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รายงานการประเมินตนเอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560
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ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
คณะเภสั ช ศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสั ช ศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะ
นาไปสู่ การสร้ างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลั ยบูร พา
และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ

เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญแผนภูมิ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ส่วนที่ 1 โครงร่ำงองค์กร (Organization Profile)
P.1 ลักษณะขององค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
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สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่
1
แสดงจานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งและ
ประเภท
2
แสดงเครื่องมือและครุภัณฑ์สาหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย ที่สภาวิชาชีพ
กาหนด
3
แสดงเครื่องมือและครุภัณฑ์อื่นๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่นอกเหนือจากรายการที่สภา
วิชาชีพกาหนด
C.1-1 แสดงข้อมูลการรับสมัครรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
C.1-2 แสดงข้อมูลการรับสมัครรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รับผ่านมหาวิทยาลัย)
C.1-3 แสดงแผนการรับนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2557-2562
C.1-4 แสดงข้อมูลการรับเข้าของนิสิตเภสัชศาสตร์ในแต่ละปีการศึกษา
C.1-5 แสดงผลการสารวจความพึงพอใจต่อการรับสมัครนิสิตในระดับปริญญาตรี
C.1-6 แสดงข้อมูลจานวนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละชั้นปี
C.1-7 แสดงข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี
C.1-8 แสดงข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท
C.1-9 แสดงข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก
C.1-10 แสดงอัตราการจบการศึกษาของนิสิต
C.2-1 แสดงการได้งานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 - 2559
C.3-1 แสดงร้อยละและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา 2557 - 2559
C.4-1 แสดงการนาเสนอผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 - 2560
C.4-2 แสดงการนาเสนอผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2559 - 2560
C.4-3 แสดงข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา
C.5-1 แสดงคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560
C.5-2 แสดงจานวนอาจารย์สังกัดสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
C.5-3 แสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจา
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ตำรำงที่
C.5-4 แสดงคุณสมบัติและสมรรถนะของอาจารย์ในด้านต่างๆ ตามที่ระบุในเกณฑ์ CUPT
QA วิธีการประเมินผล และเป้าหมายในการประเมินคุณสมบัติและสมรรถนะในด้าน
ต่างๆ
C.6-1 แสดงจานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่
ปีการศึกษา 2558 - 2560
C.6-2 แสดงผลงานวิชาการของอาจารย์คานวณด้วยค่าถ่วงน้าหนักต่อจานวนอาจารย์
C.6-3 แสดงข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560
C.7-1 แสดงผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักูตร
สู
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
C.9.2-1 แสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน
2560)
C.9.2-2 แสดงรายละเอียดงบประมาณ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2560
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560)
C.9.3-1 แสดงปัจจัยต่างๆที่ทาให้เกิดความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน
C.9.3-2 แสดงการประเมินความเสี่ยง ด้วยตารางจัดลาดับความเสี่ยง
C.9.3-3 อธิบายความหมายของระดับความเสี่ยง
C.9.3-4 แสดงแผนการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ
C.10-1 แสดงแผนการศึกษาต่อของอาจารย์ที่ยังไม่ได้รับวุฒิปริญญาเอก
C.10-2 แสดงเป้าหมายและผลการยื่นขอตาแหน่งวิชาการของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
C.10-3 แสดงเป้าหมายการเข้าร่วมการจัดอบรมภายในของบุคลากรสายวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
C.10-4 แสดงจานวนงบประมาณสาหรับให้อาจารย์ไปฝึกอบรมภายนอก
C.10-5 แสดงเป้าหมายการไปฝึกอบรมภายนอกของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
C.10-6 แสดงข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
C.10-7 แสดงจานวนงบประมาณสาหรับให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปฝึกอบรม
ภายนอก
C.10-8 แสดงข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของสายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
C.11-1 แสดงระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อผลการดาเนินงานของคณะ
C.11-2 แสดงระดับความพึงพอใจของอาจารย์
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ตำรำงที่
C.11-3
C.11-4
C.11-5
S.1-1
S.1-2
S.2-1
S.2-2
S.3-1
S.4-1

แสดงระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แสดงระดับความพึงพอใจของบัณฑิต
แสดงเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอก
ปีการศึกษา 2558 - 2560
แสดงข้อมูลจานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอก
จาแนกตาส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แสดงจานวนนิสิต Inbound / Outbound
แสดงจานวนนิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียน
แสดงจานวนกระดาษที่สามารถลดได้ในการประชุม ปีการศึกษา 2559 - 2560
แสดงผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของคณะเภสัชศาสตร์
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สำรบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
C.1-1 แสดงร้อยละของผู้ที่สามารถเข้าเรียนได้จากจานวนที่สามารถรับได้
จากปี 2557 - 2560
C.1-2 แสดงจานวนผู้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2560
C.6-1 แสดงจานวนร้อยละผลงานของอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษา
C.8.1-1 แสดงแนวโน้มของผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจาคณะ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - 2560
C.8.2-1 แสดงแนวโน้มผลการประเมินความพึงพอใจบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - 2560 จากการประเมินโดยอาจารย์
และบุคลากรของคณะ
C.10-1 แสดงการเข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์
C.10-2 แสดงการพัฒนาทางวิชาชีพในแต่ละด้านของบุคลากรสายวิชาการ
C.10-3 แสดงการเข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
C.10-4 แสดงการพัฒนาทางวิชาชีพในแต่ละด้านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
S.3-1 แสดงจานวนกระดาษที่สามารถลดได้ในการประชุม ปีการศึกษา 2559 - 2560

หน้ำ
25
26
45
61
64

107
107
118
118
146
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ในปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร ปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร มีนิสิตรวม
ทั้งหมดจากทุกชั้นปี จานวน 663 คน แบ่งเป็นนิสิ ตระดับปริญญาตรี 661 คน ระดับปริญญาโท 1 คน และ
ปริญญาเอก 1 คน อาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 72 คน (ปฏิบัติงานเต็มเวลา จานวน 55 คน ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลา จ านวน 17 คน) อาจารย์ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ รองศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวน 34 คน ปริญญาโท 20 คน และ
ปริญญาตรี 18 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 36 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จานวน 1 คน ปริญญา
ตรี 31 คน และน้อยกว่าปริญญาตรี 4 คน
งบประมาณสนั บ สนุ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 รวมทั้ ง สิ้ น รวมทั้ ง สิ้ น 210,272,600 บาท ซึ่ ง มาจาก
งบประมาณเงินแผ่นดิน 116,284,600 บาท และเงินรายได้ 93,988,000 บาท
สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่เกี่ย วข้องและสนับสนุนการเรียนการสอนในหลั กสู ตร ได้แก่ อาคารเรีย น
จานวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฎิบัติการผลิตยา (อาคาร 5 ชั้น) อาคารใหม่
12 ชั้น และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) โดยอาคาร 5 ชั้น ได้มีการใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการดาเนินงานวิจัย ภายในอาคารประกอบด้วยห้องเรียน จานวน
ทั้งหมด 4 ห้อง (ชั้น 3 และ 4) สามารถบรรจุผู้เรียนได้โดยประมาณ 90-120 คน/ห้อง ห้องปฏิบัติการ (ชั้น 2)
จานวน 3 ห้อง ซึ่งแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน จานวน 2 ห้อง และสาหรับวิจัย จานวน 1
ห้อง โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็ นในการเรียนการสอน เป็นไปตามข้อกาหนดของสภาเภสัชกรรม มี
ห้องสมุด และระบบพื้นฐานด้านสารสนเทศที่ให้บริการจากทางมหาวิทยาลัย
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ CUPT
ผลกำรประเมินทั้งตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือกทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับกำร
ประเมินเท่ำกับ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ C.4 ผลงานของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
ตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ
ตัวบ่งชี้ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
ตัวบ่งชี้ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ
ตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวบ่งชี้ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
ตัวบ่งชี้ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ S.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ S.2 Student Mobility - Inbound/outbound,
part - time/full - time of international students
ตัวบ่งชี้ S.3 Green University
ตัวบ่งชี้ S.4 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ
จุดเด่น สำหรับปีกำรศึกษำ 2560
1. บัณฑิตได้งานทาและประกอบอาชีพตรงตามสายงานสูง
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ ในการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติมีจานวนมาก
3. อัตราส่วนของทุนสนับสนุนงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์จากภายนอก
4. การแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศในลักษณะ out bound มีเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนำ สำหรับปีกำรศึกษำ 2560
1. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร
2. การดาเนินการตามแผนความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์และปรับปรุงการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ
วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยบูรพำ
“ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน”
Wisdom of the East for the Future of the Nation
คำนิยำมวิสัยทัศน์และขอบเขตกำรดำเนินกำร
ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation)
หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนา
ให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนาในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้
และวิ ท ยาการที่ ทั น สมั ย ภายใต้ ข อบเขตของศาสตร์ ที่ ส าคั ญ 7 ด้ า น ประกอบด้ ว ย (1) ศาสตร์ ท างทะเล
(2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทางาน
(5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์
และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยนาการ
พัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วย
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตใน
ปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมั่นคงจากคานิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ผลการดาเนินงานที่สาคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และ
ศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหำวิทยำลัยบูรพำ
1. ดาเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ดาเนิ น การพัฒ นาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒ นาองค์ความรู้ ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดาเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสั งคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒ นา ทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 1
โครงร่ำงองค์กร
(Organization Profile)
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ส่วนที่ 1
โครงร่ำงองค์กร (Organization Profile)
P.1 ลักษณะองค์กร
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพและความ
พร้อมในระดับสูง สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงประสบการณ์ ในการดาเนินการบริหารจัดการการศึกษา และผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายสาขา เช่น เวชกรรม การพยาบาล สหเวชศาสตร์
ดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น จึงมีจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้น และรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.
2553
เพื่อผลิตเภสัชศาตรบัณฑิต ตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรม อิงตามเกณฑ์
กาหนดของสภาเภสัชกรรมไม่น้อยกว่า 14 ประเด็นบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารัตถะและความชานาญด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชนในบริบทสากลระดับก้าวนา การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกทั้งสามารถเข้าอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาการทางการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมสุขภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรและประเทศชาติในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนั้ น สารั ต ถะส าคั ญ ขององค์ ค วามรู้ ด้ า นเภสั ช อุ ต สาหการ (Pharmaceutical Sciences) ที่
ครอบคลุมรวมถึงวิทยาการพรีคลินิกและคลินิก (Pre–Clinical & Clinical Sciences) เฉพาะส่วนของความเป็น
เภสั ช กร ยั ง คงเป็ น สารั ต ถะและทั ก ษะภาคบัง คั บ ที่ นิ สิ ต เภสั ช ศาสตร์ จ ะละทิ้ง เสี ย ไม่ ไ ด้ คณะเภสั ช ศาสตร์
จาเป็นต้องมีการควบคุมและประเมิน อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นหลักประกันด้านคุณภาพและด้านมาตรฐานของ
วิชาชีพเภสัชกรและมหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินกิจการของคณะวิชามาเป็นปีที่ 9 นับตั้งแต่ได้
เริ่มดาเนินการจั ดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2553 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์คณะที่ 17 ของประเทศไทย โดยสามารถ
เปิ ดรั บ นิ สิ ตรุ่ น แรกในปี การศึกษา 2553 และมีนิสิ ตรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ห ลั กเพื่อผลิ ต
เภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนากาลังคนในสายงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะได้
เปิดหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี) และระดับบั ณฑิตศึกษา ได้แก่ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556 ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) ตามที่สภาวิชาชีพ
เภสั ช กรรมกาหนด และจั ดท าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร์เ ครื่อ งส าอาง เพื่อ ใช้ ในปี การศึก ษา 2562 เพื่ อพั ฒ นา
หลักสูตรทั้งหมดให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตรงกับทิศทางของการพัฒนาของประเทศ
และมีคุณภาพระดับ มาตรฐานสากล ภายใต้วิสั ยทัศน์ “เป็นคณะเภสั ชศาสตร์ชั้นนา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (The leading institutions in the production of high quality and
international standard pharmacists) และตรงกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์
“เภสัชศำสตร์เพื่อประชำชน” และ “เภสัชศำสตร์แห่งบูรพำ”
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ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร
1) หลักสูตรและบริกำร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (6 ปี ) หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิ ตเภสัชกรที่เปี่ยม
สมรรถนะ และคุณภาพตามที่สภาวิชาชีพเภสัชกรรมกาหนด มีมาตรฐานสากล สามารถประกอบอาชี พเภสัชกร
ในสาขาต่างๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ โดยเภสัชศาสตรบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จะต้องสอบผ่านการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ เป็นจานวนร้อยละ 80
ของนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบในแต่ละปีการศึกษา และบัณฑิตทุกคนมีงานทาหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี โดยประกอบอาชีพตามสายงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และได้รับการประเมินความพึง
พอใจจากการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนมากกว่า 3.51)
สาหรับ หลั กสู ตรในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะเภสั ช ศาสตร์ มีจานวน 2 หลั กสูตร ได้แก่
หลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท โดยเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ในปีการศึกษา 2560 และร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี ที่
คาดว่าจะเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาได้ในปีการศึกษา 2562
2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม
วิสัยทัศน์คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
The leading institutions in the production of high quality and
international standard pharmacists
คำนิยำมวิสัยทัศน์และขอบเขตกำรดำเนินกำร
การเป็นคณะเภสัชศาสตร์ หนึ่งในสิบอันดับของประเทศไทย ที่มีจานวนผู้สมัครเข้าศึกษามาก
ที่สุด สามารถผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพทุกปี ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผล
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับ
สากล (AUN-QA และ EdPEx)
พันธกิจคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มีคุณภาพระดับสากล เป็นที่พอใจของผู้ใช้
2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ได้จริง
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
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ค่ำนิยมหลัก (core value) คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในคณะเภสัชศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต นักวิทยาศาสตร์
และบุคลาการสายสนับ สนุน ต่างให้ความส าคัญกับการสร้างเภสัช ศาสตรบัณฑิต ที่มีสมรรถนะพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกร มีความเป็นสากล และมีอัตลักษณ์ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ สร้างงานวิจัย
ตามอัตลั กษณ์ของคณะ เพื่อค้นคว้าหาความรู้ ความลุ่มลึกทางวิช าการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และช่ว ย
แก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม และสร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
สมรรถนะหลัก (core competency)
คณะเภสัชศาสตร์ มีสมรรถนะหลักในด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต สามารถผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะพร้อมในทุกด้าน
ตามที่สภาวิชาชีพกาหนด มีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเป็นสากล และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การผลิตงานวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อย่างมีความเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก
3. การบริ การวิช าการ สามารถสร้างงานบริการวิช าการทางด้านวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ ที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถสร้างสรรค์และปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง
3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 108 คน จาแนกเป็น
1. บุคลากรสายวิชาการ จานวน 72 คน
 อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน จานวน 55 คน
 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จานวน 17 คน
สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 34 คน (ร้อยละ 47.22)
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 20 คน (ร้อยละ 27.78)
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 18 คน (ร้อยละ 25)
2. บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 34 คน
 สังกัดสานักงานคณบดี จานวน 34 คน
 สถานปฏิบัติการชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ จานวน 2 คน
สังกัดสานักงานคณบดี สามารถจาแนกตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 1 คน (ร้อยละ 3.12)
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 27 คน (ร้อยละ 84.38)
 วุฒิการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 4 คน (ร้อยละ 12.50)
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สถานปฏิบัติการชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ จาแนกตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 1 คน (ร้อยละ 50.00)
 วุฒิการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 1 คน (ร้อยละ 50.00)
ตำรำงที่ 1 จำนวนอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งและประเภท
ประเภทบุคลำกร

