ที่ชัดเจน 
เข้าใจและสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรต้องทราบ
ว่า ปัจจุบันมี SOP 
ด้านการเงิน การคลัง
และบรหิารทรัพย์สิน
โดยยินดีที่จะเข้าร่วม
การอบรม หรือเข้าถึง
ข้อมูลทั้งจากในคู่มือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัตติามได ้

๑. มี SOP ที่ครอบคลุมในด้านการ
จัดการและบรหิารการเงิน การคลงั
และสินทรัพย์ โดยไดร้ับการ
ตรวจสอบจาก internal editor 
๒. ลดปัญหาเรื่องการจดัการและ
การบริหารการเงิน การคลัง และ
สินทรัพย์ จากก่อนเริ่มโครงการ  

๒ โครงการอบรมขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายการเงินและพสัด ุ
 

เพือ่ปรับและพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานให้
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสามารถลด
ระยะเวลาและลดขั้นตอน

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับข้ันตอนการ
เบิกจ่ายการเงินและพสัดุ 
ให้สามารถน าไปใช้ในการ

จัดอบรมเกี่ยวกับข้ันตอน
การเบิกจ่าย และ
รายละเอียดของเอกสารที่
ส าคัญต้องใช้ในการ
เบิกจ่ายโดยจัดอบรมทุก 6 

๑. บุคคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเบิกจ่าย
การเงินและพสัดุ ให้
สามารถน าไปใช้ในการ

บุคคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายการเงินและ
พัสดุ ให้สามารถน าไปใช้ในการ
จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่าย
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และการบริหารงาน 
 

จัดเตรียมเอกสารในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
ส่วนงานการเงินและพัสดุ  
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
ด าเนินงานท่ีมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพสามารถลด
ระยะเวลาและลดขั้นตอน
ในการเบิกจ่าย 
 

เดือน หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบใหม ่
 

จัดเตรียมเอกสารใน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในส่วนงาน
การเงินและพสัดุ  
๒. การด าเนินงานมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถ
ลดระยะเวลาและลด
ขั้นตอนในการเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนงานการเงิน
และพัสดุเกินร้อยละ 70 
 

๓ โครงการอบรมโปรแกรม         
Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน 
 

เพือ่น าโปรแกรม     
Microsoft Excel มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้การ
ท างานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสามารถลด
ระยะเวลาและลดขั้นตอน
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และการบริหารงาน 
 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโปรแกรม 
Microsoft Excel ขั้น
พื้นฐานสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้  
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
ด าเนินงานท่ีมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพสามารถลด
ระยะเวลาและลดขั้นตอน
ในการเบิกจ่าย 
 

จัดโครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับโปรแกรม 
Microsoft Excel ขั้น
พื้นฐาน โดยจัดอบรม
ส าหรับผู้ที่สนใจโครงการฯ 
โครงการละประมาณ ๖ 
ช่ัวโมง 

๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
โปรแกรม Microsoft  
Excel ขั้นพื้นฐาน
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงาน
เอกสารต่างๆ  
๒. เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานท่ีมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ
สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอนในการ
ท างาน 

บุคคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
โปรแกรมMicrosoft Excel ขั้น
พื้นฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานเอกสารตา่งๆ การด าเนินงานที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถ
ลดระยะเวลาและลดขั้นตอนในการ
ท างานได้ร้อยละ ๗๐ 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๔ โครงการจดัตั้งกองทุนพัฒนาคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีแหล่งระดมทุนเพื่อ
ใช้ในการสนับสนุนการ
พัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

มีงบประมาณในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีความคล่องตัว ใน
การบริหารจัดการ 
 
 

๑. การระดมทุนท้ังจาก
ภายใน และภายนอก
คณะฯ  
๒. ระบุวิธีการน า
ผลประโยชน์จากกองทุนไป
ใช้ไว้อย่างชัดเจน เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งกองทุน 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา มี
ความแข็งแกร่ง
ทางด้านการเงิน การ
คลัง และ
การงบประมาณ 

๑. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา เรื่อง “กองทุน
พัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา” 
๒. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา เรื่อง “การ
แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร/
จัดการกองทุนพัฒนาคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๑ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 
 
 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
หลักสตูรสู่ผู้ที่มีศักยภาพสูง 
 
 

มีผู้ทราบข้อมลูต่างๆของ
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น และมี
ผู้ที่มีศักยภาพสนใจเข้า
ศึกษาต่อมาเพิ่มขึ้น 
 

ประชาสมัพันธ์หลักสูตรไป
ยังภาคส่วนตา่งๆ ในเรื่อง
ข้อมูลการให้ทุนการศึกษา 
การวิจัยและค่าตอบแทน
ตา่งๆ 

มีผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้า
สนใจเข้าศึกษาต่อมา
เพิ่มขึ้น 
 

จ านวนนิสิตทีส่นใจเข้าศึกษาและ
จ านวนบทความวิจัยของนิสิต 
ที่ตีพิมพ ์
 

๒ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

เพื่อแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

จ านวนและกิจกรรมของ
เครือข่าย 
 
 

๑. การเดินทางไปแสวงหา
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๒. การท าความตกลง
ร่วมมือบันทึกความเข้าใจ 
๓. การเสวนาแลกเปลีย่น
ความรู้กับบุคคลภายนอก 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ 
 

จ านวนเครือข่ายงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ  
 
จ านวนโครงการวิจยัที่มีการความ
ร่วมมือกันท้ังในและตา่งประเทศ 

๓ การอบรมให้ความรู้พัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยน 
ทัศนของบุคคลากร 
 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านต่างๆของ
บุคคลากรในคณะ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานในด้านต่างๆ  
และมีการพัฒนาความรู้
ของบุคคลากร 

การเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู ้
การอบรมให้ความรู ้
 

เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานในดา้นต่างๆ  
และมีการพัฒนา
ความรู้ของบุคคลากร 
 

จ านวนกลุ่มหรือโครงการที่มีการ 
บูรณาการศาสตรร์่วมกัน 
จ านวนกลุ่มหรือโครงการที่มีการ 
บูรณาการศาสตรร์่วมกันเกดิขึ้น 
บุคคลากรมีความรู้มากยิ่งขึ้น 

๔ การอบรมพัฒนานักวิจัยส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

๑. เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการไดม้ีการ
ฝึกท าวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

๑. มีบุคลากรสาย
สนับสนุนขอทุนอุดหนุน
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

จัดทุกช่วงเดือน 
พฤศจิกายน ของทุกป ี

๑. บุคลากรสาย
สนับสนุนได้มคีวามรู้ใน
การท าวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

๑. เชิงปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุน 
๒. เชิงคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๒. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ได้มีการพัฒนาตนเองและ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาไดม้ี
โอกาสแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกัน 
๔. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยส าหรับบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา 
๕. เพื่อให้มีผลงานวิจัย
ส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

๒. บุคลากรได้มีการ
พัฒนาตนเองและ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 
๓. บุคลากรสาย
สนับสนุนมโีอกาส
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการท า
วิจยัร่วมกัน 
๔. บุคลากรสาย
สนับสนุนมผีลงานวิจัย
ส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

๓. ตัวช้ีวัดเวลาโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดคิดเป็น
ร้อยละ ๘๐  
๔. ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุนประมาณ 
๑๐,๐๕๐ บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๑ การจัดการแหล่งฝึกงาน ๑. จัดหาแหล่งฝึกงาน 

๒. ประชาสัมพันธ์คณะ 
๑. เกิดกิจกรรมหรือ
งานวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลยัและแหล่ง
ฝึกงาน 

   

๒ เพิ่มงานประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ เน้นพัฒนาความร่วมมือ 

เพื่อให้คณะเป็นท่ีรู้จักผา่น
ข้อมูลข่าวเด่นของคณะ 

ข่าว(อาจารย์รับข้อมลู,นิสิต
น าเสนอผลงาน) ของคณะ
ในเว็บไซต์เป้าหมายต่างๆ 

   

๓ จัดประชุมสัมมนา/ประชุมร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัย 2-3 
มหาวิทยาลยั 

เพิ่มความร่วมมืองานวิจัย
และวิชาการระหว่าง
สถาบัน 

๑. งานวิจัยท่ีมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะเภสัช
ใกล้เคียง 
๒. เกิดวารสารและงาน
ประชุมที่มีขนาดใหญ่และมี
คุณภาพ 

   

๔ เพิ่มงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั 
อบรม ในประเทศและต่างประเทศ 

๑. ให้คณะเป็นท่ีรู้จักใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 
๒. เพิ่มโอกาสเกดิความ
ร่วมมือด้านงานวิจยั 
๓. เพิ่มโอกาสเกดิความ
ร่วมมือด้านงานวิจยั 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรม
และน าเสนอผลงานเพิ่มขึ้น 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๕ ส่งเสริมนิสติและอาจารย์เข้าร่วม

กิจกรรมกับชุมชนรอบด้าน เช่น
โรงพยาบาล ชุมชนบรเิวณรอบ
ชมรมเภสัช หรือระดับภูมิภาค 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
วิชาชีพ 

รักษาความสมัพันธ์ระหว่าง
คณะฯ และชุมชน 

   

๖ เพิ่มแหล่งฝึกงานต่างชาติระยะ ๑-
๓ เดือน แหล่งฝึกท่ีมีความร่วมมือ 

๑. เพิ่มประสบการณ์ด้าน
วิชาการและวัฒนธรรม
ระดับนานาชาต ิ
๒. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันในระดับ
นานาชาติ 

จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกงาน
ต่างประเทศในรูปแบบ
ระยะยาวเพิ่มขึ้น 

   

๗ ส่งเสริมนิสติให้ไปประชุมและ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ และใน
ประเทศ โดยต้องส่งเสรมิด้าน
งบประมาณและบุคลากร 

๑. ประชาสัมพันธ์คณะผา่น
การน าเสนอผลงาน 
๒. ได้ประสบการณ์ดา้น
วิชาการและวิชาชีพและได้
พัฒนาตนเอง 

จ านวนนิสิตทีไ่ด้ไปประชุม
ดูงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

   

๘ มีรางวัลที่ส่งเสรมิงานวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตา่งๆโดยเน้น
ระดับมหาวิทยาลัย world 
ranking หรือเอกชนระดับสูง 
 

๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น
ที่ยอมรับด้านวิชาการใน
ระดับสากล 
๒. ยกระดับคณุภาพ
งานวิจัย 

จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดความ
ร่วมมือ ระหว่างสถาบัน
เพิ่มขึ้น 

   

๙ พัฒนาบุคลากรด้านทักษะทาง
ภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ 

พัฒนาทักษะทางภาษา
ให้กับบุคลากรในคณะ
เภสัชศาสตร ์

บุคลากรสามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้เป็นอยา่งด ี

จัดให้บุคลากรได้เรยีน
ภาษาจากเจ้าของภาษา 

บุคลากรสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นได้ เมือมี

บุคลากรสามารถสื่อสารกับ
ต่างชาติได้อยา่งน้อย ร้อยละ ๕๐ 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
สัปดาหล์ะ ๒ วัน วันละ ๒ 
ช่ัวโมง 

ต่างชาติมาตดิต่อใน
ส านักงานได ้

๑๐ โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ของคณะ
ให้มีภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เพิ่มขึ้น 

เพื่อพลักดันให้คณะเป็นท่ี
รู้จักในระดับนานาชาต ิ

คณะเภสัชศาสตร์มีเว็บไซด์
ทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

เจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล
จากฝ่ายต่างๆ ตรวจสอบ 
และด าเนินการจดัท าบน
เว็บไซด ์

คณะเภสัชศาสตร์เป็นท่ี
รู้จักในระดับสากลมาก
ขึ้น 

เว็บไซด์ของคณะมภีาษาอังกฤษ
และมภีาษาจีนสมบูรณ์ ร้อยละ 
๙๕ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ที่ ๑ ส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นในศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๑ อาหารเป็นยา รักษาสุขภาพ 

 
 
 
 
 

๑. สร้างความเข้าใจ และ
ให้ความรู้แก่ผูส้นใจ 
เกี่ยวกับอาหารเพื่อการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
๒. สร้างค่านิยมในการ
บริโภค เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรค 

ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคญัของการบรโิภค
เพื่อสุขภาพท่ีด ี

อบรม ให้ความรูเ้กี่ยวกับ
อาหารเป็นยาและการ
ดูแลสุขภาพ ตลอดจน
สูตรต ารับอาหารที่เป็น
ประโยชน์ ท าง่าย โดย
สมุนไพรในครัวเรือน 

ผู้เข้าอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ และเลือก
บริโภคอาหารที่ดมีี
ประโยชน์เพื่อสุขภาพ 

ร้อยละ ๖๕ ของผูร้่วมโครงการ 
(บุคคลากรภายในคณะ และกลุม่
ผู้สนใจ) มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถเลือกบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพได ้

๒ พัฒนาความรู้และส่งเสรมิการใช้
สมุนไพรในชุมชน 

๑. เพื่อให้คนในชุมชนมี
ความรู้ในการใช้สมุนไพร
มากขึ้น 
 
๒. เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

๑. คนในชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
มากขึ้น 
 
๒. ทุกคนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 
๓. สามารถถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชนใกล้เคียง 

๑. ลงพ้ืนท่ีชุมชนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
สมุนไพร 
 

๑. คนในชุมชนมี
ความรู้และใช้เลือกใช้
สมุนไพรได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. คนในชุมชนมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร 

๑. ร้อยละ ๖๕ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูเ้กี่ยวกับการใช้
สมุนไพร 

๓ จัดสร้างซุ้มไหว้พระหน้าคณะฯ ๑. เพื่อท าให้จิตใจสงบก่อน
การท างานและหลังการ
ท างาน 

๑. ซุ้มพระ ๑. การรับบริจาคเงินสมทบ 
๑. การสักการะบูชา
พระพุทธรูปตามอัธยาศัย 

๑. ซุ้มพระอันสวยงาม 
๒. ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

๑. ยอดเงินบริจาคสมทบ 
๒. ความสุขสงบของผู้ใช้บริการ วัด
ด้วยแบบสอบถาม  
(คะแนน ๓.๕/๕.๐) 
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๔ การนั่งสมาธ ิ ๑. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรยีนการสอน 