ตำแหน่ง

ข้าราชการตาแหน่งอาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(อาจารย์)

หญิง
1
42
1
3
5

1
65
3
3
0
5
7

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1

1

2

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3

2

5

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

1

1

2

นักวิชาการเงินและบัญชี

-

3

3

นักวิชาการพัสดุ

1

2

3

นักวิเทศสัมพันธ์

-

1

1

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1

-

1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

-

1

พนักงานขับรถยนต์

1

-

1

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1

-

1

นักการภารโรง

-

1

1

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

1

-

1

-

1

1

-

1

1

43

65

108

บุคลากรในสถานปฏิบัติการชุมชน ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าูทีบริ
่ หารงานทั่วไป
รวม

รวม

ชำย
23
3
2
2
2

อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
นักวิชาการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์

พนักงานสายสนับสนุน

จำนวน
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4) สินทรัพย์
4.1 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 7.52 ไร่ เป็นอาคารเรียน ปฏิบัติการวิจัย สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาคณะ) สวนสมุนไพร และพื้นที่เอนกประสงค์สาหรับดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางคณะ
รวมทั้งสิ้น 32,109 ตารางเมตร สามารถจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารทั้ง 3 อาคาร ได้ดังนี้
1. อาคารปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรมชุ ม ชนและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต ยา เป็ น อาคาร 5 ชั้ น
ประกอบด้วยสานักงานคณะเภสัชศาสตร์ ห้องพักอาจารย์และบุคลากรคณะ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และ
ห้องสมุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อและห้องเตรียมยาฉีด จานวน 1
ห้อง และห้องอเนกประสงค์ (ห้องกระจก ชั้น 1) ซึ่งเดิมได้จัดเตรียมเป็นร้านขายยาแบบขายส่งต้นแบบ ต่อมา
ดัดแปลงเป็นห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการด้านพฤกษวิทยา และห้องสมุด
1.2 ชั้ น ที่ 2 เป็ น ส่ ว นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร จ านวน 3 ห้ อ งซึ่ ง ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
ปฏิบัติการในวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิชาเภสัชเวท วิชาชีวเคมี วิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ห้องเก็บ
สารเคมีและเครื่องแก้ว และห้องพักนักวิทยาศาสตร์
1.3 ชั้ น ที่ 3 เป็ น ส่ ว นของห้ อ งเรี ย น จ านวน 3 ห้ อ ง และห้ อ งพั ก เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย
โสตทัศนูปกรณ์
1.4 ชั้นที่ 4 เป็นสานักงานคณบดี ผู้บริหาร จานวน 2 ห้อง และห้องเรียน จานวน 1
ห้อง
1.5 ชั้นที่ 5 เป็นห้องพักอาจารย์ และสานักงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เป็นร้านยาสาหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ทางเภสัชกรรมของนิสิตเภสัชศาสตร์ และงานบริการวิชาการแก่ประชาชนผู้มารับบริการทั่วไป ปัจจุบันผ่านการ
ขอประเมินเป็นร้านยาตามเกณฑ์ Good Pharmacy Practice และเกณฑ์ร้านยาคุณภาพ
3. อาคาร 12 ชั้น ประกอบด้วย สานักงานคณะเภสัชศาสตร์ ห้องพักอาจารย์และบุคลากรคณะ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องสาหรับงานวิจัยและบริการชุมชน ซึ่งดาเนินการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยดังนี้
3.1 ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยส่วนพื้นที่สาธารณะ ลานเอนกประสงค์ ที่จอดรถ และสโมสร
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
3.2 ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยพื้นที่โรงอาหาร และห้องสาหรับศึกษาด้วยตนเอง
3.3 ชั้นที่ 3 - 4 ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา
3.4 ชั้นที่ 5 ประกอบด้วยห้องสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องเอกสารอ้างอิง
ทางเภสัชศาสตร์ ห้องวิจัยทางเภสัชศาสตร์ และห้องพักนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
3.5 ชั้นที่ 6 - 7 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการสาหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย
ห้องเก็บเครื่องแก้วและสารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
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3.6 ชั้นที่ 8 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการยาเม็ด ห้องปฏิบัติการยาฉีดทางเทคโนโลยี
เภสัชกรรม และมีการวางแผนในการจัดทาโรงงานยา เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบ
3.7 ชั้น ที่ 9 ประกอบด้ว ยส านักงานคณบดี สานักงานคณะเภสั ชศาสตร์ สานักงาน
หน่วยบริการวิชาการ และห้องพักอาจารย์
3.8 ชั้นที่ 10 ประกอบด้วย ห้องประชุมและบรรยายเอนกประสงค์ ขนาด 40 - 200
คน/ห้อง
3.9 ชั้นที่ 11 ประกอบด้วย ห้องประชุมสัมนาขนาดใหญ่ ขนาด 500 คน/ห้อง
3.10 ชั้นที่ 12 ประกอบด้วย ห้องพักสัตว์ทดลอง ห้องเก็บอาหารสัตว์ ฯลฯ
3.11 ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ห้องเก็บของ ถังเก็บน้าประปา ฯลฯ
4.2 ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
คณะมีการดาเนินการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มีงานวิจัยที่มีการ
ร่วมมือกับทางผู้ประกอบการในการวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม และการค้นหาโจทย์ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ให้ กับ ชุมชน อีกทั้งยั งมีแผนในการดาเนิ นการในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของทางคณะ เพื่อส่ งเสริมการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับใช้ในการเรียน
การสอนและงานวิจัย ตามที่สภาวิชาชีพกาหนดดังตารางที่ 2 และเครื่องมือและอุปกรณ์นอกเหนือจากรายการที่
สภาวิชาชีพกาหนด ในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 2 แสดงเครื่องมือและครุภัณฑ์สำหรับกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย ที่สภำวิชำชีพกำหนด
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อภำษำไทย
ชุดปิดผนึกหลอดยาฉีด
หม้อนึ่งอัดไอน้า
เครื่องชั่งวิเคราะห์
(ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
เครื่องชั่งไฟฟ้า
(ทศนิยม1-3 ตาแหน่ง)
เครื่องตรวจน้าตาลในเลือด
บิ่วเรต
เครื่องบรรจุแคปซูล
เครื่องหมุนเหวีย่ ง
เครื่องเคลือบฟิมฟ์
เครื่องเคลือบแบบหม้อ
ภาชนะทาแห้ง
เครื่องวัดการแตกตัว
เครื่องจ่ายสารละลาย

ชื่อภำษำอังกฤษ
Ampule sealing set
Autoclave
Balance, analytical (4decimal)

จำนวน
อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (18)

Balance, electronic (1-3decimail)

จานวนเพียงพอ (20)

Blood glucose meter
Buret
Capsule-filling machine
Centrifuge
Coating machine, film
Coating machine, pan
Desiccator
Disintegration tester
Dispenser

จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (60)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จานวนเพียงพอ (3)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (10)
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ลำดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อภำษำไทย
เครื่องวัดการละลาย
ชุดอุปกรณ์กรอง
ตู้แช่แข็ง -20, -40, -80
เครื่องวัดความกร่อน
ตู้ดูดควัน
โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส
ชุดเครื่องแก้ว ชนิดและแบบต่าง ๆ
เครื่องทาแกรนูล
เครื่องทดสอบความแข็ง
โครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะ
สูง
ชุดสไลด์ วิทยาเนื้อเยื่อ
เครื่องปั่นผสมเป็นเนื้อเดียว
เตาอบแบบลมร้อน
แท่นให้ความร้อน
ชุดหุ่นจาลองกายวิภาคมนุษย์
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
ตู้อบ (บ่มเชื้อ)
ตู้ลามินาร์
เครื่องกวนด้วยแท่งแม่เหล็ก
ถาดนับยา
เครื่องวัดจุดหลอมเหลว
เครื่องบดชนิดต่าง ๆ
โกร่งแก้ว
โกร่งกระเบื้อง
กล้องจุลทรรศน์
เครื่องชะสกัด
เครื่องวัดความเป็นกรดเบส/สภาพนา
ไฟฟ้า
ปิเปต ขนาดต่าง ๆ
โพเทนซิออมิเตอร์
ชุดเตรียมน้าบริสุทธิ์
ตู้ทาความเย็น
เครื่องระเหยแบบหมุน
เครื่องเขย่า
เครื่องเขย่าแร่ง

ชื่อภำษำอังกฤษ
Dissolution apparatus
Filtration apparatus
Freezer
Friabilator
Fume hood
Gas chromatography
Glassware set
Granulator
Hardness tester
High performance liquid
chromatography
Histology slide set
Homogenizer
Hot air oven
Hot plate
Human body anatomy model set
Hygrometer
Incubator
Laminar airflow hood
Magnetic stirrer
Medicine counting tray
Melting point apparatus
Mill
Mortar and pestle, glass
Mortar and pestle, porcelain
Optical microscope
Percolator
pH/conductivity meter

จำนวน
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (4)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (9)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (40)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (20)
จานวนเพียงพอ (4)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (50)
จานวนเพียงพอ (50)
จานวนเพียงพอ (18)
จานวนเพียงพอ (3)
จานวนเพียงพอ (9)

Pipet
Potentiometer
Purified water preparation set
Refrigerator
Rotary evaporator
Shaker
Sieve shaker

จานวนเพียงพอ (804)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (3)
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (1)
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ลำดับที่
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71

ชื่อภำษำไทย
แผ่นกระเบื้อง (ผสมยา)
พายปาด
ชุดสกัดซอกซ์เล็ต
เครื่องวัดความดันเลือด
(แบบปรอทและแบบอัตโนมัต)ิ
เครื่องวัดอากาศหายใจ
ชุดแร่งมาตรฐาน
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ
แม่พิมพ์ยาเหน็บ
เครื่องวัดความหนาเม็ดยา
เครื่องตอกยาเม็ดแบบสากเดี่ยว
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
เครื่องวัดแรงตึงผิว
เทอร์โมมิเตอร์ 100 องศา
เทอร์โมมิเตอร์ 200 องศา
โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง
เครื่องทาแห้งแบบถาด
เครื่องเขย่าด้วยคลื่นเสียงความถีส่ งู
ยูว-ี วิส สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
เครื่องผสมแห้ง
อุปกรณ์ปิดผนึกขวดยาฉีด
เครื่องวัดความหนืด (สาหรับสาร
ประเภท Newtonian และ nonNewtonian)
เครื่องผสมแบบกระแสวน
อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องชั่งน้าหนัก
เครื่องผสมเปียก เช่น เครื่องผสมแบบ
แพลเนต
เครื่องอ่านโซน (การยับยั้งเชื้อ)

ชื่อภำษำอังกฤษ
Slab
Spatula
Soxhlet extractor set
Sphygmomanometer
Spirometer
Standard sieve set
Stereomicroscope
Suppository mold
Tablet thickness tester
Tablet machine, single punch
Temperature and humidity
controlled chamber
Tensiometer
Thermometer
Thin layer chromatography
Tray dryer
Ultrasonic sonicator
UV-vis spectrophotometer
Dry mixer
Vial cap sealing device
Viscometer (for Newtonian and
non-Newtonian fluids)

จำนวน
จานวนเพียงพอ (56)
จานวนเพียงพอ (228)
จานวนเพียงพอ (8)
จานวนเพียงพอ (10)
อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จานวนเพียงพอ (20)
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (20)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (8)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (52)
จานวนเพียงพอ (7)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (2)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)

Vortex mixer
Water bath, temperaturecontrolled
Weight scale
Wet mixer เช่น Planetary mixer

จานวนเพียงพอ (10)
จานวนเพียงพอ (47)

Zone reader

อยู่ระหว่างการจัดซื้อ

จานวนเพียงพอ (1)
จานวนเพียงพอ (1)
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ตำรำงที่ 3 แสดงเครื่องมือและครุภัณฑ์อื่นๆ ของคณะเภสัชศำสตร์ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรที่สภำวิชำชีพกำหนด
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อภำษำไทย
เครื่องวัดการหมุนแสงโพลาไรเซชัน่
เครื่องวัดดัชนีการหักเหของแสง
เครื่องวัดการเรืองแสงของสารละลาย
เครื่องวัดความหนืด
เครื่องหาจุดหลอมเหลว
เครื่องปั่นแยกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ
ชุดกรองยาฉีด ชนิดสแตนเลส
เครื่องตอกยาเม็ดแบบโรตารี่

9
10

กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ
เครื่องถ่ายภาพพร้อมโปรแกรมวิ
เคราห์แถบดีเอ็นเอบนแผ่นวุ้น
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและ
ตรวจวิเคราะห์อย่างอัติโนมัติ
ตู้บ่มเชื้อภายใต้คาร์บอนไดออกไซด์
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับเทคนิค
ฟลูออเรสเซนต์
เครื่องวัดขนาดอนุภาค
เครื่องบันทึกสัญญาณทางด้าน
สรีรวิทยา
เครื่องอ่านปฏิกิรยิ าบนไมโครเพลท
เครื่องวัดความหนืด

11
12
13
14
15
16
17

ชื่อภำษำอังกฤษ
Polarization
Refractometer
Fluorospectrophotometer
Viscometer
Melting point
Centrifuge
Filter holger
Rotary tablet compression
machine 6D
Inverted Microscope
Gel document