๑. สมาธิในการเรยีนการ
สอน 

๑. การนั่งสมาธิก่อนเรียน 
๕ นาที  
 (เช้า-บ่าย) 

๑. การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑. ประสิทธิผลต่อการเรียน วัดด้วย
แบบสอบถาม 
๒. ร้อยละของนิสิตทีส่อบผ่านใน
รายวิชาต่างๆ 

๕ ธรรมะในการท างาน 
 
 

เพื่อลดความเครยีดและ
เพิ่มความสุขในระหว่างการ
ท างาน 

หลักในการท างานส าหรับ
พนักงาน 
 

การอบรมเชิงลึกในเรื่อง
อิทธิบาท ๔ 
 

ความรักในงานท่ีท า 
 

๑. ความสุขในระหว่างการท างาน 
วัดด้วยแบบสอบถาม 
๒. อัตราการลาออกของพนักงาน 

 

เป้ำประสงค์ ๒ เพ่ือพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์ให้เป็น Green Faculty 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๑ อนุรักษ์พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ๑. ปลูกจิตส านึกร่วมกันใน

องค์กรเพื่อการประหยัด
พลังงานของคณะฯ 
๒. ลดปริมาณการใช้
พลังงานภายในคณะฯ 
๓. ประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ใช้พลังงานของคณะฯ 

๑. ผู้เข้าอบรมให้ความ
ร่วมมือในการช่วยอนุรักษ์
และประหยดัพลังงานของ
คณะ 
๒. ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกับป่ี
ก่อนหน้า 

๑. อบรมบุคลากรของคณะ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตระหนักถึงการประหยัด
พลังงาน และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า  
๒. รณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ให้ปิดไฟ-ปิด
แอร์เมื่อไม่ใช้งาน 
๓. ติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
ให้ปิดไฟ-ปิดแอร์ ทุกครั้ง
เมื่อไม่ใช้งาน 
 
 

๑. บุคลากร ภายใน
คณะตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พลังงาน และ
ให้ความร่วมมือในกัน
ประหยดัพลังงานของ
คณะ 
๒. ค่าไฟฟ้าในแต่ละ
เดือนของคณะฯ ลดลง 

๑. ร้อยละ ๗๐ ของผู้รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ ์
และร่วมกันประหยัดพลังงาน 
2. สถติิค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๔. รณรงค์ให้มีการเดินขึ้น
บันไดช้ัน ๒แทนการใช้
ลิฟท์ 

๒ แยกขยะและการจดัการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ 

๑. เพื่อปลูกจิตส านึกเรื่อง
การแยกขยะและสามารถ
คัดแยกขยะก่อนท้ิงได้
ถูกต้อง 
๒. เพื่อให้มีความรู้เรื่องการ
คัดแยกขยะก่อนน าไปรี
ไซเคลิ 
๓. เพื่อให้มีระบบบริหาร
การจัดการขยะและของ
เสียจากห้องปฏิบัติการ
อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

๑. มีจิตส านึกและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการแยก
ขยะและของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 
๒. มีความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะก่อนน าไปรีไซเคิล 
 

๑. มีการตั้งขยะตามชนิด
ของขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล 
ขยะมูลฝอย 
๒. ประกวดค าขวัญการคัด
แยกขยะ 
๓. ประชาสัมพันธ์ตาม
ช่องทางต่างๆ เช่น 
Facebook และเดิน
รณรงค์ให้มีการแยกขยะ
ก่อนท้ิง 
๔. จัดท า SOP ในการ
จัดการของเสยีใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
๕. ส่งนักวิทยาศาสตรไ์ป
อบรมเรื่องการจัดการของ
เสียในสารเคม ี
๖. มีการจัดอบรมนักวิจัย 
อาจารย์ และนิสติในเรื่อง
การจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ 

๑. สามารถแยกขยะได้
ถูกต้องเหมาะสม 
๒. สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะและของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ 

๑. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ
แยกขยะในคณะฯ 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๓ สวนสมุนไพร ๑. พัฒนาการเรียนรู้แบบมี

ชีวิตเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
ให้กับนิสิตและ ประชาชน
ทีส่นใจ ตลอดจนให้บริการ
องค์ความรู้ทางด้าน
สมุนไพรแก่ประชาชนท่ี
สนใจ 
 
๒. เพื่อสนับสนุนให้นิสติน า
สมุนไพรพื้นบ้านไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง
ผ่านการจดัท าโครงงาน 

๑. ไดส้วนสมุนไพรที่
รวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพร
หลากหลายชนิดที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนิสติ 
จ านวน ๑ แปลง 
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความใส่ใจ ตระหนัก เห็น
ความส าคัญ และร่วมมือกัน
อนุรักษ์ ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
ให้คงอยู ่
๓. ชุมชนหันมาใส่ใจใน
เรื่องสุขภาพอย่างจริงจัง
และร่วมกันพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมเมืองเกิด
การเปลีย่นแปลง
แนวความคิดเรื่องภูมิ
ปัญญาไปในทางที่ดีขึ้น 

๑. กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ อธิบายถึงคุณคา่
ของพืชสมุนไพร ผลการ
ด าเนินงาน เป็นการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร 
 

๑. ให้ผลการด าเนินงาน
ที่เป็นรูปธรรมตอบ
โจทย์สุขภาพให้กับท้ัง
นิสิต บุคลากร และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
และกระตุ้นให้คนใน
พื้นที่เห็นคุณค่าและ
มูลค่าของพืชสมุนไพร
เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้
ประชาชนหันมาปลูก
พืชสมุนไพรและน า
สมุนไพรไปใช้เพื่อการ
ดูแลสุขภาพและขยาย
ผลต่อยอดในเชิง
พาณิชย์เพิ่มมากขึ้น 

๑. มีสวนสมุนไพรที่จัดแสดงอย่าง
สมบูรณ ์
๒. มีจ านวนชนิดสุมนไพรเพิ่มมาก
ขึ้นไม่น้อย กว่า ๑๐๐ ชนิด 
๓. มีการจัดท าป้ายอธิบายพันธ์ุพืช
สมุนไพร 

๔ งดสูบบุหรี ่ ๑. เพื่อให้นิสิต และ
บุคลากรไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับสารที่ไดร้ับที่
ก่อให้เกิดอันตราย และเกดิ
โรคต่าง ๆ ในบุหรี่  

๑. นิสิตและบคุลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของการสูบบุหรี่ทั้งต่อ
ตัวเองและบุคคลรอบข้าง 

๑. ลงมือปฏิบัติงานโดยการ
จัดท าโปสเตอร์ และแจก
ใบปลิวให้กับนิสิต และ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

๑. ให้นิสิต และ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
การสูบบุหรี่มากข้ึน 
สามารถน าความรู้ที่ได้

๑. ร้อยละ ๗๐ ที่มีการส ารวจบอก
ได้ถึงอันตราย และแนวทางการเลกิ 
สูบบุหรี ่
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๒. ตระหนักถึงโทษ ผลเสีย
ของการสูบบุหรี่ที่มตี่อผูสู้บ 
และบุคคลรอบข้าง 

ไปใช้ในการ ลด ละ 
เลิก สูบบุหรี ่

๕ พื้นที่สีเขียวในอาคาร ๑. เพื่อปลูกต้นไมร้อบ ๆ 
และภายในอาคาร
สอดคล้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่
เป็นมิตรกับธรรมชาติ การ
ก่อสร้างที่ไมส่ร้างมลภาวะ 
และการเตรียมพร้อมใน
การอยู่อาศัยและด าเนิน
ชีวิต 
 

๑. มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน
ภายในองค์กร  
๒. เป็นการยกระดับ
มาตรฐานส านักงานให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
 

๑. การปลูกต้นไม้ไวต้ามที่
ต่าง ๆ ทั้งภายใน และรอบ 
ๆ อาคาร 

๑. เป็นโครงการที่การ
จัดการที่ท างานท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

๑.  ความสุข และสร้างบรรยากาศ
ที่สวยงาม และส่งเสริมการรักษา
สุขภาพท่ีดีของผู้ใช้อาคารและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน
ของพักงาน  
๒. ลดของเสียและมลภาวะต่างๆ 
เกิดขึ้นจากอาคาร 

๖ Big cleaning day ๑. เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยทั้งภายใน และ
รอบ ๆ อาคาร 
๒. เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน 
บุคลากร เสรมิสร้างความมี
วินัยการรักสะอาด 
 

๑. ท้ังพื้นที่ส านักงาน และ
ตัวอาคารของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด สวยงาม ท าให้
คุณภาพชีวิตการท างานดี
ขึ้น 

๑. จัดกลุ่มรวมพลังการ
ร่วมกันท าความสะอาด
พื้นที่ภายใน และรอบ ๆ 
อาคาร ร่วมกันของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย  
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๑. บุคลากร และนิสิตมี
ความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาดอาคาร
เรียน และสิ่ง
สาธารณประโยชน์มาก
ขึ้น 

๑. พื้นที่ภายใน และรอบ ๆ อาคาร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพามีความสะอาดเรยีบร้อยมาก
ยิ่งข้ึน 
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ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๒. มีความตื่นตัวในการ
ดูแลรักษาความสะอาดใน
พื้นที ่

 

 

เป้ำประสงค์ 3 เพ่ือให้บุคลำกรและนิสิตมจีิตสำธำรณะและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
๑ ปันน้ าใจให้ความอบอุ่นแก่

ผู้ด้อยโอกาส 
๑. เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑. ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

๑. บริจาคสิ่งของที่คลาด
แคลน 
๒. จัดกิจกรรมสันทนาการ 

๑. ผู้ด้อยโอกาสมี
ความสุขจากการเป็น
ผู้รับ 

๑. ร้อยละ ๖๐ ของผู้ด้อยโอกาสมี
ความพึงพอใจและมีความสุข 

๒ เก็บขยะชายหาดบางแสน ๑. เพื่อลดปริมาณขยะ
บริเวณริมหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุร ี
๒. เพื่อปลูกจิตส านึกแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการให้รักษา
ความสะอาดและมีจติอาสา
ช่วยเหลือสังคม 
และชุมชน 

๑. ริมชายหาดบางแสนมี
ความสะอาดเพิ่มมากขึ้น 

๑. เก็บขยะชายหาดบาง
แสน 

๑. ปริมาณขยะบริเวณ
ริมชายหาดบางแสนมี
จ านวนลดลง 
๒. ผู้ร่วมโครงการมี
จิตส านึกรักษาความ
สะอาดและช่วยเหลือ
สังคม 
 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน 
๒. จ านวนขยะที่ริมชายหาดบาง
แสนลดลง 
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2. แผนกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน 

คณะมีแผนยุทธศาสตร์คณะในการบริหารจัดการเรื่องการเงิน โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ได้ก าหนดเป้าประสงค์ เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการ ระบบ
การเงินการคลังและการบริหารสินทรัพย์ อย่างมีธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มี
ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือ  

งบประมาณของคณะเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 มาจากแหล่งเงินแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 
35,208,800.00 บาท และจากแหล่งเงินรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 105,986,178.65 บาท โดยจ าแนกหมวดหมู่ของ
งบประมาณดังนี ้

งบประมาณแผ่นดิน 

งานบริหารทั่วไป ร้อยละ 0.1 

งานจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 กองทุนเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 9.7 

 กองทุนสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 65.5 

 กองทุนเพ่ือการวิจัย ร้อยละ 24.7 

 งบประมาณรายได้ 
  งานบริหารทั่วไป 

   กองทุนทั่วไป ร้อยละ 67.4 

   กองทุนบริการวิชาการ ร้อยละ 0.1 

   กองทุนสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 14.2 

   กองทุนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 4.2 

   กองทุนเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 0.6 

   กองทุนกิจกรรมนิสิต ร้อยละ 3.1 

   กองทุนบริการวิชาการ ร้อยละ 0.6 

   กองทุนเพ่ือการวิจัย ร้อยละ 9.8 

 ด้านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่อหน่วยในหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการค านวณ 
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต จากจุดคุ้มทุนที่ต้องรับนิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิตเป็นจ านวน 76 คนจึงมี
ต้นทุนเท่ากับรายรับของคณะ โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับนิสิตเข้ามา
ศึกษาต่อในหลักสูตรเกินจ านวนจุดคุ้มทุนตามที่ได้ค านวณไว้โดยเมื่อคิดจ านวนรับทั้งหมดที่ 100 คน ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 73,598,800.00 บาท ดังนั้นต้นทุนต่อนิสิต 1 คนคือ 735,988.00 บาท ซึ่งถือได้ว่าคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีรายรับสูงกว่ารายจ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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3. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะมีการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงขึ้นมา 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอก อันจะกระทบต่อการด าเนินงานของคณะ
ในด้านต่าง ๆ  

4. กำรด ำเนินกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล  
ปีการศึกษา 2559 คณะผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการบริหารคณะในด้านต่างๆ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10  ประการ ดังนี้ 
         (1) หลักประสิทธิผล มีการบริหารองค์กรโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของสภาเภสัชกรรม คณะได้รับการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร
ในวิชาชีพเภสัชกรรมหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ จากสภาเภสัชกรรม และมีการเข้าเยี่ยม
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา          

         (2) หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน โดยใช้คณะกรรมการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพื่อระดมความคิดเห็น ให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น 
คณะกรรมการวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะกรรมการ
การจัดการแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

          (3) หลักการตอบสนอง สาเหตุหนึ่งของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการ
สอบสนองในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตพ้ืนที่ของทุกจังหวัด และมีเอกลักษณ์ที่เลือกคือการตอบสนองต่อชุม
ชุนทุกพ้ืนที่ของทุกจังหวัด มุ่งเน้นในเรื่องของเภสัชกรกลับถิ่นฐานบ้านเกิดและช่วยกิจการภายในครอบครัวเภสัช
กร 

          (4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อบุคลากร ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการที่ให้นิสิตและบุคลากร มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิเช่น 
โครงการเภสัชจิตอาสา โครงการหมอยาสักการะ โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

          (5) หลักความโปร่งใส มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดท าบัญชี
ระบบ 3 มิติ และมีส านักงานตรวจสอบภายในมาตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

          (6) หลักการมีส่วนร่วม มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรม เช่น นิสิต
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทางอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทาง Facebook คณะ
เภสัชศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ 