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1

Thermal cycler
(PCR machine)
Carbon dioxide Incubator
Inverted Microscope

1

Zetasizer
Biopac

1
1

Microplate reader
Rheometer

1
1

1
1

1
1

เครื่องมือและครุภัณฑ์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่สภาวิชาชีพกาหนด จานวน 71 รายการ และเครื่องมือ
และครุ ภัณ ฑ์ ที่น อกเหนื อ จากที่ ส ภาวิ ช าชี พ กาหนด 17 รายการ รวมทั้ง สิ้ น เป็น จานวน 88 รายการ เป็ น
เครื่ องมือที่ส ภาวิช าชีพกาหนดและอยู่ ร ะหว่างจัดซื้อ 4 รายการ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการจัดซื้อแล้ ว เสร็จใน
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีจานวนเพียงพอสาหรับใช้งานในด้านการเรียนการสอน และการวิจัยพื้นฐานของคณะใน
ปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ควรต้องมีการจัดสรรงประมาณในการจัดซื้อเพิ่มเติม เนื่องจากคณะมีแนวโน้มรับนิสิตจานวน
เพิ่มขึ้น และจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องมือ ตลอดจนจัดหาเครื่องมือขั้นสูง เพื่อใช้
สาหรับการวิจัยของอาจารย์รองรับการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และก้าวทันวิทยาการต่างๆ ในยุคไทยแลนด์
4.0
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ด้ำนบริกำรวิชำกำร
การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภาระกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งรวมทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ในทุกแขนง องค์กรจึงพึงให้บริการวิชาการต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะตามความเหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยงาน
บริการวิชาการที่วางแผนดาเนินงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ
1. การบริการจัดประชุมและอบรมสัมนา ด้า นการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ให้กับเภสัช
กรและประชาชนผู้สนใจ
2. การเขียนบทความบริการวิชาการ ด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ในเว็บไซต์สภา
เภสัชกรรม โดยจะมีบทความของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประมาณ 5 บทความต่อปี
3. การทางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน และผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยมีการลงสารวจและ
เก็บข้อมูลในชุมชน รวมถึงการบูรณาการดาเนินการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และจัดสรรงบวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะ
4. การเปิ ดสถานปฏิบั ติการเภสั ช กรรมชุมชนเพื่อให้ บ ริการประชาชน นิสิ ต และบุคลากร
มหาวิทยาลั ยบู รพา โดยมีเภสัช กรประจาร้านที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลั ย ที่มีความพร้อมด้านวิชาการ และ
การศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมให้บริการ
5. การจัดทาโครงการในการให้ความรู้ด้านการใช้ยาที่ถูกต้อง วิธีการดูแลสุขภาพ และการใช้
สมุนไพร แก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุข
4.3 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้บริการระบบสารสนเทศพื้นฐานของทางมหาวิทยาลัย
ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์ เน็ ต ระบบฐานข้อมูล งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลติดตามการเรียนการสอน ซอฟแวร์
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ระบบ e-learning รวมถึงฐานข้อมูล Micromedex ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ทางด้า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะ
5) กฎระเบียบข้อบังคับ
คณะเภสั ช ศาสตร์ เป็ น หน่ ว ยงานจัดการศึกษาระดับ อุดมศึ กษา ซึ่ งอยู่ภ ายใต้พ ระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา กฎระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา และมีหน่วยงานภายนอกในการกากับดูแลให้เกิดการดาเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีระบบจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาเภสัชกรรม สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินทางราชการ เป็นต้น
ปัจจุบันคณะ ฯ อยู่ในโครงสร้างส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่กากับดูแลโดยมหาวิทยาลัย
และ สภามหาวิทยาลัย ดาเนินงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
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2550 อยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่าย
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
1) โครงสร้ำงองค์กร
อนุสนธิจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส่วนงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ข้อ 11 และตามประกาศสภาเภสัชกรรม 58/2560
เรื่อง ปรับปรุงแบบประเมินสถาบันฯ และ แบบเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรฯ ได้กาหนดให้คณะเภสัชศาสตร์
ต้องมีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเป็นของตนเอง ทาให้คณะเภสัชศาสตร์มีหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย
(1) สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(2) สานักงานจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์
(3) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 ให้เพิ่มข้อความเป็นข้อ 4.6/1 ลงระหว่างข้อ 4.6 และข้อ 4.7 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องการจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้คณะ
เภสัชศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ และอื่นๆ ด้านเภสัชศาสตร์
และด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กากับ ดูแล
และรับผิดชอบทุกมิติในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ให้ก้าวหน้าตามพันธกิจกาหนด
เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาได้ในทุก
ระดับปริญญา สามารถสร้างงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการทางวิชาการ
ที่เกี่ย วข้องและตามศักยภาพ การจั ดทาหลั กสู ตรเภสั ช ศาตรบัณฑิต ให้ มีความเข้มแข็งได้อย่างเป็นระบบมี
สมรรถนะของบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม ในการรับรองสถาบันผู้ผลิตและการรับรองหลักสูตร 2
ใน 14 ประเด็นหลัก (ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551) ในการกาหนดสาขาวิชาภายในคณะเภสัชศาสตร์
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า และมีความชัดเจนในการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน
ในสาระที่สอดคล้องและกาหนดไว้เป็นสารัตถะของหลักสูตรศึกษา ทุกระดับปริญญา
ดังนั้น เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์สามารถปฏิบัติงานโดยตามเงื่อนไขกาหนดดังกล่าว คณะเภสั ช
ศาสตร์ โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 7
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และปรับปรุงเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 และล่าสุดใน
การปรับปรุงตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 0628/2559 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ให้มีการจัดแบ่ง
โครงสร้างหน่วยงานภายในสาหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตผล ผลลัพธ์ ของหน่วยงาน
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2. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภาระกิจและพันธกิจที่กาหนดของทุกคน ทุกสายงาน ทุก
ระดับ โดยมีเกณฑ์กาหนดปฏิบัติ และข้อตกลงปฏิบัติงานเชิงคุณภาพสาหรับบุคลากรทุกคน (performance
agreements)
3. เพื่อสามารถดาเนิ น การปฏิบัติงานในส่ ว นงานการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร การประสานงาน การสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกระดับปริญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา กรอบการพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากลได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรภายในคณะเภสัชศาสตร์ สามารถแสดงได้ดัง
แผนผังแสดงโครงสร้างองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561) โดย
มีบทบาทหน้าที่ในตาแหน่งงานต่างๆ เป็นดังนี้
(1) สำนักงำนคณบดี
มีการกาหนด กลุ่มงานภายในสานัูกงานคณบดีออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ
1.1 กลุ่มงำนบริหำร สามารถแบ่งงานย่อยได้เป็น
1.1.1 ด้านการบริหารทั่วไป ครอบคลุมรวมถึงภาระงานด้านสารบรรณ งานบุคคล การ
พัฒนางาน การประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ
1.1.2 ด้านอาคารสถานที่ยานพาหนะและการซ่อมบารุง ครอบคลุ มภาระงานการ
บารุงรักษาทั่วไปของอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย และการใช้–การบารุงรักษายานพาหนะ
1.1.3 ด้านวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และทรัพย์สิน ครอบคลุมภาระงานด้านการ
วิเคราะห์ น โยบายและแผนงานเชิงกลยุ ทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการงบประมาณและทรัพย์สิ น การ
วิเคราะห์สถาบัน การปรับแผนและกลยุ ทธ์เชิงรุก การวิเคราะห์และจัดทาต้นทุนดาเนินการด้านต่างๆ ความคุ้ม
ทุนทุกลักษณะ
1.1.4 ด้านการบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาและสารสนเทศ ครอบคลุมภาระ
งาน การจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกระดับปริญญาที่คณะเภสัชศาสตร์
รับผิดชอบ/มีส่วนร่วม การจัดตารางสอน–ตารางการสอบ การดูแลระบบสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาทางไกล การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวางแผนและ
การพัฒนาด้านเภสัชสารสนเทศ
1.2 กลุ่มงำนวิชำกำร สามารถแบ่งงานย่อยได้เป็น
1.2.1 ด้านบริหารจัดการหลักสู ตรและระบบวุฒิ บัตร ครอบคลุ มภาระงานด้านการ
บริ การการศึกษาระดับ ปริญญาบั ณฑิต –ระดับบัณฑิตศึกษา การบริห ารจัดการและประสานงานด้านระบบ
วุฒิบัตรทางเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร์ (โดยร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม)
1.2.2 ด้านพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ ครอบคลุม ภาระงานด้านการพัฒนา
คุณภาพ การประกัน คุณภาพและมาตรฐานทุกระนาบและมิติ การจัดการความรู้ การสร้างระบบเครือข่าย
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คุณภาพ การประกันความเสี่ยงและการจัดการ การประสานงานระหว่างและภายในเครือข่าย การสร้างและ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
1.2.3 ด้านกิจการนิสิตและชุมชนสัม พันธ์ ครอบคลุมภาระงานและกิจกรรม/แผนงาน
ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับนิสิตเภสัชศาสตร์ นิสิตสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ และประสานงานด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นิเทศสัมพันธ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ/สากล
1.2.4 ด้านประสานงานวิจัย บริการวิชาการ และวิสาหกิจทางเภสัชศาสตร์
1.3 กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ ครอบคลุมภาระงานด้านการเงินการบัญชีและการคลัง
การพัสดุ และการดาเนินการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินการคลังของส่วนงาน
1.4 กลุ่มงำนนักวิทยำศำสตร์ ครอบคลุมภาระงานด้านการฝึ กปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ/
ทักษะตามหลักสูตรกาหนด สาหรับการช่วยจัดการการศึกษาตามหลักสูตร การดูแลและการบารุงรักษาอุปกรณ์
วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้ในระดับเบื้องต้น การดูแลและการบารุงรักษาพันธุ์ไม้สมุนไพร และ
สัตว์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การดูแลสัตว์ทดลองที่ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ การเสนอจัดซื้อ
และเบิกจ่ายวัสดุ ฯลฯ เป็นต้น
(2) สำนักกำรจัดกำรศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียน
ในหลั กสู ตรเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิต (6 ปี ) หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2556 ด าเนิน การวิ จัย การบริก ารวิช าการ
ทะนุ บ ารุ งศิลปวัฒ นธรรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การจัดสรรอาจารย์เพื่อการปฏิบัติงานในแต่ล ะ
สาขาวิชา เป็นการจัดสรรตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ เพื่อความชัดเจนในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการประสานงานและหรือการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา การบริหารจัดการในสาขาวิชาจะมีประธานสาขา ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
โดยคณบดี ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการการดาเนินการต่างๆ ของสาขา รวมถึงการทาหน้าที่เป็นตัวแทนสาขา
ในการประชุม และแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้กับอาจารย์ภายในสาขาวิชา สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ แบ่งได้เป็น
6 สาขาวิชา ดังนี้
(2.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(2.2) สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
(2.3) สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
(2.4) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชวี ภาพ
(2.5) สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
(2.6) สาขาวิชาเภสัชวิทยา
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คณะมีการกาหนดให้มีตาแหน่งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ โดยได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจาก
คณบดี และทาหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่คณบดีมอบหมายภาระงานตามตาแหน่งงานนั้นๆ ตาแหน่งรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดี ของคณะเภสัชศาสตร์ มีดังนี้
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2. รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
3. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาวิชาชีพและการฝึกงาน
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ทาหน้าที่ในการเป็นผู้กากับ ดูแล ควบคุม ให้คณะเภสัช
ศาสตร์ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามบริบทของวิชาชีพและวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ตลอดจนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน
2561 ประกอบด้วย
ก. คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
อาจารย์ธีระ ฉกาจนโรดม (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
ดร. พิชัย สนแจ้ง (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
ข. ผู้บริหำรของคณะเภสัชศำสตร์ ดังนี้
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท หวลบุตตา (22 มกราคม - 2 มิถุนายน 2561)
ค. ผู้แทนคณำจำรย์ประจำคณะเภสัชศำสตร์
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท หวลบุตตา (1 - 9 สิงหาคม 2560)
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ (1 - 9 สิงหาคม 2560)
เภสัชกร อาจารย์ พุทธ ศิลตระกูล (1 - 9 สิงหาคม 2560)
เภสัชกร ดร. วิศิษฎ์ ตันหยง (28 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2562)
เภสัชกรหญิง ดร. อนงค์ ตีระวณิชพงศ์ (28 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2562)
อาจารย์ วนิดา โอฬารกิจอนันต์ (28 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2562)
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ง. ประธำนสำขำวิชำ กลุ่มสาขาวิชา แต่งตั้งโดยอธิการบดี ดังเสนอโดยคณบดี
เภสัชกรหญิง ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ (1 สิงหาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
เภสัชกร อาจารย์ พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ (1 สิงหาคม 2560 - 1 มกราคม 2561)
เภสัชกรหญิง ดร. นภัสสร ฉันทธารงศิริ (15 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2561)
เภสัชกรหญิง ดร. สุมาลี วรรณาชียสิทธิ์ (15 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2561)
เภสัชกร อาจารย์ ธาราธีร์ ศรีจันทร์ (15 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2561)
เภสัชกร อาจารย์ สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย (15 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2561)
จ. ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เภสัชกร ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวไิ ลวัฒน์ (1 กันยายน 2560 - 2 มิถุนายน 2561)
(3) สถำนปฏิบัติกำรเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีบทบาทและ
หน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
พศ. 2558 และระเบียบ ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยการกาหนดนโยบายต่างๆ ของสถานปฏิบัติการนั้นอธิการบดี
ใช้ อ านาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการนโยบาย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยรองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมายเป็ น ประธาน
กรรมการนโยบาย คณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิที่คณบดีเสนอแต่งตั้งจานวนไม่เกิน 6 คนเป็นกรรมการ และรอง
คณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีูจั
ผู้ ดการสถานปฏิบัติการฯ ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
โดยประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้ประธานกรรมการนโยบายยังมีอานาจแต่งตั้ง
ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การสถานปฏิ บั ติ ก ารฯ โดยคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ จั ด การสถานปฏิ บั ติ ก ารฯ และผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การสถาน
ปฏิบัติการฯ กาหนดโดยกรรมการนโยบาย ขั้นต่าคือเป็นเภสัชกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส าหรั บ การบริ ห ารงานสถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรมชุ ม ชน คณบดี ใ ช้ อ านาจแต่ ง ตั้ ง
กรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการบริหาร
ประธานสาขาวิชาที่คณบดีมอบหมาย จานวนไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ และผู้จัดการสถานปฏิบัติการฯ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
ปัจจุบันสถานปฏิบัติการ บริหารจัดการโดยมีผู้จัดการสถานปฏิบัติการฯ และผู้ช่วยผู้จัดการ
สถานปฏิบัติการฯ จานวน 3 คน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบุคคล และฝ่าย
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และมีเจ้าหน้าที่ตาแหน่งบริหารงานทั่วไป และผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร จานวนอย่างละคน
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แผนผังแสดงโครงสร้ำงองค์กร คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ปีกำรศึกษำ 2560 (1 สิงหำคม 2560 - 2 มิถุนำยน 2561)

2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะเภสัชศาสตร์เพียงคณะเดียวที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ตะวันออก โดยมีพื้นที่ 7 จังหวัดในภาคตะวันออก และพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง เป็นพื้นที่สาคัญที่เป็นเป้าหมาย
ของได้มาซึ่งผู้เรียน โดยเฉพาะนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงทางการศึกษา
จังหวัดชลบุรีและภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเขตพื้นที่ที่มีธุรกรรมด้านการเกษตร
การประมง การค้า การอุตสาหกรรม และการบริการ ฯลฯ ที่มีความสาคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง และจากการที่ภาค
ตะวันออกเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจ ทาให้มีผู้เดินทางมาทางานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นจานวน
มาก ส่งผลให้มีความต้องการบริการด้านสุขภาพมากขึ้นตามไปด้วย จากข้อได้เปรียบในด้านของความต้องการ
บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ทาให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นคณะเภสัชศาสตร์เดียวในพื้นที่
สามารถสร้างเภสัชกรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภูมิภาค รวมถึงต้องตามความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่นๆ ดังนั้นในการสารวจความต้องการ และการเก็บข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในการวางแผนพัฒนาการบริการด้านต่างๆ ของคณะ ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้กาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญ ไว้ดังนี้
1. นิสิต
2. อาจารย์
3. บุคลากรสายสนับสนุน
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4. ผู้ใช้บัณฑิต
5. ศิษย์เก่า
6. นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ผู้ปกครอง
8. มหาวิทยาลัยบูรพา
9. สภาวิชาชีพเภสัชกรรม
10. ประชาชนภายนอกที่มาใช้บริการต่างๆ ของคณะ
3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ในการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร การวิจัย
และบริการวิชาการ คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบในกลุ่มต่างๆ จัดเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญในการดาเนินการต่างๆ
ของคณะ โดยสามารถระบุคู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบที่สาคัญของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไว้ดังนี้
1. โรงเรียนระดับมัธยม โดยเป็นผู้ส่งมอบในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูต ร ได้แก่
โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บาเพ็ญ และโรงเรียนอื่นๆ ในภาคตะวันออก
2. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ
(MOU) กับทางคณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Kumamoto University; Japan, Columbia Institute of Pharmacy; India, Universitas Gadjah Mada;
Indonesia, Bezmialem Vakif University; Turkey เป็นต้น
3. แหล่ ง ฝึ ก งาน ทั้ ง โรงพยาบาล ร้ า นยา โรงงานผลิ ต ยา องค์ ก ารอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันวิจัย ที่เป็นคู่ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าฝึกงานและมีการอบรมแลกเปลี่ยน
ให้ความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ผู้จาหน่ายพัสดุ ผู้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ
5. ผู้รับเหมาบริการ เป็นผู้ส่งมอบบริการด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสะอาด การรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น
P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กำร
ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน
1) ลำดับกำรแข่งขัน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะเภสัชศาสตร์เพียงคณะเดียว ที่ผลิตเภสัชศาสตร
บัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา 22 แห่งที่อยู่ในภาคตะวันออก และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่มีนักเรียนจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาสูงที่สุด เป็ นหนึ่งใน 14 คณะเภสัช
ศาสตร์ที่เป็นของมหาวิทยาลัยรัฐบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยสภาเภสัชกรรมทั้งหมด 19 สถาบัน โดย
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดให้มีการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อเป็นลาดับที่ 17 โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกใน
ปีการศึกษา 2553 มีนิสิตเข้าศึกษาในหลั กสูตรจนถึงปัจจุบันแล้ว จานวน 8 รุ่น ใน 3 ปี หลังสุด 2559, 2560
และ 2561 ร้อยละของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเท่ากับร้อยละ
92, 80 และ 84 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในลาดับต้นแปดลาดับแรกของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีคณะเภสัชศาสตร์ ถือเป็น
หลักฐานยืนยันการประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรซึ่งมีมาตรฐาน นอกจากนี้แล้ว
จากการที่คณะได้ตรวจรับอาคารเรียน 12 ชั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งด้านการพัฒนาเรียนการสอน
และงานวิจัย สาหรับด้านงานวิจัย ในปีที่ผ่านมาอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีผลงานวิจัยมากกว่า 21 งาน ซึ่ง
ถือเป็นคณะที่ตั้งใหม่ ที่มีจานวนผลงานตีพิมพ์อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้มาจากปัจจัยด้านการสนับสนุนเงินทุนวิจัย
ภายในคณะ และการที่มีอาจารย์รุ่นใหม่จานวนมากที่พร้อมทางานวิจัยที่ตนเองสนใจ
2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา คื อ
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 2. นโยบายรัฐบาล 3. ทุนสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัย 4. การพัฒนาเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก และ 5. สถานที่ตั้ง โดยปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าเรียนในระดับ
ปริญญาตรีสูง อย่างไรก็ตามคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา มีร้อยละของผู้ที่สอบเข้าได้แต่สละสิทธิ์สูงทั้งนี้
เหตุผลหลักเนื่องมาจากอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษา ทางคณะจึงมีความจาเป็นต้องแสดงถึงศักยภาพ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับนานาชาติ ที่แตกต่างจากสถาบันอื่นเพื่อเป็นข้อมูลให้
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อได้ตัดสินใจ
3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
คู่เปรียบเทียบที่เหมาะสมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คือ คณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 19
สถาบัน ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงคณะเภสัชศาสตร์ที่ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วย
ระบบประกันคุณภาพ CUPT-QA โดยข้อมูลหลักที่สามารถนามาใช้และเทียบเคียงได้ คือ ร้อยละของผู้สอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ และจานวนบทความวิชาการหรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
เพื่อให้การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งไปในทิศทางที่นาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ ในปี พ.ศ. 2560 คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งโดยทางตรงและ
โดยทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการคาดคะเนถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างถูกต้อง แม่นยา จึงเป็นโจทย์สาคัญ และเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อการวางยุทธศาสตร์ และมาตรการดาเนินงาน
ให้สอดคล้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงของการดาเนินงาน
พัฒนาภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการประเมินเพื่อเป็นการ
ทบทวน และปรับแผนพัฒนาฯ ตลอดจนแสวงหายุทธวิธีใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยจะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
โดยการการติดตามการดาเนินงานของแต่ละภาระกิจอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ จะดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์คณะ และรายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อวางแผนและปรับปรุงผล
การดาเนินงาน ทุกปีจ ะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการวิเคราะห์ SWOT ของคณะใหม่ทุกปี เพื่อนาผล
การวิเคราะห์ SWOT มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สาหรับหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 7 ปี
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
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ผลกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ปีกำรศึกษำ 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ C.1 กำรรับและกำรสำเร็จกำรศึกษำของนิสิตนักศึกษำ (Success Rate)
คำอธิบำย
การดาเนินงานในการรับนิสิต การคงอยู่ และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนิสิตและ
ระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการการศึกษา ในมิติของความต้องการ
ในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถสาเร็จการศึกษาเป็นบั ณฑิตตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาได้
ผลกำรดำเนินกำร:
ในปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ระดับปริญญาตรี) หลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการดาเนินงาน
ในส่วนนี้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนฝ่ายวิชาการดาเนินการเก็บข้อมูล กากับและ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการรับนิสิต
เข้าศึกษา และเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ด้านการคงอยู่ของนิสิตระหว่างการศึกษา และระบบการดูแล
นิสิตระหว่างเรียน และด้านระยะเวลาในการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ดังตารางแสดงข้อมูลในด้านต่างๆ
ในระดับปริญญาตรีได้มีการรูปแบบการรับเข้าที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561
ตามรูปแบบที่ ทปอ.และมหาวิทยาลัยกาหนด โดยจานวนรับนิสิตเข้าเรียนอยู่ในอัตราส่วน 1 : 8 (อาจารย์ต่อ
นิสิต) ซึ่งกาหนดและระบุจานวนรับเข้าแต่ละปีโดยสภาเภสัชกรรม โดยในปี พ.ศ. 2560 จะมีรูปแบบการรับนิสิต
เข้า 2 รอบคือรอบที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ C.1-1 ประกอบด้วย 5 โครงการรับย่อยคือ
1. โครงการบุคคลทั่วไป
2.โครงการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์
3. โครงการสาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา
4. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
5.โครงการผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
โดยทุกโครงการย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และสร้างบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ที่
แตกต่างกันไป
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษามีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน 2 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 1 คน และระดับ
ปริญญาเอก 1 คน โดยรูปแบบการสอบคัดเลือกใช้รูปแบบการสัมภาษณ์
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รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ตำรำงที่ C.1-1 แสดงข้อมูลกำรรับสมัครรับตรง รอบที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อโครงกำร

จำนวนรับ

1. โครงการบุคคลทั่วไป
2. โครงการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์
3. โครงการสาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
4. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าศึกษาสาหรับนักเรียน
โรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
5. โครงการผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัช
ศาสตร์

50
25
10

จำนวน
ผู้สมัคร
3,419

จำนวนผู้ผ่ำนกำร
สอบข้อเขียน
193
4
7

10

20

5

1

ตำรำงที่ C.1-2 แสดงข้อมูลกำรรับสมัครรับตรง รอบที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 (รับผ่ำนมหำวิทยำลัย)
ชื่อโครงกำร

จำนวนรับ

จำนวน
ผู้สมัคร
1,051

1. โครงการบุคคลทั่วไป
24
2. โครงการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์
14
3. โครงการสาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
4
มหาวิทยาลัยบูรพา
หมำยเหตุ: จานวนประกาศรับทั้งสิ้น 142 คน รับรายงานตัวผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจานวนทั้งสิ้น 147 คน

จำนวนผู้ผ่ำนกำร
สอบข้อเขียน
200
14
1

ตำรำงที่ C.1-3 แสดงแผนกำรรับนิสิต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557-2562
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (6ปี)
รับได้จริง

2557
143
139

2558
154
149

ปีกำรศึกษำ
2559
2560
150
150
149
142

2561
150
-

2562
150
-
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แผนภูมิที่ C.1-1 แสดงร้อยละของผู้ที่สำมำรถเข้ำเรียนได้จำกจำนวนที่สำมำรถรับได้ จำกปี 2557 - 2560

ตำรำงที่ C.1-4 แสดงข้อมูลกำรรับเข้ำของนิสิตเภสัชศำสตร์ในแต่ละปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
2559
จำนวนผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ

จำนวนนิสิตลงทะเบียน

จำนวนประกำศรับ

จำนวนผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ

จำนวนนิสิตลงทะเบียน

118 7,370 149

146

146 4470 142

147

146

จำนวนผูส้ มัคร

จำนวนประกำศรับ

118

จำนวนผูส้ มัคร

จำนวนนิสิตลงทะเบียน

2560

จำนวนผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ

จำนวนประกำศรับ

ชื่อหลักสูตร

จำนวนผูส้ มัคร

2558

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
11,025 154
(หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิทยาการและการ
จัดการทางเภสัชศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาการและการจัดการ
ทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2558

-

-

-

-

-

-

1

35

1

1

-

-

-

-

-

-

1

65

1

1
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ตำรำงที่ C.1-5 แสดงผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรรับสมัครนิสิตในระดับปริญญำตรี
ประเด็น

ค่ำเฉลี่ย
3.92
3.70
3.46
4.11
3.79

ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการสมัครสอบ
ด้านสถานที่สอบและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสอบ
ด้านเนื้อหาในการจัดสอบ

ระดับควำมพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

แผนภูมิที่ C.1-2 แสดงจำนวนผู้เข้ำเรียนระดับบัณฑิตศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 - 2560

ตำรำงที่ C.1-6 แสดงข้อมูลจำนวนนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ในแต่ละชั้นปี
นิสิต
ปีกำรศึกษำ

ปี 1
ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ปี 2
ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ปี 3
ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ปี 4
ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ปี 5
ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

ปี 6
ภำค
ต้น

ภำค
ปลำย

รวม

หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
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
2560 147 144 137 135 111 111 128 128
96
95
48
48
661
หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำกำรและกำรจัดกำรทำงเภสัชศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
2558
2559
2560
1
1
1
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตสำขำวิทยำกำรและกำรจัดกำรทำงเภสัชศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
2558
-
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นิสิต
ปีกำรศึกษำ

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

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2559
2560

รวม

1
รวมจำนวนนิสิตทั้งหมด 663

หมำยเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา
2. ในช่องรวม ให้นับจานวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน

ตำรำงที่ C.1-7 แสดงข้อมูลกำรคงอยู่และกำรจบกำรศึกษำของนิสิตของนิสิตในหลักสูตรปริญญำตรี
จำนวนที่
ลงทะเบียน

รหัสแรกเข้ำ/จบ
53/58
54/59
55/60

40
40
53

จำนวนนิสิตที่จบภำยใน
ระยะเวลำ
6 ปี
> 6 ปี
33
4
30
1
44
4

จำนวนนิสิตที่พ้นสภำพแต่ละชัน้ ปี
1
3
9
5

2
-

3
-

4
-

5
-

6 เป็นต้นไป
-

ตำรำงที่ C.1-8 แสดงข้อมูลกำรคงอยู่และกำรจบกำรศึกษำของนิสิตในหลักสูตรปริญญำโท
รหัส
แรก
เข้ำ
60

จำนวนนิสิตจบภำยในระยะเวลำ (ปี)