          (7) หลักการกระจายอ านาจ มีระบบและกลไกการกระจายอ านาจ ให้กับผู้บริหารของคณะ ฯ ไว้
ในระดับต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งระบุอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

          (8) หลักนิติธรรม การบริหารอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลจากคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะโดยอาศัยอ านาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งก าหนดให้
ปฏิบัติตามกฎ มีความเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคน       

           (9) หลักความเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนของนักเรียน
ผู้สิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มีการประกาศและการสอบอย่างโปร่งใส รวมทั้งคณะเภสัชศาสตร์
ได้มีทุนเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษาให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ส าหรับนิสิตที่เรียนดี เพ่ือให้โอกาสการศึกษาแก่
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 

           (10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การตัดสินใจหรือหาข้อตกลงในประเด็นส าคัญที่มีผู้รับผลประโยชน์ 
และผู้เสียผลประโยชน์นั้น จะใช้รูปแบบของคณะกรรมการ และเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อยุติ โดยเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

 
5. กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ (Knowladge management)  

เนื่องจากการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมาของคณะเภสัชศาสตร์   ยังไม่
จัดเป็นการจัดการความรู้อย่างแท้จริง จึงได้ส่งกรรมการประกันคุณภาพเข้าร่วมการอบรมการจัดการความรู้ใน
องค์กรของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะได้ในความรู้ที่ได้จากการอบรมมาด าเนินการปรับใช้กับองค์กร ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 มีการด าเนินงานโดยการประชุมเพ่ือวางแผนในการจัดการความรู้ โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ให้คณะท างานมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
2. หาวิธีเพ่ือเฟ้นหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในองค์กร โดยมุ่งเน้นใน

ด้านที่เก่ียวกับการเรียนการสอน ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ หรือด้านที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
3. รวบรวมและเก็บข้อมูลบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในคณะ เพ่ือด าเนินการจัดเก็บความรู้

นั้นอย่างเป็นระบบ และเหมาะสมกับการเผยแพร่ความรู้นั้นต่อไป โดยสื่อหลักในการใช้
ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้จะเป็น website ของทางคณะเภสัชศาสตร์เป็นหลัก 

 ซึ่งการด าเนินการของคณะท างานในการจัดการความรู้ ของคณะเภสัชศาสตร์ในปี 2559 ยังคงอยู่ใน
ขั้นตอนการวางแผน โดยอยู่ในขั้นตอนที่ 1 และ 2  
 

6. กำรก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน 

แผนยุทธศาสตร์คณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของบุคลากร ที่มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ สมรรถนะและวิชาชีพให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
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3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญในองค์กร 

ในการด าเนินการในส่วนนี้ คณะมีระบบฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูล ก ากับและติดตามข้อมูลการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยฝ่ายบุคคลของคณะ มีการแจ้งเตือนอาจารย์เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาที่ต้องขอต าแหน่งทางวิชาการ มีการเก็บข้อมูลการเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และมีการจัดการงบประมาณในการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
7. งำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือด าเนินการในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง และการตรวจประเมินตามระบบ AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) ใน
ระดับหลักสูตร (AUN 1-11) และ CUPT-QA (The Council of the University Presidents of Thailand 
Quality Assurance) ในระดับคณะ (C1-12 และ S1-4) โดยตั้งเป้าหมายของระดับคะแนนในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะไว้ที่ 3 ซึ่งในระดับหลักสูตรเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

มีการส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของคณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการสร้างระบบในการเก็บข้อมูล เพ่ือ
ก ากับและติดตามความก้าวหน้า และน าผลการด าเนินการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เบื้องต้น 
เพ่ือน าผลในการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  

มีการสร้างผู้ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ท่าน โดย
ส่งอาจารย์ในคณะกรรมการประกันคุณภาพและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ ทั้งที่มหาวิทยาลัยและทปอ.จัดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในระบบประกันสุขภาพ และเป็น
การสร้างผู้ประเมินหน้าใหม่ให้กับคณะ จากผลการประเมินมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินในระดับหลักสูตร ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.10 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ  
 
ค ำอธิบำย 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 
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ตำรำงข้อมูลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของอำจำรย์ ปีกำรศึกษำ 2559 (1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2560) 

ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

1 ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย -  

2 ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน  3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 

วันท่ี 11- 16 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ สาธารณรัฐตุรกี  

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างานและสหกจิศึกษา  

วันท่ี 5 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดิเอม็เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านงานสอน 

3 ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม -  

4 ภก.ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน -  

5 ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันตสิิระ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

6 ภก.ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ ์ -  

7 ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออ านวย - ประชุมโครงการสร้างเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5 The Fifth Higher Education Research Promotion 

Congress (HERP CONGRESS V) วันท่ี 2 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ด้านงานวิจัย 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA วันท่ี 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ดา้นงานอ่ืน ๆ 

8 ภญ.ดร.ณัฎฐณิี ธีรกุลกติติพงศ ์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน  3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 

วันท่ี 11- 16 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ สาธารณรัฐตุรกี  

ด้านงานวิจัย 

- ประชุมวิชาการ “53rd china National Pharmaceutical Machinery Exposition และ 2017 (Spring) china 

International Pharmaceutical Machinery Exposition” วันท่ี 19 - 22 เมษายน พ.ส. 2560 ณ ประเทศจีน 

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างานและสหกจิศึกษา  

วันท่ี 5 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดิเอม็เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านงานสอน 

9 ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมุนไพร  

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมอบรมสัมมนา “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ 

ตามเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา 2559” วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ด้านงานอื่น ๆ 

- ประชุมคณะกรรมการจดัประชุมวิชาการนานาชาติ วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร ด้านงานอื่น ๆ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

10 ภก.อ.วิศิษฎ์ ตันหยง - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

11 ภก.อ.สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

12 ภก.อ.วรัญญู ประเสริฐเจรญิสุข - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การเสรมิสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรยีนรู้แบบ 

Active Learning ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานสอน 

13 ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ ์ - ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม วันที่ 9 กันยายน พ.ศ .2559 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต ด้านงานสอน 

- สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การปรับปรุงคุณภาพการวิจัยและการพัฒนาทางเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับ

ห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ Eastin Grand Hotel Sathon  

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมและน าเสนอผลงานประชุมวิชาการ “the 5th Asian NIR Symposium” 

วันท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ Kagoshima  ประเทศญี่ปุ่น 

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมุนไพร  

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ด้านงานสอน 

- ประชุมสัมมนาเรื่อง มาตรฐานวัตถุดิบ การผลติและประกันคณุภาพเภสัชต ารับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียา

หลักแห่งชาติ วันท่ี 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล (สุขมุวิท 20 ) 

ด้านงานสอน 

- โครงการสมัมนาวิชาการ JSPS-NRCT Follow up 2017 และประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2560 

ครั้งท่ี33 วันท่ี 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กทม 

ด้านงานวิจัย 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมอบรมสัมมนา “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ 

ตามเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา 2559” วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ด้านงานอื่น ๆ 

- ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรือ่ง ก้าวทันเครื่องส าอาง All about sunscreens  

วันท่ี 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขมุวิท กรุงเทพ ฯ 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ TISTR ' s From Local to Global International Forum Food Indosty 4.0  

วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซน็ทรรัลพลาซ่าลาดพรา้ว 

ด้านงานวิจัย 

- สัมมนาการประเมินและทบทวนเกณฑ์การรับรองสถาบัน และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรจ์ากผูม้ีส่วน

ได้ส่วนเสีย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมอืง กทม. 

ด้านงานสอน 

- ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน 21st International Congress and 10th Anniversary of the TCM 

Research Center Graz “PHYTOPHARM 2017”  วันท่ี 2 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ประเทศออสเตรยี 

ด้านงานวิจัย 

14 ภญ.อ.ชฎาพร พรมปัญญา ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

15 ภก.อ.กฤตภาส กังวานรัตนกลุ ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

16 ภญ.ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

- สัมมนาประชุมวิชาการ เรื่อง วิธีการเตรียมตัวอย่างที่ดีท่ีสุดส าหรับตัวอย่างที่หลากหลาย  

วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 

ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

17 ภญ.อ.จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา Pharmaceutical Sciences ครั้งท่ี 2/2559  

วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ด้านงานสอน 

18 ภญ.อ.อาภา เพชรสัมฤทธ์ิ ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

19 ภญ.อ.สุพรรณิการณ์ ประทีปจรสัแสง ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

20 ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคณุ - ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Cancer Immunoterpa 2017  

วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- ประชุมวิชาการ 3 APAC Asia lmging Flow cytometry Symposium วันท่ี 23 -24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ  

ด้านงานวิจัย 

21 ภญ.อ.สุณรีัตน์ จิรเกรียงไกร ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

22 ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

23 ภก.อ.ภาสกร อ่อนนิ่ม - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การเสรมิสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรยีนรู้แบบ 

Active Learning ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 - 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

24 ภก.อ.สมภพ วัชระสิทธินนท์ - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การเสรมิสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรยีนรู้แบบ 

Active Learning ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 - 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

25 ภญ.อ.สุจิตรา เหลืองนฤมติชัย - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

26 ภญ.อ.สุพัตตา รตันะชิตธวัช ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

27 ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค ์ - เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสู่การใช่ยาอย่างสมเหตผุล พ.ศ. 2559 วันท่ี 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา 

ศูนย์ราชการ กทม. 

ด้านงานสอน 

- อบมรมเชิงปฏฺบัติการ หลักสูตร การใช้ I Tunes U เพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน Active Learning   

วันท่ี 22 กันยายน 2559 ณ ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานสอน 

- ประชุมจัดท าคู่มืองานเภสัชกรรมปฐมภูมิและเตรยีมงานถอดบทเรยีนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  

วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงแรมอมารี แอร์พอรต์ ดอนเมือง กทม. 

ด้านงานสอน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ Patient Safety trining for tarinec proqram วันท่ี 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ 

ด้านงานสอน 

- ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการงานถอดบทเรียนงานเภสชักรรมปฐมภูมิ วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560  

ณ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ด้านงานสอน 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดับริหารเภสัชกรรมปฐมภูมิในบทบาทของหน่วยงานบริการประจ า  

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซติี้ จังหวัดระยอง 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอ่ืน ๆ 

- ประชุมเภสัชกรรมปฐมภมูิ : เภสชักรกับการพัฒนาระบบยาในการแพทย์ปฐมภูมิ วันที ่27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม. 

ด้านงานสอน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดบทเรียนโครงการโรงพยาบาลสง่เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลขึ้น  ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

วันท่ี 1 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม. 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

ด้านงานสอน 

28 ภญ.อ.ชามิภา ภาณุดุลกติต ิ - ประชุมอนุกรรมการการฝึกปฏบิตัิงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- อบรมการวิเคราะหส์ถิติขั้นสูงส าหรับการวิจยัด้วยโปรแกรม M plrs และ HLM วันท่ี 24-27 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ด้านงานวิจัย 

29 ภก.อ.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ ์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA วันท่ี 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานอื่น ๆ 

30 ภญ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ ์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

31 ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล - เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายการแพทย์แผนจีนวันท่ี 1 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

ณ วิทยาลัยการแพทย์ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ดา้นงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ AUN-QA: Tier I 

(Overview) วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ ฯ 

ด้านงานอื่น ๆ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- อบรมซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 9 วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ กทม. 

ด้านงานสอน 

32 ภญ.อ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน ์ ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

33 ภญ.อ.วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์ ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

34 ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

35 ภญ.อ.พุทธิพร คงแก้ว - ประชุมเครือข่ายผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทางด้านมาตรวิทยาเคมี และชวีภาพ วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธาน ี

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- สัมมนาประชุมวิชาการ เรื่อง วิธีการเตรียมตัวอย่างที่ดีท่ีสุดส าหรับตัวอย่างที่หลากหลาย  

วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 

ด้านงานสอน 

36 ภก.อ.พุทธ ศิลตระกูล ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

37 ภญ.อ.สุธาบดี ม่วงม ี ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

38 ภญ.ร.อ.หญิงสริิวิภา บูรณดิลก ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

39 ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ด้านงานอื่น ๆ 

40 ภก.ดร.ณัฐธัญ เจรญิศรีวไิลวัตน ์ - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา Pharmaceutical Sciences ครั้งที่ 2/2559  

วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- ประชุมอนุกรรมการการฝึกปฏบิตัิงานวิชาชีพ สาขา Pharmaceutical Science ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้านงานสอน 

- ประชุมจัดท าคู่มืองานเภสัชกรรมปฐมภูมิและเตรยีมงานถอดบทเรยีนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้านงานสอน 

- ประชุมอนุกรรมการการฝึกปฏบิตัิงานวิชาชีพ สาขา Pharmaceutical Science ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ด้านงานสอน 

- ประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ 2017 Seoul International Conference on Engineering and Applied 

Science (SICEAS) วันท่ี 10 -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ .2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี  

ด้านงานวิจัย 

- โครงการสมัมนาวิชาการ JSPS-NRCT Follow up 2017 และประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2560 

ครั้งท่ี 33 วันท่ี 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กทม 

ด้านงานวิจัย 

- 9 Annual Conference of Norteastern Pharmacy Research 2017 วันท่ี 10 - 12 มีนาคม พ.ศ 2560  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร พัฒนาทักษะในการประเมินค่างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั

บูรพา วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยรู จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ด้านงานอื่น ๆ 

41 ภญ.อ.ธนัญชนก รัตนธาดา ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

42 ภก.อ.ธาราธีร์ ศรีจันทร ์ - ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคบังคับ (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งท่ี 1/2560  

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

43 ภก.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช - ปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมเซ็นจรูี่พาร์ค 

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรือ่ง ก้าวทันเครื่องส าอาง All about sunscreens วันท่ี 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สขุุมวิท 

ด้านงานสอน 

44 ภญ.อ.สุกรรณิการ์ ทับทิมศร ี ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- ด้านงานอื่น ๆ 

45 ภก.อ.ฤทธิณรงค์ มีพงษ ์ ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

46 ภก.อ.วิสิทธิ์พงษ์ อ่อนสมบัต ิ - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การเสรมิสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรยีนรู้แบบ 

Active Learning ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Psychiatric Disorder for Pharmacist Learning toward a holistic patient care 

วันท่ี 13 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ด้านงานวิจัย 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ Patient Safety trining for tarinec proqram วันท่ี 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ 

ด้านงานสอน 

- ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ศ.ศ.ภ.ท วันท่ี 26 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแคปราชา จังหวัดชลบุร ี ด้านงานสอน 

- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสตูรคณุภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์  ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสตูรคณุภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์  

วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้านงานสอน 

47 ภญ.อ.ฐิยาภา วีรยาชาญกุล - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

48 ภก.อ.ชยินท์ จตุรพรประสิทธ์ิ -  

49 ภญ.อ.พรทิพย์ พามนตร ี ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

50 ภญ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกลุพาณิชย ์ - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารแพทยศาสตร์ศึกษาเบื้องต้น วันท่ี 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ .2560  

ณ จังหวัดปราจีนบุร ี

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- สัมมนาวิชาการ เรือง Automated Live Cell Microscopy วันท่ี 4 - 5 เมษายน พ.ศ. 2560  

ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล 

ด้านงานสอน 

51 ภญ.ธนิกานต์ แสงน่ิม - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

52 ภญ.อ.ธีราลักษณ์ อ่อนเอี่ยม -  

53 ภญ.อ.โสมศจี เอกมรกต - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา Pharmaceutical Sciences ครั้งที่ 2/2559  

วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- ประชุมอนุกรรมการการฝึกปฏบิตัิงานวิชาชีพ สาขา Pharmacentical Science ครั้งท่ี 4/2559  

วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนยาต้นต ารับ ครั้งท่ี 7  วันท่ี 17 -18 กรกฎาคม พ.ศ. 12560  

ณ โรงแรมเอเชีย กทม. 