จำนวนที่ลงทะเบียน
1.5
-

1

2
-

2.5
-

3
-

3.5
-

4
-

4.5
-

5
-

จำนวนนิสิตที่พ้นสภำพ
แต่ละชัน้ ปี
1 2 3 4
-

ตำรำงที่ C.1-9 แสดงข้อมูลกำรคงอยู่และกำรจบกำรศึกษำของนิสิตในหลักสูตรปริญญำเอก
รหัส
แรก
เข้ำ
60

จำนวนที่
ลงทะเบียน
1

จำนวนนิสิตจบภำยในระยะเวลำ (ปี)
1.5

2

2.5
-

3
-

3.5
-

หมำยเหตุ : เนื่องจากรับนิสิตเข้าเป็นปีแรก จึงไม่มีนิสิตจบการศึกษา

4
-

4.5
-

5
-

5.5
-

6
-

จำนวนนิสิตที่พ้นสภำพ
แต่ละชัน้ ปี
1 2 3 4
-
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ตำรำงที่ C.1-10 แสดงอัตรำกำรจบกำรศึกษำของนิสิต
ปีกำรศึกษำ
2559

2558
ชื่อหลักสูตร

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
ระดับปริญญำโท
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการและ
การจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558

2560

จำนวนรับ อัตรำกำร จำนวนรับ อัตรำกำร จำนวนรับ อัตรำกำร
/จบ
สำเร็จ
/จบ
สำเร็จ
/จบ
สำเร็จ
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
(%)
(%)
(%)

40/33

82.50

40/30

75.00

53/44

83.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับปริญญำเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการและการ
จัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558

ผลกำรดำเนินงำน :
กำรรับนิสิตเข้ำศึกษำ เกณฑ์กำรคัดเลือก
ในการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในรอบแรกมีผู้สมัครรวม 3,419 คน แต่จานวนเปิดรับในรอบ
แรกเท่ากับ 100 คน โดยโครงการที่มีผู้สมัครและผ่านเกณฑ์พิจารณามากที่สุด คือ โครงการบุคคลทั่วไป แต่
โครงการที่มีผู้ผ่านเกณฑ์น้อย คือ โครงการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์ อย่างไรก็ตามเพื่อให้จานวนรับเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้มีการประชุมการกรรมการวิชาการเพื่อปรับเพิ่มจานวนรับโครงการบุ คคลทั่วไป ในรอบที่ 2 มี
การเปิดรับ 42 ที่ เพื่อให้ได้นิสิตตามที่สภาเภสัชกรรมกาหนดไว้ (ตารางที่ C.1-2) โดยประกอบด้วยโครงการย่อย
3 โครงการคือ 1. โครงการบุคคลทั่วไป 2. โครงการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์ 3. โครงการสาหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จากการปรับแผนการดาเนินการรับนิสิตตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
(2557 - 2560) ทาให้สามารถรับนิสิตได้ตรงตามแผน ดังแสดงในตาราง C.1-3, C.1-4 และแผนภูมิที่ C.1-1
นอกจากนี้คณะยังได้จัดตั้งคณะกรรมฝ่ายการประเมินผล กระบวนรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และนาไปปรับปรุง และพัฒนาระบบการรับสมัครในปีถัดไป โดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้สมัครในแต่ละกระบวนการ ซึ่งผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2559 ดังแสดงใน
ตาราง C.1-1
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สาหรับการรับนิสิตเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้เข้าเรียนจากศูนย์ (ปีการศึกษา 2559) เป็น 2
คน (ปี ก ารศึ ก ษา 2560) ดั ง แสดงในแผนภู มิ ที่ C.1-2 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งมาจากมาปรั บ กลยุท ธ์ ก ารให้ ทุน การศึ ก ษา
สืบเนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาค่อนข้างสูง และผู้สนใจในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
โดยทุนที่คณะสนับสนุนและจัดสรรประกอบด้วยทุน 4 ประเภทคือ 1. ทุนผู้ช่วยสอน 2. ทุนสนับสนุนการวิจัย 3.
ทุนนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 4. ทุนพัฒนาเภสัชกรแหล่งฝึก จากผลของนโยบายดังกล่าว
ส่งผลให้มีเภสัชกรแหล่งฝึกสองท่านสนใจเข้าศึกษาต่อ
กำรคงอยู่ของนิสิต (เป้าหมายของคณะในการดาเนินการในส่วนนี้ คือ อัตราการตกออกของนิสิตไม่
มากกว่าร้อยละ 20)
สาหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีมีอัตราตกออกทุกชั้นปีต่ากว่าร้อยละ 7.5 (ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้) และมีจานวนนิสิตรวมทุกชั้นปีเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ตามจานวนอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ C.1-5
นอกจากนี้ยังพบว่าพบว่าอัตราในการลาออกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 มีอัตราการ
ลาออกมากกว่าในทุกชั้นปี โดยเหตุผลในการลาออกส่วนใหญ่ คือ สมัครเรียนได้ในคณะอื่น หรือที่มหาวิทยาลัย
อื่นที่ต้องการ สาหรับนิสิตที่ศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น จะมีสาเหตุการตกออกเนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ การไม่ผ่านการเรียนบู รพวิชา ทาให้นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 6 ปีตามที่หลักสูตรเภสัช
ศาสตรบัณฑิต ปี 2556 กาหนดไว้
การคงอยู่และความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต ได้มีการเก็บข้อมูล กากับและติดตามผล ทั้งในระบบ
ทะเบียนกลาง ฝ่ายงานวิชาการและคณะกรรมการของคณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่อให้นิสิต
สามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ จากอัตราการลาออกที่ลดลงของนิสิตในชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
แสดงให้เห็นถึงระบบที่ดีในการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิต
อัตรำกำรจบกำรศึกษำของนิสิต
จากตารางที่ C.1-10 พบว่านิสิตในระดับปริญญาตรีมีร้อยละของการจบการศึกษาตรงตามระยะเวลา
ของหลักสูตรเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มจากร้อยละ 75.00 เป็น 83.02 ทั้งนี้เนื่องมาจากคณะมีการรับแบบหลักสูตรให้มี
ความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาอนุญาตให้นิสิตสามารถลงเรียนในกลุ่มวิชาที่มีบูรพวิชาได้หากผู้สอนและ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณาแล้วว่านิสิตมีความสามารถ และเวลาเพียงพอในการเรียน นอกจากนี้ทางคณะยัง
เปิดบางรายวิชาในช่วงภาคฤดูร้อนสาหรับวิชาที่มีนิสิตยังไม่ผ่านจานวนมาก
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษายังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา แต่อยู่ขั้นตอนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนเวลา และมีการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นผู้สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้างานวิจัยทุกปีเพื่อติดตามผลการเรียนของ
ผู้เรียนทุกคน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.2 กำรได้งำนทำของบัณฑิต หรือกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบวิชำชีพ
คำอธิบำย
บัณฑิตที่สาเร็จศึกษาในสาขานั้ น ๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจาและไม่มีรายได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรกาหนด
นิยามความสาเร็จ การมีงานทา การใช้ประโยชน์ หรือระยะเวลาการได้งานทาหรือการใช้ประโยชน์ใน program
profile หรือโครงร่างองค์กร
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน :
ตำรำงที่ C.2-1 แสดงกำรได้งำนทำของบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559
ชื่อหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการและการจัดการทาง
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิทยาการและการจัดการทางเภสัช
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

ปีกำรศึกษำที่จบ
2558

2557

2559

ร้อยละกำรมี
ร้อยละ ร้อยละกำรมี ร้อยละ ร้อยละกำรมี ร้อยละ
งำนทำ กำรศึกษำต่อ งำนทำ กำรศึกษำต่อ งำนทำ กำรศึกษำต่อ

ระดับ

-

-

94

-

97

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเน้นการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อไปประกอบวิชาชีพเภสัช
กรในสังคม โดยคณะได้มีการสารวจและเก็บข้อมูลการได้งานทาของบัณฑิตในแต่ละปี โดยการใช้แบบสอบถาม
สารวจการได้งานทาของนิสิต โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ บัณฑิตทุกคนมีงานทา และประกอบอาชีพที่ตรงสายงาน
มากกว่าร้อยละ 95 การสารวจการได้งานทาของบัณฑิต ดาเนินการโดยแจกแบบสอบถามให้กับบัณฑิตในวันที่
บัณฑิตกลับมาคณะเพื่อฝึกซ้อมรับปริญญา (ประมาณ 1 ปีหลังจบการศึกษา) โดยในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตที่
จบการศึกษาปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 33 คน มีงานทา 32 คน คิดเป็นร้อยละ 97 ของบัณฑิต ประกอบอาชีพตรง
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กับสายงาน ได้แก่ เภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยา องค์กรในมหาวิทยาลัย และดาเนินธุรกิจร้านยา ซึ่งมีจานวน
ร้อยละของการได้งานทาของบัณฑิต สูงกว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้บัณฑิตอีก 1
คน ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาทางเภสัชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 3 ของบัณฑิตทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ถือได้
ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษา ได้ทางานตรงสายงานทั้งหมด ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
จากการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต พบว่ามีข้อเสนอแนะที่ทางคณะสามารถ
ปรับปรุงได้ ในด้านที่เกี่ยวกับการส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรให้กับนิสิตในชั้นปีต้นๆ โดยคณะเภสัช
ศาสตร์ ได้มีการจัดทาแผนพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2560 โดยจัดทาโครงการฝึกงานในสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน ในช่ว งเวลาหลั งเลิ กเรี ยน ส าหรับนิสิ ตชั้นปีที่ 2 และโครงการศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตชั้นปีต้น ได้เห็นบทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลและร้านยา ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการพัฒนานิสิตปีการศึกษา 2559 ที่ได้วางไว้
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายังไม่มีข้อมูลการได้งานทาของนิสิต เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าเรียนในปี
การศึกษา 2559 และยังไม่มีผู้ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.3 คุณภำพบัณฑิต
คำอธิบำย
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/สถาบัน
ที่ ส ามารถให้ ส ะท้ อ นอยู่ ใ นผลของการจั ด การศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร Program Outcomes (POs) ที่ แ ตกย่ อ ย
ออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรในที่สุด
โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน (Alignment)
สอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต ของคณะ/สถาบั น และ ELOs เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่ส ะท้อนความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน :
ตำรำงที่ C.3-1 แสดงร้อยละและคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559
ชื่อหลักสูตร

ปีกำรศึกษำที่จบ
2558

2557

2559

ร้อยละบัณฑิตที่ คะแนนเฉลี่ยจำก ร้อยละ บัณฑิตที่ คะแนนเฉลี่ยจำก ร้อยละบัณฑิตที่ คะแนนเฉลี่ยจำก
ได้รับกำรประเมิน กำรประเมิน ได้รับกำรประเมิน กำรประเมิน
ได้รับกำร
กำรประเมิน
บัณฑิต
บัณฑิต
ประเมิน
บัณฑิต

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการและการจัดการทาง
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิทยาการและการจัดการทางเภสัช
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

ระดับ

-

-

26.67

4.16

40.0

3.88

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559
ให้แก่ผู้ใช้งานบัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง และหัวหน้างาน โดยให้ประเมินบัณฑิตในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิต อันเกิดจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่หลักสูตรกาหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.
ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้าน
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะเชิงวิชาชีพเภสัชกรรม
ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ; ELOs ของหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี) โดยตั้งเป้าหมายระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มากกว่า 3.51 (ระดับดี) ซึ่งผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 40 ได้ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิตที่
จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ 3.88 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี มากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่มีค่า
น้อยกว่าผลการประเมินปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.16
เมื่อวิเคราะห์ ผลการประเมินในแต่ล ะด้าน พบว่ าบัณฑิตมีจุดเด่นในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และทางด้านทักษะทางปัญญา เป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นด้านที่มีความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับจุดบกพร่องของบัณฑิตที่ได้จากข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นาในองค์กร และด้านความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานได้ด้วย
ตนเอง คณะได้มีการน าข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และ
วางแผนในการจัดทาโครงการสาหรับนิสิตที่ส่งเสริมความเป็นผู้นา และการฝึกการออกแบบสร้างสรรค์งานไ ด้
ด้วยตนเอง ให้กับนิสิตต่อไป
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล: ระดับ 3
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ตัวบ่งชี้ที่ C.4 ผลงำนของผู้เรียน
คำอธิบำย
การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาคาตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือหรือ
เป็นประโยชน์ การประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผลงานของผู้ เ รี ย น หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ ผลงานสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ผลงานที่ ต อบโจทย์
อุต สาหกรรม ที่ ส อดคล้ องกั บ สาขานั้ น ๆ หรื อ Program Outcomes ตามบริ บ ทของหลั ก สู ต รในทุ กระดั บ
การศึกษา
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน :
ตำรำง C.4-1 แสดงกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรของนิสิตระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2559 - 2560
ระดับกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร
งำนตีพิมพ์ในวำรสำร
ผลงำนวิจัย
บทคัดย่อ
งำนตีพิมพ์ในวำรสำร
ปี
ผลงำนวิจัย
งำนประชุม
ที่ได้รับกำร
(abstract)
ทำงวิชำกำร (journal)
กำรศึกษำ ทั้งหมด
(proceeding)
เผยแพร่
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับชำติ
ระดับชำติ
ระดับชำติ
นำนำชำติ
นำนำชำติ
นำนำชำติ
2559
17
15
15
2560
25
24
24
-

ตำรำง C.4-2 แสดงกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 - 2560
ระดับกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร
งำนตีพิมพ์ในวำรสำร
ผลงำนวิจัย
บทคัดย่อ
งำนตีพิมพ์ในวำรสำร
ปี
ผลงำนวิจัย
งำนประชุม
ที่ได้รับกำร
(abstract)
ทำงวิชำกำร (journal)
กำรศึกษำ ทั้งหมด
(proceeding)
เผยแพร่
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับชำติ
ระดับชำติ
ระดับชำติ
นำนำชำติ
นำนำชำติ
นำนำชำติ
ระดับปริญญำโท
2560
ระดับปริญญำเอก
2560
1
1
1
-
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ตำรำงที่ C.4-3 แสดงข้อมูลผลงำนของผู้เรียน และผู้สำเร็จกำรศึกษำ
นิยำม "ผลงำนของผู้เรียน" หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงำนทีต่ อบโจทย์อุตสำหกรรม ที่สอดคล้องกับสำขำนั้น ๆ หรือ Program Outcome ตำมบริบทของหลักสูตรในทุกระดับกำรศึกษำ

1

2

3

4

5

6

7

8

นสภ.ปัณฑิกา เศรษฐ์บุญสร้าง
นสภ.อัครมณี ตัณฑะผลิน
นสภ.ธนกร เศรษฐสมบูรณ์
นสภ.ปาริฉัตร สุดมี
นสภ.อรวรรณ จันทร์กลุ โล
นสภ.ภาสกร ประเสริฐรุ่งพาณิช
นสภ.ชนนิกานต์ คงพ่วง
นสภ.ชนาธิป ไชยกุลวัฒนา
นสภ.ทรรศยา แสงเจือ
นสภ.มัชฌิมา สิริชุมแสง
นสภ.ธิติมา มีศิริ
นสภ.พิมพ์มาดา พรเพิม่



ภก.วัชรพงษ์ แจ่มส่วาง
ดร.ณิชกานต์ ภีระคา
ภญ.พุทธิพร คงแก้ว

การประเมินและศึกษาคุณสมบัติของวัสดุปิด
แผลทีม่ ีส่วนประกอบสารสกัดบัวบก
(ECa233)



International Conference of
Pharmaceutical Sciences and
Medicines 2018

3 August
2018



ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
ภญ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์

การสกัดและตรวจสอบคุณลักษณะของ
เซลลูโลสจากเปลือกผลทุเรียน



International Conference of
Pharmaceutical Sciences and
Medicines 2018

3 August
2018





ภญ.ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
รศ.สุณี เลิศสินอุดม



International Conference of
Pharmaceutical Sciences and
Medicines 2018

3 August
2018



นสภ.ชนะวิชญ์ วณิชรัตนพงศ์
นสภ.ณัฐฐกิติ์ ริยาพันธ์
นสภ.ทวี ดวงจันทร์
นสภ.สรัลพร สุนทรโชติ
นสภ.ขวัญชนก ทับปะระ
นสภ.ณิชนันท์ ถิ่นทวี
นสภ.ศจีรัตน์ แก้วประสม
นสภ.ชัญญา มีเพ็ชร
นสภ.บัณฑิตา ฮะฮวด
นสภ.นพรัตน์ คาพร



ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
ดร.ณิชกานต์ ภีระคา

การวัดความร่วมมือในการใช้ยาลดระดับ
น้าตาลในเลือดชนิดรับประทานของผู้ป่วย
เบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยใช้แบบรายงานตนเอง
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา
การประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบของตารับลูก
ประคบสมุนไพรทีม่ ีจาหน่ายในท้องตลาด



3 August
2018





ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
ดร.ณิชกานต์ ภีระคา
อ.ภีรดา บุญเผื่อน

การประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรที่
อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย



International Conference of
Pharmaceutical Sciences and
Medicines 2018
International Conference of
Pharmaceutical Sciences and
Medicines 2018

3 August
2018





ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
อ.ภักดี สุขพรสวรรค์
ภญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล

การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังผลของ
ปัจจัยในการควบคุมน้าตาลของกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา



International Conference of
Pharmaceutical Sciences and
Medicines 2018

3 August
2018



ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล

การเพิม่ การละลายของ Quercetin โดยระบบ
นาส่งยาชนิดที่เกิดอิมลั ชั่นได้เองและโซลิดดิส
เพอชั่น



International Conference of
Pharmaceutical Sciences and
Medicines 2018

3 August
2018



ภก.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช

ผลร่วมของไมโครอิมลั ชันชนิดใหม่และโซโนโฟ
เรซิสต่อการซึมผ่านทางผิวหนังของเซเลโคซิบ



International Conference of
Pharmaceutical Sciences and
Medicines 2018

3 August
2018

นสภ.เวธนี ปาปะแพ
นสภ.พิชาดา ทองสม
นสภ.ภวรัญชน์ สงใย
นสภ.ว่านทิพย์ สดใส
นสภ.อังคณา รัชตเมธากร
นสภ.วริศ คุณรัตนาภรณ์
นสภ.นันทภรณ์ นามภูมี

หมำย
เหตุ

ไม่เกี่ยวข้อง

ภำคตะวันออก

โลจิสติกส์

ภำษำตะวันออก

แรงงำนและกำรทำงำน

กำรศึกษำ

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ผู้สูงอำยุ

ชื่อแหล่งเผยแพร่

ทำงทะเล

กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์

(ระบุประเภทอื่นๆ)

อื่นๆ

ชื่อผลงำน

ที่ประชุมวิชำกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำ/นักวิจัยที่ทำ
ผลงำนร่วม

วำรสำร

ประเภทแหล่งเผยแพร่

เอก

ชื่อ-นำมสกุล นิสิต/ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

โท

ที่

ตรี

ระดับหลักสูตร
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9

10

11

12

13

14

15

16

นสภ.สุชัญญา ศรีสว่างอรุณรุ่ง
นสภ.นภัสสร แสงศิริมงคลยิ่ง
นสภ.จักกช ปราชญ์เดชากุล
นสภ.วชิร มาลีวัตร์
นสภ.ธรณ์ธรรมา พิชิตพร
นสภ.ปฏิภาณ จริยะนันตกุล
นสภ.ชญานิศ อโณทยานนท์
นสภ.ณัฐณิชา ลิ้มอยู่สวัสดิ์
นสภ.จิดาภา ธนะธรรมจารีย์
นสภ.เปรมชัย ชัยสุวรรณรักษ์
นสภ.ปุญโญ ย้อยแก้ว
นสภ.ปิยฉัตร ถือทอง
นสภ.พัชรภรณ์ อสิพงษ์
นสภ.ณัฏฐณิชา เหรียญทอง
นสภ.มีสุข ภักดีคง
นสภ.ทิฑัมพร ศิวะพรพิทักษ์
นสภ.พัณณิตา แสงรัศมี
นสภ.นนทพร ธีรกุลพจนีย์
นสภ.วาทิณี คนกรองดี
นสภ.ภลดา พูลสาราญ
นสภ.สุมนา ลีลาสิริวิลาศ
นสภ. CHANBOPHA THO
นสภ.ลลิตา ถาวรทศพันธ์
นสภ.จินตาภา ภาวนานนท์
นสภ.กฤตภาส ศรีระทุ
นสภ.สุวิมล แสงใส
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ผลกำรดำเนินงำน :
สาหรับผลงานของนิสิต ที่ศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้มีการดาเนินการเก็บผลงานของนิสิตเกี่ยวกับผลงานด้านวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 5 โดยมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะในด้านศึกษาค้นคว้าวิจัย ในปีที่ 4 และปี 5 ได้แก่ รายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1 และ 2
โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นิสิตมีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และได้แสดงผลของการ
แก้ปัญหาออกมาในรูปของผลงานวิชาการ โดยผลงานวิชาการของนิสิตจานวน ร้อ ยละ 80 ในแต่ละปีการศึกษา
จะต้ องมีก ารน าไปเผยแพร่ โดยการน าเสนอผ่ านช่อ งทางต่า งๆ ได้แ ก่ การน าเสนอในงานประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ การตีพิมพ์ในวารสารที่สืบเนื่องจากงานประชุม การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ในปีการศึกษา 2560 ผลจากการศึกษาวิจัยในรายวิชาโครงการวิจัยของนิสิตในชั้นปีที่ 5
ได้นาไปนาเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2561 (International Conference
of Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018) เป็นจานวนทั้งสิ้น 24 งานวิจัย จากจานวน
โครงการวิจัยของนิสิตทั้งหมด 25 โครงการ คิดเป็นจานวนร้อยละ 96 ของผลงานจากโครงการวิจัยของนิสิตชั้นปี
ที่ 5 ที่ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ใ นงานประชุ ม วิช าการ โดยน าเสนอในรูป แบบ poster presentation ซึง ผลการ
ประเมินผลการดาเนินการพบว่าดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และมีจานวนร้อยละของการนาเสนอผลงานที่สูงกว่าปี
การศึกษา 2559 (ร้อยละ 88) ดังแสดงในตาราง C.4-1 และ C.4-2
ในปีการศึกษาต่อไปคณะได้มีการวางแผนในการส่งเสริมให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น สามารถส่งออกไป
น าเสนอผลงาน ในงานประชุ ม วิ ช าการหรื อ การสั ม มนาอื่ น ๆ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นา การเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป และจากการวิเคราะห์ผลงานของนิสิตในด้านอื่นๆ เช่น การ
สร้างแผ่นพับให้ความรู้ การสร้าง VDO เพื่อเป็นสื่อในการสอนการใช้ยา หรือการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่ประชาชน
พบว่าคณะยังไม่ได้มีการดาเนินการในการเก็บข้อมูล กากับและติดตามผลสาหรับผลงานสร้ างสรรค์ของนิสิตใน
ส่วนนี้ ดังนั้นคณะจึงได้มีการวางแผนในการเก็บผลงานของนิสิตในด้านอื่นๆ ในปีการศึกษาหน้าเป็นต้นไป
สาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาเอกสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เพื่อนาเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัช ศาสตร์และการแพทย์ 2561 (International Conference of
Pharmaceutical Sciences and Medicines; ICPAM 2018) โดยนาเสนอผลงานในรูปแบบ poster presentation
เรื่อง Association between Carbapenem Resistance Enterobacteriaceae (CRE) and death: a systematic
review and meta-analysis
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.5 คุณสมบัติของอำจำรย์
คำอธิบำย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่ มลึ กทางวิช าการ เพื่อปฏิบั ติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิ ตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอ าจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถ ดังนี้
- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอน
เพื่อให้บรรลุ ELOs ที่กาหนด
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ตำรำง C.5-1 แสดงคุณวุฒิกำรศึกษำและตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ ปีกำรศึกษำ 2560
อำจำรย์

จำนวนรวม

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

เภสัชกร
ไม่ใช่เภสัชกร
รวม

54
18
72

16
2
18

12
8
20

ดร.
20
8
28

ปริญญำเอก
ผศ.
รศ.
3
3
3
3

ศ.
-

ตำรำง C.5-2 แสดงจำนวนอำจำรย์สังกัดสำขำวิชำต่ำงๆ ของคณะเภสัชศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
สำขำวิชำ
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
รวมทั้งหมด

จำนวนอำจำรย์ในสำขำ
16
8
14
14
12
8
72

ผศ
1
2
3

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
รศ
1
1
1
3

ศ
-
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ตำรำง C.5-3 แสดงอัตรำกำรคงอยู่ของคณำจำรย์ประจำ
ปีกำรศึกษำ

จำนวนอำจำรย์
ทั้งหมดต้นปี
กำรศึกษำ

2558
2559
2560

78
81
70

จำนวนอำจำรย์
ลำออก/เกษียณใน
ระหว่ำง
ปีกำรศึกษำ
3
13
2

จำนวนอำจำรย์ จำนวนอำจำรย์
เข้ำใหม่ระหว่ำง ทัง้ หมดปลำยปี
ปีกำรศึกษำ
กำรศึกษำ
7
3
2

84
71
70

หมำยเหตุ
(ระบุเหตุผล)

ลาศึกษาต่อ 17 คน
ลาศึกษาต่อ 18 คน
ลาศึกษาต่อ 17 คน

ตำรำงที่ C.5-4 แสดงคุณสมบัติและสมรรถนะของอำจำรย์ในด้ำนต่ำงๆ ตำมที่ระบุในเกณฑ์ CUPT QA
วิธีกำรประเมินผล และเป้ำหมำยในกำรประเมินคุณสมบัติและสมรรถนะในด้ำนต่ำงๆ
คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ความสามารถในการออกแบบการสอน
และการถ่ายทอดเนื้อหา
2. ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้
วิธีหลากหลายในการสอนเพื่อให้บรรลุ ELOs
ที่กาหนด
3. ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้
วิธีหลากหลายในการประเมินผลการสอน
เพื่อให้บรรลุ ELOs ที่กาหนด
4. ความสามารถในการพัฒนาสื่อการสอนที่
หลากหลาย
5. ความสามารถในการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง
6. ความสามารถในการทบทวนกระบวนการ
สอนของตนเอง
7. ความสามารถในการวิจัย

วิธีกำรประเมินผล
เป้ำหมำย
1. นิสิตประเมินจาก BUU assess อาจารย์ร้อยละ 80 มีระดับคะแนนผล
online
การประเมินจากนิสิตมากกว่า 3.51
2. การประเมินการสอนในการขอ คะแนน
ตาแหน่งทางวิชาการ

การประเมินสมรรถนะของ
อาจารย์ประจาปี

อาจารย์ร้อยละ 80 มีปริมาณการสอน
มากกว่า 3 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา

การประเมินสมรรถนะของ
อาจารย์ประจาปี จากผลการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การประเมินจานวน
โครงการวิจัยที่ขอทุนสนับสนุน
ของอาจารย์แต่ละท่าน
2. ประเมินจานวนงานวิจยั ที่
ตีพิมพ์ในระดับต่างๆ ของ
อาจารย์แต่ละท่าน

อาจารย์ร้อยละ 60 ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย อย่างน้อย 1 ทุนต่อ
ปีงบประมาณ
อาจารย์ร้อยละ 60 มีผลงานวิจัย
เผยแพร่ในระดับต่างๆ อย่างน้อยคนละ
1 งานต่อปีการศึกษา
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คุณสมบัติและสมรรถนะ
8. ความสามารถในการบริการวิชาการ

วิธีกำรประเมินผล
การประเมินสมรรถนะของ
อาจารย์ประจาปี จากผลการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การประเมินจากการเป็น
คณะกรรมการจัดโครงการบริการ
วิชาการ
2. การเข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการของอาจารย์

เป้ำหมำย
อาจารย์ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในงาน
บริการวิชาการที่คณะหรือมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น
อาจารย์ร้อยละ 80 เป็นคณะกรรมการ
จัดโครงการบริการวิชาการของคณะ
หรือมหาวิทยาลัย