ด้านงานสอน 

54 ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธ ารงศิร ิ -ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม วันที่ 69 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต ด้านงานสอน 

- สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การปรับปรุงคุณภาพการวิจัยและการพัฒนาทางเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับ

ห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ Eastin Grand Hotel Sathon  

ด้านงานสอน 

- ประชุมอนุกรรมการการฝึกปฏบิตัิงานวิชาชีพ ภาคบังคับ วันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต ด้านงานสอน 

- ประชุมวิชาการ International Conference on Coastal and Marlne Biotchnolog วันท่ี 9 - 10 ธันวาคม 2559 

ณ Mandzrin Hotel 

ด้านงานวิจัย 

- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสมุนไพ วันท่ี 13 มีนาคม พ.ส. 2560 

ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA วันท่ี 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมอบรมสัมมนา “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ 

ตามเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา 2559” วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ด้านงานอื่น ๆ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators: 

Tier I (Overview) วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ ฯ 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

55 ภญ.อ.มาริสา เสนงาม - เข้ารับการอบรมเรื่องยาเคมีบ าบดั การเตรียมและการดูแลผู้ป่วยหลังไดร้ับยาส าหรับเภสัชกร ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 22 - 26 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ

ด้านงานสอน 

- อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจดับริการเตรียมผสมยาเคมีบ าบดัโดยเภสัชกร  

วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบรุ ี

ด้านงานสอน 

- ประชุมเชืิงปฏิบัติการ Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Disease  

วันท่ี 6 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม 

ด้านงานสอนด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งเภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับการฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ วันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 

2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้านงานสอน 

- อบรมหลักสูตรคณาจารย์นเิทศงานการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการท างานสหกิจศึกษา  

วันท่ี 22 - 24 พฤษภาคม 2560  

ด้านงานสอน 

56 ภญ.อ.สุพิชา อินทรชุมชน - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งเภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับการฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ  

วันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- อบรมหลักสูตรคณาจารย์นเิทศงานการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการท างานสหกิจศึกษา  

วันท่ี 22 - 24 พฤษภาคม 2560  

ด้านงานสอน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งท่ี 26 /2560 เรื่อง Treds in Infectious Disease 

Pharmcotherapy  วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สลีม กทม. 

ด้านงานสอน 

- ประชุม Trends in Intectious Disease Pharmacotherapy วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กทม. ด้านงานสอน 

57 ภญ.เมธินี ประสานด ี - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งเภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับการฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ  

วันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้านงานสอน 

58 อ.วนิดา โอฬารกิจอนันต ์ - อบรมหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สตัว์ รุ่นที่ 3/2559 วันท่ี 6 - 9 กันยายน พ.ศ. 2559  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

- เข้าร่วมโครงการอบรมสถิติ หลักสุตร 2 สถิติส าหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์  

วันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ด้านงานวิจัย 

59 อ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้านงานบริการวิชาการ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุร ี

- เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายการแพทย์แผนจีนวันท่ี 1 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

ณ วิทยาลัยการแพทย์ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ด้านงานสอน 

60 อ.ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน ์ -  

61 อ.ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- โครงการสมัมนาวิชาการ JSPS-NRCT Follow up 2017 และประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2560 

ครั้งท่ี 33 วันท่ี 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กทม 

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายการแพทย์แผนจีนวันท่ี 1 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

ณ วิทยาลัยการแพทย์ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ด้านงานสอน 

- ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน 21st International Congress and 10th Anniversary of the TCM 

Research Center Graz “PHYTOPHARM 2017”  วันท่ี 2 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ประเทศออสเตรยี 

ด้านงานวิจัย 

62 อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

63 อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

64 อ.Mikael Laisola - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

65 อ.ฟาซียะห์ วาเดะ - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การเสรมิสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรยีนรู้แบบ 

Active Learning ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานสอน 

66 อ.ภีรดา บญุเผื่อน - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอ่ืน ๆ 

- อบรมวิชาการ Emergency and critical Care Medicine Update วันท่ี 2 - 5 เมษายน พ.ศ. 2560  

ณ คณะแพทย์ศาสตรโ์รงบาลรามาธิบดี 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการอบรมสรรีวิทยาและพยาธสิรีรวิทยา ประจ าปีครั้งที่ 35 วันท่ี 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า กทม. 

ด้านงานสอน 

67 อ.นิพัฒธา อิสโร ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

68 อ.ลักขณา วงศ์ขัติย ์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- อบรมวิชาการ Emergency and critical Care Medicine Update วันท่ี 2 - 5 เมษายน พ.ศ. 2560  

ณ คณะแพทย์ศาสตรโ์รงบาลรามาธิบดี 

ดา้นงานสอน 

69 อ.ทอแสง วีระกุล - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

70 อ.สุดารตัน์ หาดเพชร ------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------  

71 อ.ภักดี สุขพรสวรรค ์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

72 อ.สุวิศิษฏิ์ แม้นเหมือน - ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4 international Conferenc on Advanead Pharmaceutical Research 

(ICAPH 2017) วันท่ี 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพ  

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเ์ทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

73 อ.ดร.ณิชกานต์ ภีระค า - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ด้านงานอื่น ๆ 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งท่ี 25/2560 เรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสานและ

ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ วันท่ี 22 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม ่

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายการแพทย์แผนจีนวันท่ี 1 - 14 มิถุนายน พ.ศ .2560 ณ วิทยาลัยการแพทย์  

เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ด้านงานสอน 

74 ภก.อ.กุญชร เหรียญทอง - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

75 ภญ.อ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์ - ประชุมวิชาการ International Conference on Coastal and Marlne Biotchnolog วันท่ี 9 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 

2559 ณ Mandarin Hotel 

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- ประชุมสโมสรนิสติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดจันทบุร ี ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ด้านงานบริการวิชาการ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA วันท่ี 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานอื่น ๆ 

76 ภญ.อ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวรีะ - ประชุมอนุกรรมการการฝึกปฏบิตัิงานวิชาชีพ ภาคบังคับ วันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลยัรังสิต ด้านงานสอน 

- ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคบังคับ (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งท่ี 1/2560  

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งท่ี 25/2560 เรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสานและ

ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ วันท่ี 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม ่

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ AUN-QA: Tier I 

(Overview) วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ  

ด้านงานอื่น ๆ 

77 ภญ.อ.ดร.ญาณิดา รักษ์ชูชีพ - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารแพทยศาสตร์ศึกษาเบื้องต้น วันท่ี 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ  

จังหวัดปราจีนบรุ ี

ด้านงานสอน 

- ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน  วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัช

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

78 อ.ดร.วรโชติ บุญศรีวงศ ์ - ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลยับูรพา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 18 - 20 สิงหาคม 

2559 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

- ประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตรเ์ขตร้อน JITMM 2016 วันท่ี 7 -9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โรงแรมอมารี วอเตอร์

เกท กรุงเทพมหานคร 

ด้านงานสอน 

- ประชุมวิชาการสามัญประจ าปี 2560 สมาคมปรสติวิทยาและอายรุศาสตร์เขตร้อนประเทศไทย  

วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- สัมมนาฟ้ืนฟูผูต้รวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ าปี 2560  

วันท่ี 20 -21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทราวดี นครปฐม 

ด้านงานสอน 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายรุศาสตรเ์ขต้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 2/2560 

วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

ด้านงานสอน 

- ประชุมวิชาการประจ าปีเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40 วันท่ี 27 -30 มิถุนายน พ.ส.2560 ณ อิมแพ๊คฟอร์ม 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ด้านงานสอน 

79 อ.ดร.ยศวีร์ ดวงจิตตเ์จรญิ - ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลยับูรพา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 2  

วันท่ี 18 - 20 สิงหาคม 2559 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุร ี

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพประจ าปี 2559 วันท่ี 5 - 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ จ.นครปฐม ด้านงานสอน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตร การจัดการสอนด้วย BUU LNS เบื้องต้น วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2560  

ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารยม์ืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันท่ี 12 -13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

80 ภญ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ ์ - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การเสรมิสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรยีนรู้แบบ 

Active Learning ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานสอน 

- ประชุมเครือข่ายผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทางด้านมาตรวิทยาเคมี และชวีภาพ วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดประทุมธาน ี

ด้านงานสอน 

- ประชุมอนุกรรมการการฝึกปฏบิตัิงานวิชาชีพ สาขา Pharmacentical Science ครั้งท่ี 4/2559  

วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ด้านงานสอน 

- 9 Annual Conference of Norteastern Pharmacy Research 2017 วันท่ี 10 - 12 มีนาคม พ.ศ 2560  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ด้านงานวิจัย 

- เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนยาต้นต ารับ ครั้งท่ี 7  วันท่ี 17 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมเอเชีย กทม. 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ 

AUN-QA วันท่ี 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบรูพา 

ด้านงานอื่น ๆ 

81 ผศ.ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ ์ -  

82 ภญ.อ.เชิญพร นาวานุเคราะห ์ - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  

วันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ด้านงานสอน 

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารยม์ืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันท่ี 12 -13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านงานสอน 
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ล ำดับ ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

83 อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารยม์ืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันท่ี 12 -13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านงานสอน 

84 Mr.Shi Shaohua - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ด้านงานอื่น ๆ 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 39 วันท่ี 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมบางแสนเฮอรเิทจ จังหวัดชลบุร ี

ด้านงานบริการวิชาการ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

  
107 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

ตำรำงข้อมูลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของสำยสนับสนุนวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2559 (1 สิงหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2560) 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

1 นางสาวกนกอร  ช านาญกุล เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน หอ้งประชุม PJ 301 อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 10 มกราคม ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการเสวนาและให้ความรู้ งานสารบรรณและการประชุม ประจ าปี 2560  

ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร ศ.ประยรู จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

2 นายณรงค ์ ขาวเหลือง เข้าร่วมโครงการเสวนาและให้ความรู้ งานสารบรรณและการประชุม ประจ าปี 2560  

ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร ศ.ประยรู จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

3 นายไพบูลย ์ ไตรสรุิยานนท์ - พักงาน -  

4 นางสาวสรลิรัชญ์ ส าราญทรัพย ์ เข้าร่วมโครงการเสวนาและให้ความรู้ งานสารบรรณและการประชุม ประจ าปี 2560  

ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร ศ.ประยรู จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

5 นางสาวณัฐสุดา  อินสอน เข้าร่วมอบรมความปลอดภยัในการใช้ตู้ชีวนิรภัย ตู้ควันและตู้กรองสะอาด  

ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

6 นายวัฒนา  ห้วยหงส์ทอง เข้าร่วมอบรมความปลอดภยัในการใช้ตู้ชีวนิรภัย ตู้ควันและตู้กรองสะอาด  

ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

7 นางสาวจิตรา  ชามาดา เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Micromedex ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขยีนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนและการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับ

การตีพิมพ ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

8 นางสาวอลิษา  กุลจันทะ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Micromedex ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมอบรมความปลอดภยัในการใช้ตู้ชีวนิรภัย ตู้ควันและตู้กรองสะอาด  

ณ อาคารปฏฺบัติการพื้นฐานและศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

เข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขยีนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนและการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับ

การตีพิมพ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

9 นายสมเกียรต ิ ทองอ่วมใหญ่ เข้าร่วมอบรมความปลอดภยัในการใช้ตู้ชีวนิรภัย ตู้ควันและตู้กรองสะอาด  

ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

เข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขยีนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนและการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับ

การตีพิมพ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

10 นางสาวพุทธชา สอนจันทร์ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Micromedex ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมอบรมความปลอดภยัในการใช้ตู้ชีวนิรภัย ตู้ควันและตู้กรองสะอาด  

ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขยีนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนและการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับ

การตีพิมพ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

11 นางสาวอรอนงค์ สิงห์แอด เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Micromedex ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมอบรมความปลอดภยัในการใช้ตู้ชีวนิรภัย ตู้ควันและตู้กรองสะอาด  

ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขยีนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนและการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับ

การตีพิมพ ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

12 นายภัทร ์ ศรีเพ็ชร์ เข้าร่วมโครงการเสวนาดา้นพัสดุ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

13 นางสาววราภรณ ์ ชวนะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน ณ ห้องประชุม PJ 301  

อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 10 มกราคม ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการเสวนาดา้นพัสดุ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

14 นางสาวลักษณาวด ีภูมิวรพงษ ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการถ่ายภาพและการตกแต่งเพื่อการประชาสัมพันธ์  

ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสรา้งเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว  

ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการสื่อสารองค์กร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมงาน TEDxBangkok 2017 ณ โรงละครเคแบงกส์ยามพฆิเนศ สยามสแควร์วัน วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

15 นายสุทธิพงษ ์ ประเสริฐด ี เข้าร่วมเสวนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง การจดัท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดม้หาวทิยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 903 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

http://www.thaiticketmajor.com/venue/details.php?vid=10630
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

16 นางสาวปริยาภา  เกตุกลู เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน ณ ห้องประชุม PJ 301  

อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 10 มกราคม ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลวิจัย e-reaearch  

ณ ห้องประชุม 903 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมประชุมเสวนาผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ  

ณ ห้องประชุม 903 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามวิธีการด าเนินการมาตรฐาน 

Standard Operating Procedures (SOP) ณ ห้องประชุม 903 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยับูรพา 

วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

17 นายกชกร  ผดุงรัชดากิจ อบรมการบันทึกข้อมลูใช้งานระบบให้บริการ ณ ส านักคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2559 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมอบรมการควบคมุโรคตดิตอ่ในสถานศึกษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

18 นายสุบณัฑิต  พุ่มเจริญ เข้าร่วมอบรมการควบคมุโรคตดิตอ่ในสถานศึกษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร  

ตามเกณฑ์ AUN-QA ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมอบรมสมัมนา “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ  ภาระงานหลัก 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

ตามเกณฑ์ CUPT QA ปีการศึกษา 2559” วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Micromedex ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

19 นางจตุพร  กิ่งแก้ว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน หอ้งประชุม PJ 301  

อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 10 มกราคม ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

20 นางสาวจุฑามาศ อินตรา เข้าอบรมการใช้ระบบบริการวิชาการ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมบุคลากรของสถาบันหลัก ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบรูพา ณ ห้องประชุม PJ 301  

อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 6 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

21 นางสาวศศิธร  จิ๋วประเสริฐ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  

ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

22 นายจาตรุนต ์ ยังให้ผล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ์ 

ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

23 นายวิศรุจ  พวงแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการถ่ายภาพและการตกแต่งเพื่อการประชาสัมพันธ์  

ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสรา้งเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว  

ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

24 นางสาวพลอยนิศา  สกุลคณุสนอง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาทักษะในการประเมินค่างาน  

ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร ศ.ประยรู จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

25 ว่าท่ี ร.ต.ณัทกฤช  ลือโลก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาทักษะในการประเมินค่างาน  

ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร ศ.ประยรู จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

26 นางสาวเบ็ญจพร สสีัน โครงการเสวนาดา้นการเงิน ณ อาคารศาสตราจารยป์ระยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 

ภาระงานหลัก 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการสรุปฐานะทางการเงิน ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 24 และ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบรูพา ห้องประชุม PJ 301  

อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 6 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

27 นางสาวจิรภรณ ์คูหะมณ ี เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการสรุปฐานะทางการเงิน ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 24 และ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุ ี

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

28 นางสาวกัญณัฐฎ์ คงเกษม เข้าอบรมการใช้ระบบบริการวิชาการ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการสรุปฐานะทางการเงิน ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

วันท่ี 24 และ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบรูพา ณ ห้องประชุม PJ 301  

อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 6 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อ

การปฏิบัติงาน 

29 นายสดใส  แก่นจันทร ์ เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

30 นายบัญชา พุทธมิลินประทีป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  

ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ภาระงานหลัก 

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ 
กำรใช้ประโยชน/์กำรได้รำงวัล

หรือกำรยอมรับ 

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

31 นายทรงวุฒิ  สุมาล ี เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

32 นางสาวจิติมา วรวัตร เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  

วันท่ี 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านักงานสโมสรสญัญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบรุี 

ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
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แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร  
คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์คณะ ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2559-2563 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ สมรรถนะ และวิชาชีพ  

กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร 

1. กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน 

1.1 กำรศีกษำต่อ 

 เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ คณะมีนโยบายในการสนับสนุนให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี สามารถลาเพ่ือศึกษาต่อได้ ทั้งการลาศึกษา
ต่อเต็มเวลา ลาศึกษาต่อนอกเวลา และลาศึกษาต่อบางส่วนเวลา เมื่อเข้าท างานครบระยะเวลา 2 ปี และคณะยัง
มีทุนสนับสนุนส าหรับอาจารย์ที่ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมี MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อส าหรับอาจารย์ 

 ปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์จ านวน 16 ท่าน ที่ลาศึกษาแบบเต็มเวลา 2 ท่าน ลาศึกษาแบบ
นอกเวลา และอีก 5 ท่านลาศึกษาแบบบางส่วนเวลา และคาดว่าจะมีอาจารย์ที่จบการศึกษาในปี 2559 และกลับ
เข้ามาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจ า เป็นจ านวน 2 ท่าน  

1.2 กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
  คณะมีนโยบายในการสนับสนุนอาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการเมื่อครบระยะปฏิบัติงานเวลา 2 ปี โดยฝ่ายบุคคลของคณะ ได้ท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ
และติดตาม รวมถึงแจ้งเตือนอาจารย์ที่ครบก าหนดระยะเวลาให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ มีการจัดการอบรมหรือ
แจ้งข่าวสารการอบรมการขอต าแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์ที่ครบก าหนดระยะเวลา และต้องการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้คณะยังมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้ส าหรับอาจารย์เพ่ือท าผลงานวิจัยในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ในปีการศึกษา 2559 มีการส่งอาจารย์เข้าอบรมการขอต าแหน่งวิชาการ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัด
อบรมขึ้น จ านวน 1 ครั้ง และมีอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ จ านวน 2 ท่าน 

1.3 กำรอบรมพัฒนำควำมรู้ 
 คณะมีการส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในด้านต่างๆ โดยมี

การเก็บข้อมูลการเข้าร่วมอบรมของบุคลากรสายวิชาการในด้านต่าง ๆ รวมถึงรายงานการเข้าร่วมอบรม ไว้อย่าง
เป็นระบบในฐานข้อมูลฝ่ายพัฒนาบุคลากรคณะ ฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการศึกษาแนวทางใน
การจัดการอบรม หรือจัดส่งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไปอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
ต่อไป 
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ปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ จ านวน 84 คน ได้เข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาชีพ จ านวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.05 และไม่มีข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และผู้ที่ลาศึกษา
ต่อ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 10.1 

 

 
 

แผนภูมิที่ 10.1 แสดงกำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

  

 
 

แผนภูมิที่ 10.2 แสดงกำรพัฒนำทำงวิชำชีพในแต่ละด้ำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
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การเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 
2559 แสดงให้เห็นในแผนภาพวงกลม โดยบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการอบรมด้านการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 44.10 ด้านงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 12.31 ด้านงานบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 7.18 และด้านงานอ่ืน 
ๆ เช่น ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารและการวางแผนยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 36.41 

 
2. กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

  กำรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ 
  คณะมีการสนับสนุนให้บุคลาการสายสนับสนุนวิชาการมีการเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นด้านหลัก ดังนี้ 
  1. ด้านภาระงานหลัก 

  2. ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  3. ด้านภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

ในปีการศึกษา 2559 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 32 คน ได้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือ
พัฒนาทางวิชาชีพ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 10.3 

 

 
 

แผนภูมิที่ 10.3 แสดงกำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของบุคลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำร 
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แผนภูมิที่ 10.4 แสดงกำรพัฒนำทำงวิชำชีพในแต่ละด้ำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

 

การเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปี
การศึกษา 2559 แสดงให้เห็นในแผนภาพวงกลม โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการอบรมด้านภาระ
งานหลัก คิดเป็นร้อยละ 40.96 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 22.89 ด้าน
ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 36.15   
 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.11 ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ค ำอธิบำย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึง
ความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได ้

 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 

เกณฑ์การประเมินมีการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. นิสิต 2. ผู้ใช้
บัณฑิต 3. ศิษย์เก่า 4. อาจารย์ และ 5. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ในปีการศึกษา 2559 คณะได้ตั้งเป้าหมายของ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแต่ละกลุ่มไว้ในระดับดี โดยมีการเก็บข้อมูลป้อนกลับโดยใช้
แบบสอบถาม google form ในการส ารวจและรวบรวมข้อมูลผลสะท้อนกลับ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ โดยรายละเอียดของผลการประเมินจากแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นดังนี้ 

11.1 ข้อมูลป้อนกลับจำกนักศึกษำ 

 คณะได้ใช้แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูลป้อนกลับ จากนิสิตในทุกชั้นปี เพ่ือประเมินระดับความพึง
พอใจในด้านต่างๆ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จากดีมาก (5) ไปจนถึงน้อยมาก (1)  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิ ตใน
ด้านต่างๆ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งคณะควรจะรักษามาตรฐานในด้าน
ต่างๆ ไว้ รวมทั้งวิเคราะห์หาปัญหาที่ยังคงพบในด้านต่างๆ และพัฒนาผลการประเมินให้ไปสู่ระดับท่ีดีมากต่อไป  

ตำรำงแสดงระดับควำมพึงพอใจของนิสิต 

หัวข้อกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ

ปี 2559 

1. ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 4.13 

2. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3.61 

3. ด้านระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.65 

4. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.75 
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หัวข้อกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ

ปี 2559 

5. ด้านความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

3.66 

6. ด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
 

     - การรักษาพยาบาล 3.56 

     - สถานที่ออกก าลังกาย 3.57 

     - สถานที่จัดกิจกรรม 3.56 

     - การจัดจ าหน่ายอาหาร 3.41 

7.ด้านระบบสาธารนูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะ 3.60 

8.ด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ชีวิต ทรัพย์สิน 3.62 

   
11.2 บุคลำกรสำยวิชำกำร 

คณะได้ใช้แบบสอบถามแบบ google form ในการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ภายในคณะเภสัช
ศาสตร์ ในการการท างานในคณะ โดยเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน 
ความก้าวหน้าในการท างาน ความมั่ืนคง และผลตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย ความภูมิใจในการท างาน 
รางวัลหรือก าลังใจในการท างาน บรรยากาศในการท างาน การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหา 
หรือข้อเสนอแนะในการท างาน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จากดีมาก (5) ไปจนถึงน้อยมาก (1) 

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลาการ
วิชาการในด้านต่างๆ โดยสรุป ดังนี้ 

ด้านสวัสดิการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
ด้านระบบการบริหารงานของคณะ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง  
ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจจากสายวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่ได้ตั้งไ ว้ 

ดังนั้นคณะจึงควรที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิด
จากการขาดระบบในการบริหารงานที่ดี และปัญหาในการสื่อสารจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ เพ่ือวิธีแก้ไขและพัฒนา
ผลการประเมินให้ไปสู่ระดับท่ีดีต่อไป  
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ตำรำงแสดงระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

1. ด้ำนสวิสดิกำร 

หัวข้อประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

1. รายได้ที่ท่านได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 3.26 

2. ท่านสามารถใช้จ่ายรายได้ที่ได้รับในปัจจุบันให้เพียงพอกับการครองชีพในสภาวการณ์ปัจจุบัน 3.00 

3. ท่านสามารถน ารายได้ที่ได้รับในปัจจุบันเก็บเป็นเงินออมได้ 2.54 

4. ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้อย่าง
เหมาะสม 

2.60 

5. ท่านมีความพึงพอใจในหลักเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับการให้ทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ของมหาวิทยาลัย 

2.60 

6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการประกันภัยหมู่เกี่ยวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ส่วนงานจัดให้ 3.17 

 
2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

หัวข้อประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

1. ท่านได้ใช้ความรู้และทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 3.63 

2. ท่านมีความอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.31 

3. ท่านมีความอิสระในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน 3.11 

4. ท่านได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานของท่านโดยตรงจากผู้บริหารส่วนงาน 2.89 

5. สถานที่ท างานของท่านมีความสว่างของไฟ และการระบายอากาศภายในเพียงพอต่อการ
ท างาน 

3.31 

6. สถานที่ท างานของท่านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.23 

7. ห้องท างานและห้องน้ าในสถานที่ท างานของท่านมีความสะอาด 3.34 

8. สถานที่ท างานของท่านมีความปลอดภัยเหมาะกับการท างาน 3.29 

9. ส่วนงานของท่านมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการท างานอย่างเพียงพอ 2.89 

10. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนงานของท่านจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.11 

11. เพ่ือนร่วมงานของท่านช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนะน าในทันทีที่รู้ว่าท่านเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

3.06 

12. ท่านและเพ่ือนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์ สุขซึ่งกันและกัน 3.17 

13. ส่วนงานของท่านมีการติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นประจ าหรือสม่ าเสมอ 3.17 

14. ส่วนงานของท่านมีการร่วมแรงร่วมใจกันในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 3.00 

15. ท่านมีโอกาสในการวางแผนการท างานด้วยตนเอง 3.11 

16. ท่านมีโอกาสในการค้นหาวิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการท างาน 3.14 
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หัวข้อประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

17. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 3.06 

18. ท่านได้รับการสอนงาน หรือค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงาน หรือหัวหน้างานเมื่อได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อน 

2.86 

19. ส่วนงานของท่านมีการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งที่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์ท างาน 

2.80 

20. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ เช่น การมีเครือข่ายการฝึกอบรม
ก าหนดแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

2.86 

21. ท่านมีโอกาสได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 3.06 

22. ท่านมีความพอใจในวิธีการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดให้ 2.89 

23. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการท างานโดยปราศจากปฏิกิริยาที่ไม่เป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน 

2.66 

24. ท่านได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 2.63 

25. ส่วนงานของท่านมีการก าหนดกฎกติกาที่ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.60 

 
3. ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนของคณะ 

หัวข้อประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

1. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 2.91 

2. ผู้บริหารของท่านมีการนัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการท างานเป็นประจ า 2.74 

3. ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของส่วนงาน 2.83 

4. ผู้บริหารของท่านให้ความช่วยเหลือแนะน าสอนงานให้แก่บุคลากรเป็นอย่างดี 2.66 

5. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการท างาน 2.66 

6. ผู้บริหารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการท างาน 2.66 

7. ผู้บริหารสามารถสร้างการยอมรับและความเคารพให้กับท่าน 2.91 

8. ผู้บริหารมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนในการท างาน 2.57 

9. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับท่าน 2.54 

10. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงตามความรู้ความสามารถของท่าน 3.03 

11. ผู้บริหารมีความสนใจเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 2.74 

12. ผู้บริหารยอมรับฟังปัญหาต่างๆ เมื่อท่านไปปรึกษาหารือ 2.86 
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11.3 บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

คณะได้ใช้แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูลป้อนกลับ จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ และเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ เพ่ือประเมินระดับความพึง
พอใจในด้านต่างๆ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จากดีมาก (5) ไปจนถึงน้อยมาก (1)  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลาการ
สายสนับสนุนวิชาการในด้านต่างๆ โดยสรุป ดังนี้ 

ด้านสวัสดิการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง  
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง  
ด้านระบบการบริหารงานของคณะ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจจากฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่ได้

ต้ังไว้ ดังนั้นคณะจึงควรที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจดังกล่าว ซึ่ง
อาจจะเกิดจากการขาดระบบในการบริหารงานที่ดี และปัญหาในการสื่อสารจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ เพ่ือวิธีแก้ไข
และพัฒนาผลการประเมินให้ไปสู่ระดับท่ีดีต่อไป  

 
ตำรำงแสดงระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

1. ด้ำนสวิสดิกำร 

หัวข้อประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

1. รายได้ที่ท่านได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ 3.04 

2. ท่านสามารถใช้จ่ายรายได้ที่ได้รับในปัจจุบันให้เพียงพอกับการครองชีพในสภาวการณ์ปัจจุบัน 2.64 

3. ท่านสามารถน ารายได้ที่ได้รับในปัจจุบันเก็บเป็นเงินออมได้ 2.00 

4. ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้อย่าง
เหมาะสม 

2.18 

5. ท่านมีความพึงพอใจในหลักเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับการให้ทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ของมหาวิทยาลัย 

2.04 

6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการประกันภัยหมู่เกี่ยวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ส่วนงานจัดให้ 2.68 

 
2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

หัวข้อประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

1. ท่านได้ใช้ความรู้และทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ 3.46 

2. ท่านมีความอิสระในการเลือกวิธีการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.79 

3. ท่านมีความอิสระในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน 2.64 

4. ท่านได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานของท่านโดยตรงจากผู้บริหารส่วนงาน 2.39 
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หัวข้อประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

5. สถานที่ท างานของท่านมีความสว่างของไฟ และการระบายอากาศภายในเพียงพอต่อการ
ท างาน 

3.11 

6. สถานที่ท างานของท่านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.50 

7. ห้องท างานและห้องน้ าในสถานที่ท างานของท่านมีความสะอาด 3.36 

8. สถานที่ท างานของท่านมีความปลอดภัยเหมาะกับการท างาน 2.68 

9. ส่วนงานของท่านมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการท างานอย่างเพียงพอ 2.82 

10. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนงานของท่านจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.00 

11. เพ่ือนร่วมงานของท่านช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนะน าในทันทีที่รู้ว่าท่านเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

3.39 

12. ท่านและเพ่ือนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์ สุขซึ่งกันและกัน 3.39 

13. ส่วนงานของท่านมีการติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นประจ าหรือสม่ าเสมอ 3.25 

14. ส่วนงานของท่านมีการร่วมแรงร่วมใจกันในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 3.00 

15. ท่านมีโอกาสในการวางแผนการท างานด้วยตนเอง 2.89 

16. ท่านมีโอกาสในการคน้หาวิธีการท างานใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการท างาน 2.93 

17. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 2.43 

18. ท่านได้รับการสอนงาน หรือค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงาน หรือหัวหน้างานเมื่อได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อน 

2.93 

19. ส่วนงานของท่านมีการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งที่ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์ท างาน 

2.32 

20. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ เช่น การมีเครือข่ายการฝึกอบรม
ก าหนดแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

2.29 

21. ท่านมีโอกาสได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 2.29 

22. ท่านมีความพอใจในวิธีการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดให้ 2.29 

23. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการท างานโดยปราศจากปฏิกิริยาที่ไม่เป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.75 

24. ท่านได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 1.75 

25. ส่วนงานของท่านมีการก าหนดกฎกติกาที่ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.75 
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3. ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนของคณะ 

หัวข้อประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

1. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 1.82 

2. ผู้บริหารของท่านมีการนัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการท างานเป็นประจ า 1.93 

3. ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของส่วนงาน 1.86 

4. ผู้บริหารของท่านให้ความช่วยเหลือแนะน าสอนงานให้แก่บุคลากรเป็นอย่างดี 1.64 

5. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการท างาน 1.71 

6. ผู้บริหารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการท างาน 1.93 

7. ผู้บริหารสามารถสร้างการยอมรับและความเคารพให้กับท่าน 1.75 

8. ผู้บริหารมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนในการท างาน 1.61 

9. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับท่าน 1.64 

10. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงตามความรู้ความสามารถของท่าน 2.50 

11. ผู้บริหารมีความสนใจเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 1.57 

12. ผู้บริหารยอมรับฟังปัญหาต่างๆ เมื่อท่านไปปรึกษาหารือ 1.82 

 
11.4 ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะได้ใช้แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้งานบัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง หรือหัวหน้า
งานของบัณฑิต ประกอบกับผลการประเมินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จากดี
มาก (5) ไปจนถึงน้อยมาก (1)  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต อยู่ในระดับดีถึงดีมาก เกินกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งคณะควรจะรักษามาตรฐานในด้านต่างๆ นี้ไว้ ให้คง
อยู่กับบัณฑิตในปีต่อไป นอกจากนี้ทางคณะยังได้ทราบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้งานบัณฑิต โดยข้อดี
ของบัณฑิตที่ต้องรักษาไว้ คือ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการท างาน มีน้ าใจในการท างาน ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคณะควรจะเพ่ิมเติมทักษะผู้น า และการ
บริหารงานให้กับบัณฑิต ซึ่งคณะจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิต ต่อไป 
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ตำรำงแสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับ

คะแนน 
จ านวนแบบส ารวจที่ส่งไป 30 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 8 
ร้อยละ 26.67 
1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 4.40 
1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.13 
1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม 4.50 
1.3 มีความรับผิดชอบ 4.50 
1.4 มีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 4.75 
1.5 ตรงต่อเวลา 4.13 
1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.38 
2. ด้ำนควำมรู้ 4.06 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 4.50 
2.2 มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ และแปลความได้อย่างถูกต้อง 4.00 
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.63 
2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 4.13 
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 3.93 
3.1 ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 3.88 
3.2 ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ 3.75 
3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาและท างานท่ามกลางความกดดันได้ 4.00 
3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 3.88 
3.5 สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้ 4.13 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ 4.28 
4.1 ความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.25 
4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง 4.50 
4.3 มีความเป็นผู้น าที่ดี 3.88 
4.4 ปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 4.38 
4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 4.38 
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.03 
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คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับ

คะแนน 
5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลขและแปลผลวิเคราะห์ต่างๆ 3.88 
5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร 4.38 
5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 3.88 
5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล/ การน าเสนองาน/  
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

4.00 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.25 
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.16 

 

11.5 ข้อมูลป้อนกลับจำกบัณฑิต 

 คณะได้ใช้แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากบัณฑิต ในวันที่บัณฑิตเดินทางมาซ้อมรับ
ปริญญา เพ่ือเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล อาจารย์ผู้สอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จากดีมาก 
(5) ไปจนถึงน้อยมาก (1)  

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบัณฑิต 
อยู่ในระดับดี เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะได้ตั้งไว้ โดยมีข้อเสนอแนะจากบัณฑิตที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หลักสูตร คือ ในด้านการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน อยากให้จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 
เช่นอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ อยากให้คณะเพ่ิมเติมแหล่งฝึกงานให้มีความหลากหลาย อยากให้คณะมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม และเสนอให้มีการเรียนการสอนระบบโรคและระบบยาควบคู่กันไป 
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ตำรำงระดับควำมพึงพอใจของบัณฑิต 

รำยกำร ระดับคะแนน 
1. หลักสูตร 

 

(1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.73 
(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.64 
(3) มีปฏิทินการศึกษาและก าหนดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 3.70 
(4) การเรียงล าดับรายวิชาในแผนการเรียนมีความเหมาะสม 3.55 
(5) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.82 

     (6) รายวิชาในหลักสูตรเพียงพอต่อการใช้ประกอบอาชีพ   3.79 
2. การจัดการเรียนการสอน 

 

(1) การจัดการเรียนการสอนตรงกับลักษณะวิชาที่ก าหนด (บรรยายหรือปฏิบัติการ) 3.64 
(2) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3.79 
(3) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการสอน เช่น หนังสือ ต ารา และเอกสาร

ประกอบการสอนเพิ่มเติม 
3.67 

(4) วิธีการสอนส่งเสริมการน าความรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เก่ียวข้องไป
ประยุกต์ใช้ 

3.64 

(5) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 3.79 
(6) การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.48 
(7) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.70 
(8) การเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ 3.52 

3. การวัดและประเมินผล 
 

 (1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ใช้ 
  ในการเรียนการสอน 

3.67 

(2) วิธีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง 
 ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

3.88 

(3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.88 
       (4) มีกระบวนการตรวจสอบและร้องเรียน วิธีการวัดผลและผลการประเมิน 3.79 

(5) มีวิธีการประเมินและวัดผลหลากหลายรูปแบบ 3.82 
(๖) มีการแจ้งผลการประเมินเพ่ือให้น าไปปรับปรุงตนเองได้อย่างทันเวลา 3.73 

4. อาจารย์ผู้สอน 
 

 (1) อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 3.88 
(2) อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชา 3.91 
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รำยกำร ระดับคะแนน 
(3) อาจารย์มีวิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.70 
(4) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 3.91 
(5) อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 3.97 
(6) อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี 4.09 

5. สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

(1) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ 3.64 
(2) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ 3.76 
(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอ 3.70 
(4) ห้องสมุดมีทรัพยากรที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ 3.52 
(5) พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมมีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.64 

 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.12  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะและสถำบัน  
 
ค ำอธิบำย 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการ
วิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัต
ลักษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิต
สาธารณะอีกด้วย 

  
เกณฑ์กำรประเมิน 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้อง 

ในบางด้าน 
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 

(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 

ที่เกิดต่อ
คณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน  
และมีผลการ
ด าเนินงานที่
ดี 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่
บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย 

ใหม่ ๆ เพื่อ
การบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไป
ทั่วทั้งองค์กร
ส่งผล 

ให้เกิดการ
พัฒนา 

ทั้งชุมชนและ
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทำงด ำเนินกำร 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
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ผลกำรด ำเนินงำน  :  
1. แผนยุทธศำสตร์คณะเภสัชศำสตร์ ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำร 

คณะได้มีนโยบายในการด าเนินการด้านบริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ โดยด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน  

เป้ำประสงค์ เพ่ือให้มีงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้านและยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

ตัวช้ีวัด คือ จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ตรงกับ
ความต้องการของสังคมอย่างน้อย 1 โครงการ  

กลยุทธ์ที่ใช้ตำมแผนยุทธศำสตร์ มีดังนี้ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการติดตามความก้าวหน้า 

2. จัดให้มีงานบริการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้ง การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งสนับสนุนควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ มีดังนี ้
1. มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบบริการวิชาการ 
2. คณะบุคลากรท างาน 
3. นโยบายสนับสนุน 
4. มีการประกาศแจ้งเป็น Year plan ที่ชัดเจน 
5. ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
6. มีร้านยาประจ าคณะ 
7. งบประมาณสนับสนุน 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
1. มีระบบฐานข้อมูล และ SOP ที่ใช้ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าโครงการหรืองานวิจัย 

2. จ านวนงานที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการหรือวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิชาการและงานวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก 

3. จ านวนการจัดโครงการประชุมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
4. จ านวนโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมทั้ง การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเฉพาะด้าน 
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2. กำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะ 

ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการด้านบริการวิชาการ ด้วยความร่วมมือจากทุก
สาขาวิชา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และนิสิต ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการต่างๆ โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ของ
คณะเภสัชศาสตร์ คือ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
พันธกิจ คือ บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ คือ 
เภสัชศาสตร์เพื่อประชาชน และเภสัชศาสตร์แห่งบูรพา บางโครงการมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน มี
การเยี่ยมบ้านและลงชุมชนในการบริการให้ความรู้ และท าการประเมินผลของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดย
แบ่งเป็นโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ และ
โครงการบริการแบบให้ประโยชน์กับชุมชน ดังนี้ 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบสร้ำงรำยได้ 
1. โครงกำรประชุมวิชำกำรกำรศึกษำต่อเนื่องทำงเภสัชศำสตร์  (CPE) คณะเภสัชศาสตร์ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการ CPE เพ่ือเก็บข้อมูล ก ากับและติดตามผลการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ เพ่ือเพ่ิมความรู้และเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกร และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป โดยเก็บ
เงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โครงการประชุม CPE ที่คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นในปีการศึกษา 2559 มีดังนี ้
  1.1  โครงการประชุมวิชาการเพ่ือการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง 
Update disease & Pharmacotherapy in Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), biosimilar, 
evidence based in herbal medicine and trend of manufacturing to personalizing medicine 
  1.2  โครงการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง สมุนไพร
และการแพทย์แผนไทยสู่ประชาชน 
  1.3 โครงการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง การศึกษา
ชีวสมมูลของยาสามัญในมนุษย์ 

1.4 โครงการประชุมวิชาการศึืกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง Current 
knowledge in Infectious disease 

2. สถำนปฏิบัติกำรเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ เป็นร้านขายยาของคณะ เปิดให้บริการ
ในเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) ให้บริการแก่ประชาชนในมหาวิทยาลัยบูรพาและชุมชน
ใกล้เคียงในเรื่องยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆ ให้ความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ประชาชน รวมถึง
มีการบูรณาการกับรายวิชาทางเภสัชกรรมบริบาล โดยให้นิสิตใช้เป็นแหล่งในการศึกษาดูงานด้านการจ่ายยา  

โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้ประโยชน์แก่ชุมชน 

1. โครงการให้บริการยาดมออกบูทกับเทศบาล 
2. โครงการที่นิสิตออกไปให้ความรู้กับชุมชน ประชาขน 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.13  กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ค ำอธิบำย 