ผลกำรดำเนินงำน :
ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มีอาจารย์รวมทั้งหมด 72 คน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัช
ศาสตรบัณฑิต 67 คน และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต) จานวน 5 คน
โดยอาจารย์ที่เป็นเภสัชกร จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 75 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญา
เอก จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 47 และอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นต้นไป
คิดเป็นร้อยละ 8 ข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังแสดงในตาราง C.5-1
อาจารย์แต่ละท่านมีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติทั่วไปอื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์การรับสมัครและ
เกณฑ์การคัดเลื อกอาจารย์ ตามที่คณะและมหาวิทยาลั ยได้ประกาศไว้ และมีคุณสมบัติเฉพาะ รวมถึงความ
เชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่สังกัดทั้ง 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชเวทและ
เภสัชเคมี สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา ดังแสดงในตารางที่ C.5-2
คณะได้มีแผนการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยในการพัฒนาคุณวุฒิทาง
การศึกษา คณะมีแผนการพัฒนาและเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 50 ให้มีคุณวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก โดยมีระบบเก็บข้อมูลของฝ่ายงานบุคคลทาหน้าที่ในการเก็บข้อมูล กากับและติดตามผล
และทางคณะมีงบประมาณอุดหนุนสาหรับอาจารย์ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน 2 ทุนต่อปี
การศึกษา และอนุญาตให้อาจารย์ได้ลาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ สาหรับการพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะมีเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยได้
กาหนดเป้าหมายให้อาจารย์ร้ อยละ 50 ของอาจารย์ที่ครบกาหนดในการขอตาแหน่ง ได้ยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยฝ่ายบุคคลได้มีการเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนอาจารย์เมื่อครบกาหนดขอตาแหน่ง ทางวิชาการ และ
คณะมีการจัดการอบรมการขอตาแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ในงานสัมนาคณะประจาปี และมีเงินวิจัย
สนับสนุนให้อาจารย์ได้สร้างงานวิจัยเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
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คณะได้มีการวิเคราะห์ความเพียงพอของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา โดย
คานวณตามค่า FTEs และ workload ของอาจารย์ (ตามข้ อมู ล จาก AUN 6 ในการตรวจประเมิน ฯ ระดั บ
หลักสู ตร) พบว่าอัตราส่วนระหว่างค่า FTE ของอาจารย์และนิสิ ต น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (1:8) และความ
ต้องการอาจารย์ตาม workload ด้านการเรียนการสอนของคณะ เท่ากับ 36 คน ซึ่งน้อยกว่าจานวนอาจารย์ใ น
คณะทั้ งหมด 72 คน แสดงให้ เ ห็ น ว่า จ านวนอาจารย์ ในคณะมี มากกว่า ความต้ องการ (ตารางที่ C.5-3) แต่
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของคณะเภสัชศาตร์เป็นการสอนแบบมีผู้สอนหลายคน ตาม
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์แต่ละคน และการวิเคราะห์ข้างต้นเป็นไปในภาพรวม ซึ่งใน
บางสาขาวิชายังไม่อาจารย์ไม่เพียงพอในสาหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคบรรยายและปฏิบัติการ ซึ่ง
คณะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการการเชิญสอนโดยอาจารย์วิทยากรจากภายนอก รวมถึงการจัดสรร
ชั่วโมงให้อาจารย์สาขาอื่นมาร่วมสอน และได้มีการเปิดรั บสมัครอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลน และเพื่อทดแทน
อาจารย์ที่จะเกษียณอายุงานภายในระยะเวลา 5 ปี
สาหรับการประเมินคุณสมบัติและความสามารถของอาจารย์ในด้านต่างๆ ตามที่เกณฑ์ที่ CUPT QA ได้
กาหนดไว้ ได้มีการประเมินผลตามตารางที่ C.5-4
สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะของอำจำรย์ ประจำปีงบประมำณ 2560 ในด้ำนต่ำงๆ
1. ปริมาณการสอน ประเมินจากชั่วโมงการสอบบรรยาย และปฏิบัติการ
- อาจารย์ร้อยละ 100 มีปริมาณการสอนมากกว่า 3 หน่วยกิตต่อปี
2. คุณภาพการสอน ประเมินจากคะแนนการประเมินจากนิสิตมีค่า ตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน
- อาจารย์ร้อยละ 10.87 มีผลการประเมินการสอนจากนิสิตในช่วง 3.5 - 4.0 คะแนน
- อาจารย์ร้อยละ 89.13 มีผลการประเมินการสอนจากนิสิตมากกว่า 4.0 คะแนน
3. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
- อาจารย์ร้อยละ 28.26 ไม่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2560
- อาจารย์ร้อยละ 71.74 ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2560
4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย
- อาจารย์ร้อยละ 52.17 ไม่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับต่างในปี 2560
- อาจารย์ร้อยละ 47.83 มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับต่างในปี 2560
5. การบริการวิชาการของอาจารย์ในปี 2560
- อาจารย์ร้อยละ 97.83 มีส่วนรวมในงานบริการวิชาการที่คณะจัดขึ้น
- อาจารย์ร้อยละ 89.13 เป็นคณะกรรมการจัดโครงการบริการวิชาการของคณะ
จากผลการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ในด้านต่างๆ ประจาปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
พบว่า อาจารย์มีปริมาณและคุณภาพการสอนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนในด้านงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจเนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่เพิ่ง
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เริ่ มทางานวิจั ย และได้รั บ ทุนสนั บ สนุ น จึงอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ต่อไป จานวน
อาจารย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุ นงานวิจั ยได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านการบริการวิช าการของอาจารย์ พบว่า
จานวนอาจารย์ที่ทางานด้านบริการวิชาการตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.6 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
คำอธิบำย
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริ มให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิช าการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้น
สอดคล้ องกับ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน ดาเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะและสถาบัน
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ตำรำงที่ C.6-1 แสดงจำนวนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560

ปีกำรศึกษำ

บทควำมวิจัยหรือ
วิชำกำรที่ตีพิมพ์
ในกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ
(0.20)

2558
2559
2560

บทควำมวิจัยหรือ บทควำมวิจัยหรือ บทควำมวิจัยหรือ บทควำมวิจัยหรือ จำนวนอำจำรย์ จำนวนผลงำน
วิชำกำรที่ตีพิมพ์ใน วิชำกำรที่ตพี ิมพ์ใน วิชำกำรที่ตีพิมพ์ใน วิชำกำรที่ตพี ิมพ์ใน และนักวิจยั
ต่ออำจำรย์
กำรประชุมวิชำกำร วำรสำรวิชำกำรที่ วำรสำรวิชำกำร
วำรสำรระดับ
(ไม่นับรวมผู้ลำ และนักวิจยั
ระดับนำนำชำติ/จด
ปรำกฏใน
ระดับนำนำชำติไม่ นำนำชำติ/จด
ศึกษำต่อ)
อนุสิทธิบัตร
ฐำนข้อมูล TCI
อยูใ่ นฐำนข้อมูล สิทธิบัตร/ผลงำนที่
(0.40)
กลุ่มที่ 2
ก.พ.อ./ตีพิมพ์ใน ขอตำแหน่งทำง
(0.60)
TCI กลุ่มที่ 1
วิชำกำร
(0.80)
(1.00)

3

2
5
5

-

1
7

12
6
14

67
66
55

1:5
1:5
1:2

ค่ำน้ำหนักผลงำนวิชำกำร
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนิูองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ผลงานที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร
0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วกัน
และแจ้งให้ ก.พ.อ. / กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันออกประกาศ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.0 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
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- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑฺ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

ตำรำงที่ C.6-2 แสดงผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์คำนวณด้วยค่ำถ่วงน้ำหนักต่อจำนวนอำจำรย์
ชื่อหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
รวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทั้งหมด
อัตรำส่วนจำนวนงำนวิจัยต่อจำนวนอำจำรย์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักผลงำน

ร้อยละผลรวมค่ำน้ำหนัก
ต่อจำนวนอำจำรย์
2558
2559
2560
12.80
-

8.80
-

17.0
5.2

12.80
1:5
20

8.80
1:7
14

22.2
1:2
50

แผนภูมิที่ C.6-1 แสดงจำนวนร้อยละผลงำนของอำจำรย์ในแต่ละปีกำรศึกษำ
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ตำรำงที่ C.6-3 แสดงข้อมูลผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
วิธีกำรกรอกข้อมูล : ขอควำมกรุณำกรอกข้อมูล หรือ ทำสัญลักษณ์  ในช่องทีต่ รงกับควำมเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงำน
คาอธิบาย “ผลงำนทำงวิชำกำร” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
หรือระดับนานาชาติ
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ระบุชื่อหน่วยงำน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทลัย/กรมวิทย์

ม.มหิดล

ไม่มี



ภำคตะวันออก



โลจิสติกส์

27 April 2017

ภำษำตะวันออก

Thai Journal of
Pharmaceutical
Sciences

กำรศึกษำ



วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ผู้สูงอำยุ



ชื่อแหล่งเผยแพร่

ทำงทะเล



นำนำชำติ



ชำติ

6 April 2017

สถำบัน

Journal of
Pharmacy and
Pharmacology

อื่นๆ (ระบุประเภท)



ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร



วำรสำร

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ

กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์

ไม่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
1 ดร.อนุสรณ์ ธรรม

Concurrent suppression of
พิทักษ์
NF-?B, p38 MAPK and
reactive oxygen species
formation underlies the
effect of a novel compound
isolated from Curcuma
comosa Roxb. in LPSactivated microglia.
2 ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติ 
Effects of the standardized
สิระ
extract of centella asiatica
ECa233 on hepatic phase II
drug-metabolizing enzymes
in rats

ที่ประชุมวิชำกำร

เอก

ชื่อผลงำน

โท

ชื่ออำจำรย์ประจำ/
นักวิจัย

ตรี

ที่

ระดับเผยแพร่

แรงงำนและกำรทำงำน

ประเภท
แหล่งเผยแพร่

ระดับหลักสูตร

46

3 April 2017





Asian Journal of
Pharmaceutical
Sciences

12 January
2017









Asian Journal of
Pharmaceutical
Sciences

20 September
2016









International
Journal of
Nanomedicine

3 August 2017



ม.ศิลปากร



ม.ศิลปากร/ม.สงขลานครินทร์ ม.ศิลปากร

ม.เชียงใหม่

Journal of Natural
Products

ระบุชื่อหน่วยงำน





ไม่มี





ต่ำงประเทศ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

เอก

โท

กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน

ไม่เกี่ยวข้อง



ภำคตะวันออก

ภก.ดร.ถิรพิทย์ สุ
บงกช

โลจิสติกส์

6

ภำษำตะวันออก



แรงงำนและกำรทำงำน

ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วี
ระพล

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

กำรศึกษำ

5

ชื่อแหล่งเผยแพร่

ผู้สูงอำยุ



กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์

ทำงทะเล

ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วี
ระพล

นำนำชำติ

4

A Cyclopeptide and a
Tetrahydroisoquinoline
Alkaloid from Ophiorrhiza
nutans.
Development and
characterization of
nifedipine-amino
methacrylate copolymer
solid dispersion powders
with various adsorbents
Improved dissolution of
Kaempferia parviflora
extract for oral
administration by preparing
solid dispersion via solvent
evaporation
Development of a novel
microemulsion for oral
absorption enhancement of
all-trans retinoic acid

ชำติ



สถำบัน

ดร.ณิชกานต์ ภีระคา

ระดับเผยแพร่

อื่นๆ (ระบุประเภท)

ตรี

3

ชื่อผลงำน

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

ชื่ออำจำรย์ประจำ/
นักวิจัย

ที่ประชุมวิชำกำร

ที่

วำรสำร

ประเภท
แหล่งเผยแพร่

ระดับหลักสูตร
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journal of Food and
Nutrition Research





NeuroToxicology

6 march 2017







Walailak Journal of
Science and
Technology

5 October 2017





Isan Journal of
Pharmaceutical
Science

21 Aprill 2017





ม.มหิดล

ม.เชียงใหม่



ระบุชื่อหน่วยงำน

ไม่มี



ต่ำงประเทศ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

เอก

โท

ไม่เกี่ยวข้อง





ภำคตะวันออก

ภญ.ดร.สมาวดี
เปลี่ยนวงษ์



โลจิสติกส์

10

21 January
2017

ภำษำตะวันออก



แรงงำนและกำรทำงำน

ภก.สุวิศิษฎิ์ แม้น
เหมือน

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

กำรศึกษำ

9

กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน

ชื่อแหล่งเผยแพร่

ผู้สูงอำยุ



กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์

ทำงทะเล

ดร.ฐิติมา เกษมสุข

นำนำชำติ

8

Biological Evaluation and
Application of Fermented
Miang (Camellia sinensis
Var. assamica (J.W.Mast.)
Kitam.) for Tea
Production
Cadmium-induced IL-6
and IL-8 expression and
release from astrocytes
are mediated by MAPK
and NF-?B pathways.
Potentiating effect of
oxymatrine and 5fluorouracil on cell
survival and inhibits
cancer metastasis in SW620 colorectal cancer
cells
Fatty Acid Compositions
and Physicochemical
Properties of chinse SoftShelled Turtle oil
(Trionyx sinensis
japonicus)

ชำติ



สถำบัน

ดร.ณิชกานต์ ภีระคา

ระดับเผยแพร่

อื่นๆ (ระบุประเภท)

ตรี

7

ชื่อผลงำน

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

ชื่ออำจำรย์ประจำ/
นักวิจัย

ที่ประชุมวิชำกำร

ที่

วำรสำร

ประเภท
แหล่งเผยแพร่

ระดับหลักสูตร
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12

ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญ
ศรีวิไลวัฒน์



13

ดร.สุนันต์ ใจสมุทร





ระบุชื่อหน่วยงำน

September
2017



ไม่มี

Journal of science &
Technology Ubon
Ratchathani
University





ต่ำงประเทศ



ไม่เกี่ยวข้อง

7-9 February
2017

โลจิสติกส์

Seoul International
Conference on
Engineerig and
Applied Sciences

กำรศึกษำ



ผู้สูงอำยุ



ชื่อแหล่งเผยแพร่

ทำงทะเล

28-30 July
2017

นำนำชำติ

unity in diversity
and the
standardisation of
clinical Pharmacy
Services

ชำติ



สถำบัน



วำรสำร

Tacrolimus-induced
symptomatic
hyponatremia after
kidney transplantation: A
case study
Diclofenac Sodium
Loaded Electrospun
Polyvinyl
Pyrrolidone/Poly
Caprolactone Blend
Nanofiber Mats for
Transdermal Delivery
inhibitory Effect of
Mannnitol Isolated from
Mushroom
Mycoamranthus
combodgensis on LPS induced Inflammation of
RAW264.7 Cells

เอก

ชื่อผลงำน

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

ภำคตะวันออก

ภำษำตะวันออก

แรงงำนและกำรทำงำน

อื่นๆ (ระบุประเภท)

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน


ม.ขอนแก่น



กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์


ม.ศิลปากร

ภญ.ฐิยาภา วีรยาชาญ
กุล

ระดับเผยแพร่

ที่ประชุมวิชำกำร

11

โท

ชื่ออำจำรย์ประจำ/
นักวิจัย

ตรี

ที่

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

ประเภท
แหล่งเผยแพร่

ระดับหลักสูตร
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ดร.ศศิภาวรรณ มาชะ
นา