เป็นกระบวนการและผลการด า เนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน
และการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรม เชิงประเพณี / 
วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากล ศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรู ปแบบ 
กิจกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชน
ภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรมจริยธรรม หรือ
วัฒนธรรม 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผล 

ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้อง 

ในบางด้าน 
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลครบ
ทุกด้าน 

(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 

ครบถ้วน และ 

ผลการ
ด าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอ่ืน ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย 

ใหม่ ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไป
ทั่วทั้งองค์กร
ส่งผล 

ให้เกิดการ
พัฒนา 

องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทำงด ำเนินกำร  

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ  
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ  

หรือระดับนานาชาติ 
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ผลกำรด ำเนินงำน  : 
คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง คณะจึงได้ด าเนินการในส่วนนี้โดยการแต่งตั้งกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ เพ่ือท าหน้าที่
ในการจัดท าโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายของโครงการที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะประกอบด้วยอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งได้มีการเปิดโอกาสให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนทุกท่านมีส่วนในการการลงชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน มีระดับความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการอยู่ในระดับดี (ระดับคะแนน 3.51) และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะในการเป็น
เภสัชศาสตร์เพ่ือประชาชน  โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดขึ้นในปีการศึกษา 
2559 มีดังนี ้

1. โครงการแต่งกายผ้าไทย ร่วมใจอนุรักษ์ความเป็นไทย 

2. โครงการถวายหลอดไฟสังฆทาน เป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ครั้งที่ 2 
3. โครงการหมอยาสักการะ 
4. โครงการวันสถาปนาคณะ  
5. โครงการรดน าขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 

จากผลการประเมินตนเอง ในทุกโครงการมีอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับดีถึงดีมาก 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.1 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 
ค ำอธิบำย 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาประการ
หนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะหรือสถาบันได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ/
สถาบันอีกด้วย 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยจากวิธีการค านวณต่อไปนี้ 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

      จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

มีรายงานผล
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ 
เริ่มมีระบบ แต่
ยังไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ไม่
มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/ 

มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

มีแนวโน้มผล
การ
ด าเนินงาน 

ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

มีผลการด าเนินงาน 

ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้น
น าของประเทศ มี
การด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่อง 

ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน 

เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคูเ่ทียบ  
คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World- 
Class or 
Leading 
Practices)  
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  : 

ตำรำงแสดงเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ จำกภำยในและภำยนอก ปีกำรศึกษำ 2557-2559 

ปีงบประมำณ 
จ ำนวนเงินสนับสนุน รวมเงิน

สนับสนุน 

จ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำ 

จ ำนวนเงินต่อจ ำนวน
อำจำรย ์ภำยใน ภำยนอก 

2557 2,020,000 480,000 2,500,000 46.50 53,763.44 

2558 8,794,400 5,270,000 14,064,400 67.00 209,916.42 

2559 3,793,050 10,587,990 14,381,049 66.00 217,894.68 

 *จ านวนอาจารย์ประจ าไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
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ตำรำงข้อมูลจ ำนวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ จำกภำยในและภำยนอก จ ำแนกตำมส่วนงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
วิธีกำรกรอกข้อมลู : ขอควำมกรุณำกรอกข้อมูล หรือ ท ำสัญลักษณ์  ในช่องท่ีตรงกับควำมเป็นจริงของส่วนงำน 

ที่ อำจำรย์ประจ ำ/นักวิจัย 
ระดับหลักสตูร 

ชื่อโครงกำรวิจัย 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

ระบุชื่อหน่วยงำนที่สนับสนุน 
ตร ี โท เอก ภำยใน (บำท) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน อ่ืน ๆ 

1 ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์    การศึกษากลไกการต้านอนุมูลอิสระในระดับเซลล์ของสาร
จากชันโรง 

500,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากหางนกยูงไทยต่อไม
โครเกลียที่ถูกกระตุ้นดว้ยสารไลโพโพลแิซคคาไรด์ 

500,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล    การเพิ่มสารละลายของสารสกัดกระชายด าโดยวิธโีซลิดดิส
เพอร์ชัน 

500,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

4 ภก.ดร.นภัสสร ฉันทธ ารงศิริ    ระเบียนฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น
ของฟองน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูสันหลังชนิดอื่นๆ บริเวณ
ทะเลอ่าวไทย ภาคตะวันออก 

500,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 ภญ.สุกรรณิการ์ ทับทิมศร ี    การพัฒนายาอมตา้นเช้ือราจากน้ ามันมะพร้าวดัดแปร 200,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

6 อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ    การศึกษาคุณสมบัติของชันผึ้งชันโรงเพื่อใช้พัฒนาเป็น
อนุภาคไขมันแข็งส าหรับบรรจุสารส าคญั 

200,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 ภก.สุทธิพงษ ์ศรีทรงชัย    ความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดของกลุ่ม
ยา Selective COX - 2 Inhibitor: Retrospective cohort 
study 

200,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

8 ภญ.เมธินี ประสานดี    ผลของการให้ค าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคหืดหรือปอด
อุดกั้นเร้ือรัง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา 

200,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 ภญ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย ์    การสร้างและทดสอบคุณสมบัติเซลล์ที่แสดงออกแสงสี
เขียว (GFP) ร่วมกับยีน LC3B เพื่อใช้ในการค้นหา 
autophagy modulator จากสารสกัดสมุนไพรรักษา
โรคมะเร็ง 

500,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ที่ อำจำรย์ประจ ำ/นักวิจัย 
ระดับหลักสตูร 

ชื่อโครงกำรวิจัย 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

ระบุชื่อหน่วยงำนที่สนับสนุน 
ตร ี โท เอก ภำยใน (บำท) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน อ่ืน ๆ 

10 ภญ.ดร.ณิชกานต์ ภีระค า    ภูมิปัญญาสมุนไพรในต าบลโขมง (อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี) และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

215,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

11 ภก.วิสิทธิพงษ์ ออ่นสมบัต ิ    การติดตามระบบเฝ้าระวังการใช้ยาวาร์ฟารินโดยเภสัชกร
ในผู้ป่วยโรงพยาบาลชลบุร ี

100,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 ภญ.สุพิชา อินทรชุมนุม    ผลของรูปแบบการให้บริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย
อายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุร ี

100,000 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

13 ภ.ญ.มาริสา เสนงาม    การให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ ๒  

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

78,050 - - - คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

14 ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ ์    ปัจจัยที่มีผลต่อสารส าคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากใบขลู่ 

- 983,000 - - ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

15 ภก.วิศิษฎ์ ตันหยง    2559A10801012 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัญญาณภาพ
ดิจิตอลและชุดเครื่องมืออัจริยะ ส าหรับพิสูจน์เอกลักษณ์
ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย 

- 433,000 - - ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

16 อาจารย์ภกัดี สุขพรสวรรค์    โครงการย่อย ๓ ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลในการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ด  

และแคปซูลในประเทศไทย 

- 644,000 - - ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

17 ภญ.ดร.ณัฏฐินี ธีรกุลกิตติพงษ ์    โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาแบบจ าลองเภสัช
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูล  

ภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและ
แคปซูลในประเทศไทย 

- 4,064,500 - - ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

18 ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์    การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนละลายเร็วใน
ปากที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 

- 450,000 - - ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

19 อาจารย์สุวิศิษฏิ ์แม้นเหมือน    ผลเสริมฤทธิ์ของ Oxymatrine และ cyclopamine เมื่อให้
ร่วมกับยา 5-fluorouracil ต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนักของมนุษย์ที่ดื้อตอ่ยา 5-fluorouracil 

- 316,359 - - ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 
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ที่ อำจำรย์ประจ ำ/นักวิจัย 
ระดับหลักสตูร 

ชื่อโครงกำรวิจัย 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์

ระบุชื่อหน่วยงำนที่สนับสนุน 
ตร ี โท เอก ภำยใน (บำท) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน อ่ืน ๆ 

20 ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ ์    การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและเครื่องหมายพันธุ์กรรม
ของชันโรงเพื่อประโยชน์ในการประยกุตใ์ช้ในเชิงพาณิชย์
และการอนุรกัษ์สายพันธ ์

- 894,000 - - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

21 ภก.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ ์    การเพิ่มมูลค่าอยา่งยั่งยืนของผลิตภัณฑ์จาชันโรงในจังหวัด
จันทบุรีภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ี

- 60,000 - - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

22 ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดชันชันโรง - 927,000 - - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

23 ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ    การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด 

และผลิตภัณฑ์ชันของชันโรง 
- 507,000 - - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

24 ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ    การศึกษาฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัดชันจากชันโรง 

ที่เลี้ยงในสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุร ี 

ในเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี (เพิ่มเติม) 

- 450,000 - - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

25 ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธ ารงศิริ    การศึกษาฤทธิ์ยบัยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของ 

สารสกัดชันจากชันชันโรงจากแหล่งต่างๆ 

ภายใต้โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก 

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมาร ี

- 450,000 - - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

26 ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม    การพัฒนากัมจากเมล็ดมะขาม เพือ่เป็นสารยึดเกาะ 

แบบแห้งในต ารับยาเม็ด ไดโคลฟีแนคโซเดียม 

- 409,140 - - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

รวม 12 - -  3,793,050 10,587,999 - -  
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ผลกำรด ำเนินงำน  : 

  เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมในการผลิต
งานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ โดยเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพในด้าน
การวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณะได้ ปีการศึกษา 2559 คณะได้ตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนของทุน
สนับสนุนจากภายนอกคณะ ให้ได้เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 50 โดยในปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์มีงบประมาณ
ในการสนับสนุนทุนวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจ านวน 14,381,049 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ
ที่ได้จากแหล่งทุนภายใน จ านวน 3,793,050 บาท และแหล่งทุนจากภายนอก จ านวน 10,587,99 บาท จากการ
ประเมินผลเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่คณะได้รับการจัดสรรในปี 2559 โดยรวมแล้วจ านวนเงินทุนไม่แตกต่าง
จากปี 2558 แต่สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับการจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอกมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 
จาก 1.6:1 เป็น 1:3 (ทุนภายใน:ทุนภายนอก) คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 50 ของเงินทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก เป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่ได้ตั้งไว้ และแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของศักยภาพในการท างานวิจัย
ของคณะเภสัชศาสตร์ในปี 2559  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of international 
students 

 
ค ำอธิบำย 

 ตัวบ่งชี้นี้แสดงแนวโน้มความเป็นสากลของสถาบัน โดยพิจารณาจากจ านวนนิสิตแลกเปลี่ยน จ านวน
นิสิตต่างชาติ ทั้งนิสิตแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขาออก ( Inbound/Outbound) ในช่วงปีการศึกษาต่างๆ และจ านวน
นิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่เก็บข้อมูลจากหลักสูตรที่มีนิสิตต่างชาติ
และหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ประเมินระดับการด าเนินงานเกี่ยวกับ Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และสถาบันจากเกณฑ์
ประเมินของ AUN – QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการด าเนินการใน S.2 Student 
Mobility เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในโครงร่างองค์กร 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  : 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนิสิต Inbound / Outbound  

รำยละเอียด 

ประเภทนิสิต ปีกำรศึกษำ 2557 ประเภทนิสิต ปีกำรศึกษำ 2558 ประเภทนิสิต ปีกำรศึกษำ 2559 
หลักสูตรท่ัวไป หลักสูตรท่ีมีนักศึกษำ

ต่ำงชำติ 
หลักสูตรท่ัวไป หลักสูตรท่ีมีนักศึกษำ

ต่ำงชำต ิ
หลักสูตรท่ัวไป หลักสูตรท่ีมีนักศึกษำ

ต่ำงชำติ 

Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outboun Inbound Outboun 
1 – 3 เดือน 
(0.25) 

3 - - - 12 4 - - 5 11 - - 

4 – 6 เดือน 
(0.50) 

- - - - - - - - - - - - 

7 – 9 เดือน 
(0.75) 

- - - - - - - - - - - - 

9 – 12 
เดือน (1.00) 

4 - - - 6 - - - 8 - - - 

Head 
Count 

7 - - - 18 4 - - 13 11 - - 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนิสิตต่ำงชำติที่ลงทะเบียน 

ปีกำรศึกษำ 
ประเภทนิสิต (จ ำนวนคน) 

Full time Part time 

2557 4 3 

2558 6 12 

2559 8 5 
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ผลกำรด ำเนินงำน  : 

 จากวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ ในการพัฒนาไปสู่การเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน า ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็น
หลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีการก าหนดรูปแบบของหลักสูตรในการรับนิสิตทั้งไทยและต่างชาติเข้ารับ
การศึกษา ซึ่งจ านวนนิสิตต่างชาติในการแลกเปลี่ยน หรือศึกษาอยู่ในหลักสูตร เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นสากลของ
คณะได้ รวมถึงการส่งนิสิตเภสัชศาสตร์ ไปแลกเปลี่ยนหรือศึกษายังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการด าเนินงาน
ในส่วนนี้ ผลการประเมินปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการส่งนิสิตในหลักสูตรไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น คณะจึงได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้ไปสู่ความเป็นสากล
เพ่ิมขึ้น โดยการรับนิสิตต่างประเทศเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนหรือศึกษาในหลักสูตรในจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือคงไว้ใ น
ระดับเดิม และเพ่ิมจ านวนนิสิตในหลักสูตรไปศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ  

จากผลการประเมินตนเองในปี 2559 จาการก ากับและติดตาม inbound คณะเภสัชศาสตร์มีนิสิต
ต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรเต็มเวลา จ านวน 8 คน โดยเป็นนิสิตชาวกัมพูชา จากโครงการโรงเรียนพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และนิสิต
ต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรบางส่วนเวลา จ านวน 5 คน โดยเป็นนิสิตจาก Management and Science 
University ประเทศมาเลเซีย โดยโครงการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและ Management and 
Science University ประเทศมาเลเซีย ส าหรับ outbound มีนิสิตเภสัชศาสตร์จ านวน 11 คน ได้เดินทางไป
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเภสัชกรรมและการบริบาล ณ University of Chicago, Syracuse University, 
University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการประเมินผล แม้จ านวนนิสิตต่างชาติที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรจะมีจ านวนน้อยกว่าในปีการศึกษา 2558 แต่จ านวนนิสิตที่ส่งออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศมี
จ านวนเพิ่มขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่วางไว้ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.3 Green University 

 
ค ำอธิบำย 

 เพ่ือแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากร และนิสิตของสถาบันในทิศทางที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชน ในการพัฒนาให้
เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI-Green University) เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร มีจิตส านึกในการ
ปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยในปี 2015 
เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ 

1) ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน     15% 

2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   21% 

3) ของเสีย       18% 

4) น้ า        10% 

5) การขนส่ง       18% 

6) การจัดการศึกษา      18% 

ทั้งนี้คณะ/ส่วนงานไม่จ าเป็นต้องด าเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อยแต่ให้รายงานผลการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ย่อยต่อไปนี้ ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยหรือแสดงผลการด าเนินงานที่เว็บไซต์ของ
คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 

 เพ่ือแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากร และนิสิตของสถาบันในทิศทางที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ ได้วางแผนและด าเนินการในด้ านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI-Green University) ในเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. Setting and infrastructure (SI)  
2. Energy and climate change (EC) 
3. Waste (WS) 
4. Water (WR) 
5. Transportation (TR) 
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6. Education (ED) 
  โดยทุกเกณฑ์ตามที่ระบุใน UI-Green University มีก าหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
เภสัชศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกเว้นเกณฑ์ที่ 5 
transportation โดยตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 มีดังนี ้

1) สามารถลดพลังงานและทรัพยากรลงได้ เช่น น้ า ไฟฟ้า การใช้กระดาษ เป็นต้น เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (EC/WR) 

2) มีการจัดการสารเคมีท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี (WS) 
3) มีพ้ืนที่สีเขียวที่จัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม (SI) 
4) รายวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการมีการเรียนการสอนในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร 

(ED) 
ผลการประเมินตนเองพบว่าในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Green University ยังเป็น

ขั้นตอนเริ่มต้น ในช่วงของการวางแผน ยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเก็บข้อมูล ก ากับและติดตาม หรือ
ประเมินผลในการรับผิดชอบงานในด้านนี้โดยตรง แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์จากทางคณะขอความร่วมมือ
บุคลากรและนิสิตให้ช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นน้ า ไฟฟ้า และมีการติดป้ายประกาศ
เตือนการปิดน้ า  ปิดไฟ ปิด เครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้  การปิดประตูห้องเ พ่ือลดการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ มีการเสนอเรื่องของการก าจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการจากนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือวางแผน
การเตรียมความพร้อมในการทิ้งของเสียจากห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.4 กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  : 

  ปีการศึกษา 2559 จ านวน UPI ที่คณะเภสัชศาสตร์รับผิดชอบ เป็นจ านวนทั้งหมด 21 UPI จากการ
ตั้งเป้าหมายของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ไว้ที่ร้อยละ 80 แต่จากผลการด าเนินการของ
คณะเภสัชศาสตร์ มี UPI ที่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นจ านวน 9 UPI และไม่ส าเร็จ เป็นจ านวน 12  UPI คิดเป็น
ร้อยละของความส าเร็จร้อยละ 42.86 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังตาราง 

 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยของคณะเภสัชศำสตร์ 

UPI ที่รับผิดชอบ 
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 1.1: กำรพัฒนำกระบวนกำรคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภำพ 
UPIที่ 1.1-2 จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรยีนในระดับ ป. ตรี  

 

กลยุทธ์ที่ 1.2: กำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 
UPIที่ 1.2-2 การเสริมสร้างความรูแ้ละทักษะของคณาจารย์ในการจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

 
 

UPIที่ 1.2-3 มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1.4: กำรพัฒนำทักษะของนิสิตให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนทำงด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ 
UPIที่ 1.4-1 พัฒนาคุณภาพนสิิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  

 

UPIที่ 1.4-4 ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนสิิตที่มรีะยะเวลายาวกว่า 1 เทอม 
(Sending)--รวมฝึกงาน 

 
 

UPIที่ 1.4-5 ร้อยละของหลักสูตรในมหาวิทยาลยัที่ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน
ภาษาอังกฤษไว้ในเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา (เฉพาะหลักสูตรปรบัปรุง 59) 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1.5: เน้นกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะทำงสังคม และทักษะกำรใช้ชีวิตที่เหมำะสมกับบรรทัดฐำนของสังคมไทย
ตำมหลักเศรษฐกจิพอเพียง และมีควำมสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย 
UPIที่ 1.5-1 จัดค่ายเรียนรู้/ กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
 

UPIที่ 1.5-2 กิจกรรมสร้างเสรมิทกัษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรพัฒนำคุณภำพกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร 
กลยุทธ์ที่ 2.1: กำรส่งเสริมและผลักดันกำรด ำเนินกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร 
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UPI ที่รับผิดชอบ 
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

UPIที่ 2.1-4 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอจดอนุสทิธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

 
 

UPIที่ 2.1-5 จ านวนโครงการบริการวิจัยที่ให้กับหน่วยงานภายนอก 
 

 
UPIที่ 2.1-8 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ-วิทย์สขุภาพ 

 
 

UPIที่ 2.1-9 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ-วิทย์สุขภาพ  
 

กลยุทธ์ที่ 2.3: กำรส่งเสริมและผลักดันผลงำนวจิัย นวัตกรรม หรือผลงำนในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
UPIที่ 2.3-4 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยขน์ 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
กลยุทธ์ที่ 3.1: กำรส่งเสริมและผลักดันกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
UPIที่ 3.1-1 การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ระดับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 
 

UPIที่ 3.1-3 การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ระดับ ศาสตราจารย ์
 

 
UPIที่ 3.1-6 การพัฒนาทักษะการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2: กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร 
UPIที่ 3.2-4 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ  

 

กลยุทธ์ที่ 3.3: กำรสร้ำงระบบกำรสรรหำ รักษำไว้ ใช้งำน และพัฒนำ 
UPIที่ 3.3-3 การจัดท าแผนอัตราก าลัง (คณาจารย์และบุคลากรสนบัสนุน
วิชาการ) 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 
กลยุทธ์ที่ 5.1: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน Thailand Quality Class 
UPIที่ 5.1-1 พัฒนาผู้ประเมิน TQA  

 

UPIที่ 5.1-4 แผนการพัฒนาระบบบริหาร (ส่วนงานและส่วนกลาง) ให้ผ่านเกณฑ ์
 

 
UPIที่ 5.1-7 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารใหผ้่านเกณฑ ์TQA ใน
ระดับ TQC 

 
 

 
 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  : ระดับ 3 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and  Content) 3 

AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning  Approach) 3 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 2 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) NA 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 3 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 2 

ระดับในภำพรวม 3 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ตำมเกณฑ์ CUPT-QA 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 4 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 3 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 4 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

  C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 3 

  C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 3 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 3 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 5  
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 

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

 time/full - time of international students 

5 

S.3 Green University 2 

S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 
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รำยงำนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ 

องค์ประกอบท่ี 1 – 5  

จุดเด่น  เมื่อปีกำรศึกษำ 2558 

1. มีอาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมากที่มีความมุ่งมั่นต้องการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

2. คณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นแหล่งงาน 
และมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยจ านวนมาก รวมทั้งจะมีการพัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโต ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการผลิตเภสัชกรเพ่ือตอบสนองความต้องการ ดังกล่าว  

3. คณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว สนามบิน นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือส่งออก เอ้ือ
ต่อความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม  

4. คณะเภสัชศาสตร์ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและการวิจัย ส่งผลให้มีศักยภาพทั้ง 
การเรียนการสอน และการวิจัยเพิ่มข้ึน  

5. มีคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่อนข้างครบในมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลให้เกิดการ 
ท างานบริการวิชาการและวิจัยแบบองค์รวมสหวิชาชีพ  
 
จุดที่ควรพัฒนำ  เมื่อปีกำรศึกษำ 2558 

1. การสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์องค์กรยังไม่ครอบคลุมและรอบด้าน 
2. อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่มีจ านวนมาก ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านคุณวุฒิและ ต าแหน่ง

ทางวิชาการ จึงอาจต้องใช้เวลาและงบประมาณ 
 
C.1 -  C.13 

จุดเด่น  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2559 

1. การได้งานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลงานของผู้เรียนได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
3. การบูรณาการโครงการวิจัย หรือการให้บริการวิชาการกับรายวิชาเรียน 

4. ความร่วมมือกับชุมชนบนพื้นฐานความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการท างานบริการวิชาการ 

5. อัตราส่วนของทุนสนับสนุนงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์จากภายนอก 

 
จุดที่ควรพัฒนำ  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2559 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
2. การบริหารและจัดการความเสี่ยง 
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S.1 –  S.4 

จุดเด่น  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2559 

1. จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจยัจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 
2. student inbound และ outbound จากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2559 

1. การก าหนดแผน คณะท างาน ด้าน green university 

2. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ 
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ส่วนที่ 4 

ภำคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) คณะเภสัชศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (1 สิงหำคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560) 

 

ID CdsID CdsName CdsValues 
1 933 จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 1 
2 934 - ---ระดับปริญญาตร ี 1 
3 935 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 936 - ---ระดับปริญญาโท - 
5 937 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 938 - ---ระดับปริญญาเอก - 
7 952 จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 
8 953 - ---ระดับปริญญาตร ี - 
9 954 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
10 955 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 956 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 957 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 964 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 562 
14 965 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 562 
15 966 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ - 
16 967 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
17 968 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - 
18 969 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
19 102 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 84 
20 599 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า  
19 

21 600 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

34 

22 601 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  

31 

23 107 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 75 
24 108 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
19 

25 109 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

33 

26 110 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

23 



 

  

155 

155 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

ID CdsID CdsName CdsValues 
27 111 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 

28 112 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

- 

29 113 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

1 

30 114 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

3 

31 115 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 4 

32 116 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

- 

33 117 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

- 

34 118 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

4 

35 119 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 

36 120 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

- 

37 121 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

38 122 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

1 

39 1128 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 
40 1129 - - --ระดับปริญญาตร ี - 
41 1130 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 1131 - - --ระดับปริญญาโท 1 
43 1132 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 1133 - - --ระดับปริญญาเอก 4 
45 1134 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - 
46 1135 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 
47 1136 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 
48 1137 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 
49 1138 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 
50 1108 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 12 
51 1109 - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- 
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ID CdsID CdsName CdsValues 
52 1110 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศาร
ฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

5 

53 1111 - - --ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร - 
54 1112 - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
- 

55 1113 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วนัท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1 

56 1114 - - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

6 

57 1115 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
58 1116 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- 

59 1117 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
60 1118 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน - 
61 1119 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
- 

62 1120 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 
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ID CdsID CdsName CdsValues 
63 1121 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
- 

64 1122 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
65 1123 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
66 1124 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
- 

67 1125 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 
68 1126 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
69 1127 - - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 

70 84 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 33 
71 85 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
33 

72 86 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

31 

73 87 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ - 
74 88 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 
75 681 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
76 89 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
77 682 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท - 
78 683 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
79 90 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 

32,060 

80 95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.16 

81 993 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- 

82 994 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
83 995 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
- 

84 996 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

- 
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158 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

ID CdsID CdsName CdsValues 
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

85 997 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 
86 998 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที ่2 
- 

87 999 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที ่1 

- 

88 1000 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

89 1001 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
90 1002 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

- 

91 1003 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
92 1004 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
93 1005 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
- 

94 1006 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 
95 1007 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 

 

96 91 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบ
ประเมิน) 

- 

97 1009 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- 

98 1010 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 

- 
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159 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

ID CdsID CdsName CdsValues 
99 1011 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

100 1012 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 
101 1013 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที ่2 
- 

102 1014 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที ่1 

- 

103 1015 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

104 1016 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
105 1017 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

- 

106 1018 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
107 1019 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
108 1020 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
- 

109 1021 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 
110 1022 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 
111 1023 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบ

ประเมิน) 
- 

112 123 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 469.92 
113 124 - ---ระดับอนุปริญญา - 
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160 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

ID CdsID CdsName CdsValues 
114 125 - ---ระดับปริญญาตร ี 469.92 
115 126 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 127 - ---ระดับปริญญาโท - 
117 128 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 129 - ---ระดับปริญญาเอก - 
119 148 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 3,793,050 
120 149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
121 150 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 3,793,050 
122 151 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
123 152 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 10,587,990 
124 153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
125 154 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 10,587,990 
126 155 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
127 156 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 64 
128 157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
129 158 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 64 
130 159 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
131 160 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 
132 161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
133 162 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
134 163 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
135 612 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 18 
136 613 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
137 614 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  18 
138 615 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
139 616 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 
140 617 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
141 618 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   - 
142 619 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
143 812 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- 

144 878 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
145 879 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
146 880 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 



 

  

161 

161 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

ID CdsID CdsName CdsValues 
147 813 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

5 

148 881 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
149 882 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 5 
150 883 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
151 814 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 
152 884 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
153 885 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
154 886 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
155 815 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

- 

156 887 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
157 888 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
158 889 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
159 816 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1 

160 890 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
161 891 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 1 
162 892 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
163 817 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

6 

164 893 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
165 894 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 6 
166 895 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 



 

  

162 

162 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

ID CdsID CdsName CdsValues 
167 818 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
168 896 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
169 897 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
170 898 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

171 819 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- 

172 899 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
173 900 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
174 901 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
175 820 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
176 902 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
177 903 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
178 904 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
179 821 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน - 
180 905 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
181 906 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
182 907 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
183 822 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- 

184 908 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
185 909 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
186 910 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
187 823 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

188 911 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
189 912 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
190 913 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
191 825 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์online 
- 

192 914 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
193 915 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
194 916 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
195 826 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - 
196 917 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

197 918 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
198 919 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 



 

  

163 

163 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร ์

ID CdsID CdsName CdsValues 
199 827 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ - 
200 920 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
201 921 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
202 922 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
203 828 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
204 923 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
205 924 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
206 925 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
207 829 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน - 
208 926 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
209 927 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
210 928 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
211 830 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ - 
212 930 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
213 931 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ - 
214 932 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

 

 
 
 
 

 
 
 