16

ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญ
ศรีวิไลวัฒน์

17

18

Preparation and
characterization of
Androghaphis paniculate
extract loaded polyvinyl
alcohol nanofibers via
electrospinning process
Anti-elastase, antityrosinase and antioxidant activity of Thai
Mangrove Plants





Thai journal of
pharmaceutical
Science

2-3 March 2017





Thai Journal of
Pharmaceutical
Science

2-3 March 2017



การเตรียมและความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสาร
สกัดชันของชันโรง





วารสารเภสัชศาสตร์
อีสาน

26 เมษายน
2560

ดร.สุนันต์ ใจสมุทร



chemical constituents
from the tubers of tacca
leontopetaloide



16 December
2560

ภญ.ชามิภา ภาณุดุล
กิตติ



Proactive Behavior for
Teacher in the Eastern
Region : A Multilevel
Confirmatory Factor
Analysis

11th national
graduate Research
conference NGRCH
2017
วารสารสุโขทัยธรรมธิ
ราช







ระบุชื่อหน่วยงำน



ไม่มี



ต่ำงประเทศ

ภำคตะวันออก

โลจิสติกส์

ภำษำตะวันออก

แรงงำนและกำรทำงำน

กำรศึกษำ

ผู้สูงอำยุ

ทำงทะเล

นำนำชำติ

ชำติ

สถำบัน

อื่นๆ (ระบุประเภท)

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

ที่ประชุมวิชำกำร

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ม.ศิลปากร

15

ชื่อแหล่งเผยแพร่

กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน

กรกฎาคม ธันวาคม 2560
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ม.มหิดล



กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญ
ศรีวิไลวัฒน์

ระดับเผยแพร่

ไม่เกี่ยวข้อง

14

เอก

ชื่อผลงำน

โท

ชื่ออำจำรย์ประจำ/
นักวิจัย

ตรี

ที่

วำรสำร

ประเภท
แหล่งเผยแพร่

ระดับหลักสูตร

50

ภก.ดร.ถิรพิทย์ สุ
บงกช



สารสาคัญที่มีฤทธิ์ลดรอยคล้า
รอบดวงตาและถุงใต้ตาใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง





Thai bulletin of
pharmaceutical
science

1 มกราคม มิถุนายน 2560



20

ภญ.สุธาบดี ม่วงมี







วารสารเภสัชศาสตร์
อีสาน

11-12 มีนาคม
2560



21

ดร.ฐิติมา เกษมสุข



Effects of Pharmaceutical
Care on Delaying
Progression of Renal
Insufficiency in Chronic
Kidney Disease with Type 2
Diabetes Patients
Rimantadine is More Toxic
than Amantadine on
Human Astrocytes and
Human Neurons



Pharmacological
and Therapeutic
Society of Thailand
Meeting

รวม
21
4
17
8
13
หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรและกำรจัดกำรทำงเภสัชศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
1 ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท
  Development and

 Asian Journal of
หวลบุตตา
characterization of seed
Pharmaceutical
gums from Tamarindus
Sciences
indica and Cassia fistula as
disintegrating agent for fast
disintegrating Thai cordial
tablet
2 ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์
  "In Vitro Cytotoxicity of Thai

 Walailak Journal of





12

13

ระบุชื่อหน่วยงำน

ไม่มี

ต่ำงประเทศ

ม.มหิดล
2

22 February

ภำยนอกมหำวิทยำลัย


18-20 May
2017

22 February
2017

ไม่เกี่ยวข้อง

ภำคตะวันออก

โลจิสติกส์

ภำษำตะวันออก



5

-

-

-

-

1

-



7

-





ศูน
ย์วิ
จัย



กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน

รพ.แหลมฉบัง

19

แรงงำนและกำรทำงำน

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

กำรศึกษำ

ชื่อแหล่งเผยแพร่

ผู้สูงอำยุ

กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์

ทำงทะเล

นำนำชำติ

ชำติ

สถำบัน

ระดับเผยแพร่

อื่นๆ (ระบุประเภท)

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

ที่ประชุมวิชำกำร

เอก

ชื่อผลงำน

โท

ชื่ออำจำรย์ประจำ/
นักวิจัย

ตรี

ที่

วำรสำร

ประเภท
แหล่งเผยแพร่

ระดับหลักสูตร
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4

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์
วงศ์ศักดิ์





6

ภก.ดร.ณัฐวุฒิ
ลีนากนก





6

ภญ.ดร.ธนิกานต์
แสงนิ่ม





7

ภก.รศ.ดร ฐิตินันท์























Science and
Technology
Thai Journal of
Pharmaceutical
Science (TJPS)

ระบุชื่อหน่วยงำน

ไม่มี

ต่ำงประเทศ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

2017
2-3 March 2017



Thai Journal of
Pharmaceutical
Science (TJPS)

2-3 March 2017



Journal of American
Pharmacists
Association

5 August 2017



Isan Journal of
Pharmaceutical
Science

20 Aprill 2017



International

ไม่เกี่ยวข้อง

ภำคตะวันออก

โลจิสติกส์

ภำษำตะวันออก

แรงงำนและกำรทำงำน

กำรศึกษำ

ผู้สูงอำยุ

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ทำงทะเล

นำนำชำติ

ชำติ

สถำบัน

อื่นๆ (ระบุประเภท)

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร



ชื่อแหล่งเผยแพร่

กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน

16 มิถุนายน





คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์
วงศ์ศักดิ์

กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์



The university of Iowa.
College of Public Heaht

3

Stingless Bee Propolis from
Chanthaburi Orchard"
Effect of Pluchea indica
extracts from different
habitats and seasons on
free radical scavenging
capacity
Effect of Thai stingless bee
propolis extracts on
antioxidant activity and
mRNA levels of antioxidant
enzymes in hex-253 cells
Association
between polypharmacy and
death: A systematic review
and meta-analysis. Journal
of American Pharmacists
Association,
Development of
Theophylline
Orodispersibible Film
Fabricated by 2D printing
Technique
comparative health

ระดับเผยแพร่



คณ
ะ
เภ

วงศ์ศักดิ์

ที่ประชุมวิชำกำร

เอก

ชื่อผลงำน

โท

ชื่ออำจำรย์ประจำ/
นักวิจัย

ตรี

ที่

วำรสำร

ประเภท
แหล่งเผยแพร่

ระดับหลักสูตร
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8



21



8
8

ความมั่นใจในสมรรถของตนและ
พฤติกรรมสุขภาพส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของประเทสไทย



4
8

-

-

-

2
10

6
19

ระบุชื่อหน่วยงำน

ไม่มี

ต่ำงประเทศ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำน

ไม่เกี่ยวข้อง

ภำคตะวันออก

โลจิสติกส์

ภำษำตะวันออก

แรงงำนและกำรทำงำน

กำรศึกษำ

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ผู้สูงอำยุ

ชื่อแหล่งเผยแพร่

Conference of
Pharmaceutical
Sciences and
Medicines; ICPAM
2017
การประชุมใหญ่การ
ส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 5
(HERP CONGRESS V)



4
21

กำรบูรณำกำรกับศำสตร์ที่สำคัญ ๗ ศำสตร์

ทำงทะเล

นำนำชำติ

ชำติ

สถำบัน

อื่นๆ (ระบุประเภท)

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

behaviors between atlete
students and now athlete
students of Burapha
University 2016

ภก.รศ.ดร ฐิตินันท์
เอื้ออานวย

รวม
รวมทั้งหมด

ระดับเผยแพร่

2560

2-4 มันาคม
2560



2

4
9



-

-

-

-

5
6



12

3
16

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

เอื้ออานวย

ที่ประชุมวิชำกำร

เอก

ชื่อผลงำน

โท

ชื่ออำจำรย์ประจำ/
นักวิจัย

ตรี

ที่

วำรสำร

ประเภท
แหล่งเผยแพร่

ระดับหลักสูตร

1
1

3
10
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ผลกำรดำเนินงำน :
นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลผลงานของนิสิต ที่ดาเนินการร่วมกับอาจารย์ ดังแสดงในหัวข้อ C.4 แล้ว
คณะยังได้เก็บข้อมูล รวบรวมผลงานของอาจารย์ที่ได้เผยแพร่ในระดับต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษาโดยฝ่ายวิจัย
และวิชาการ ดังข้อมูลที่แสดงในตาราง C.6-1 และ C.6-2 โดยมีเป้าหมายของร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักผลงาน
วิชาการของอาจารย์ เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป* เนื่องจากคณะมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโทและปริญญาเอก)
* หมายเหตุ: ตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา ในด้านของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์โ ดย หลักสู ตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องมีค่าร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการต่อจานวนอาจารย์ ที่ร้อยละ 20, 40 และ 60 ตามลาดับ
ถึงแม้ว่าผลการดาเนินการจะมีร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานวิชาการของอาจารย์น้อยกว่าร้อยละ 60 ตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ แต่เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวม จะเห็นพัฒนาการและแนวโน้มที่ดีขึ้นของผลงานของอาจารย์ในปี
การศึกษา 2560 โดยมีอัตราส่วนระหว่างจานวนอาจารย์และงานวิจัยโดยรวมเพิ่มขี้น ดังแสดงในแผนภูมิ C.6-1
จากข้อมูลที่ฝ่ายวิจัยและวิชาการได้รวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยปี
พ.ศ.2558 - 2560 ดังแสดงในตาราง C.6-1 และ C.6-2 โดยผลงานวิชาการของอาจารย์ในปี 2560 รวมทั้งหมด
จานวน 29 เรื่อง แบ่งเป็น บทความวิจัยสืบเนื่องในที่ประชุมระดับชาติจานวน 3 เรื่อง ระดับนานาชาติ จานวน 5
เรื่ อง งานวิจั ย ตีพิมพ์ร ะดับ นานาชาติที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 จานวน 7 ผลงาน งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จานวน 14 เรื่อง คิดเป็นอัตราส่วนผลงานวิชาการต่ออาจารย์เท่ากับ 1 : 2 ซึ่งดีกว่าในปีที่ผ่านมา และจะเห็นได้
ว่าในปี 2560 ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีจานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการสนับสนุน
และส่งเสริมจากทางคณะ ในด้านเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยให้คณาจารย์ได้ทาการวิจัยในหลายระดับ โดยทุน
สนับสนุนการวิจัยจากทางคณะ แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (นักวิจัยรุ่นใหม่)
2. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (นักวิจัยรุ่นกลาง)
3. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (นักวิจัยรุ่นมุ่งเป้า)
4. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม)
และมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าจะต้องมีผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับทุนที่ได้รับ ตั้งแต่เป็นบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ จนถึงบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ นอกจากนีคณะยังมีการทา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย Kumamoto ประเทศญี่ ปุ่ น ,
Management and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซี ย ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ คณะเภสั ช ศาสตร์
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มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมถึงการทา MOU ระหว่างคณะและ
ผู้ประกอบการเอกชน ในการพัฒนาผลงานวิจัย สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าทุนในการนาเสนอผลงานวิจัยสาหรับ
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่พร้อมจะนาเสนอ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้มีรางวัล ให้กับอาจารย์
ที่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในปีต่อไปจึงควรรักษาจานวนผลงานวิจัยให้มากขึ้น และสนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคย
ทาวิจัยได้มีโอกาสทาการวิจัย มีการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยในแต่ละระดับตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ คณะยั งควรจัดหาคู่เทีย บที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแรงผลั กดันให้องค์กรสร้างสรรค์งานวิจัย
ตามอัตลักษณ์ของคณะ และตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคมเพื่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.7 กำรกำกับมำตรฐำนหลักสูตร
คำอธิบำย
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจาเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร
และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการดาเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่กาหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการกากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/สถาบัน
ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพื่ อแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ตำรำง C.7-1 แสดงผลกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักูตร
สู คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ
และการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการและ
การจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

เป็นไป
ตำมเกณฑ์
()

ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์
(✗)

ข้อที่
ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์

ระดับคะแนน



ระดับ 3



ระดับ 2



ระดับ 2

ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 โดยสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพเภสัชกรรม โดยดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้แก่
1. เภสัชกร ดร.ยศนันท์ วีระพล
2. เภสัชกรหญิง ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
3. เภสัชกรหญิง ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
4. เภสัชกรธาราธีร์ ศรีจันทร์
5. เภสัชกรหญิง ดร.สมาวดี เปลีย่ นวงษ์
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน เป็นเภสัชกรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 4
ท่าน และปริญญาโท จานวน 1 ท่าน ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจา และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้ เพียงหลักสูตรเดียวในปีการศึกษา 2560 และในช่วงปลายปี ได้มีการปรับกรรมการหลักสูตร โดยจาก
เภสัชกรหญิง ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์ เป็นเภสัชกร ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช เพื่อรองรับการปรับ ปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปีการศึกษา 2558
ในด้านการกากับมาตรฐานโดยสภาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ได้ดาเนินการตามเกณฑ์ของ
สภาวิชาชีพเภสัชกรรม มีการจัดทาและเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของสภาเภสัชกรรม
และการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการจากสภาวิชาชีพเภสัชกรรมที่จะมีในทุกปีเนื่องจากทางสภาเภสัชกรรมให้
การรับรองหลักสูตรเป็นรายปี และมีการเก็บข้อมูลนิสิตที่จบการศึกษาและผลการสอบใบประกอบของนิสิตใน
ทุกๆ ปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามมคอ.1 ตามที่สภาวิชาชีพกาหนด เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนในปี 2560
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ได้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ ทาหน้าที่กากับและติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรและระดับคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ที่กาหนด และจัดการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและระดับคณะปีละ 1 ครั้ง
ผลการตรวจประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 มีผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับ
3 และผลการประเมินระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก มีผลรวมระดับคะแนน อยู่ในระดับ 2 เนื่องเป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดใหม่ในปีการศึกษานี้ ข้อมูลในบาง
เกณฑ์ยังไม่ครบถ้วน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8 กำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
คำอธิบำย
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการ
นาพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจาเป็นต้องประเมินบทบาทและ
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ C.8.1 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรประจำคณะ
คำอธิบำย
คณะกรรมการประจา ส่วนงาน หรือกรรมการประจา คณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษา
ที่ มี อ งค์ ป ระกอบและหน้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ประกาศ/ระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ ของ
สถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลสาคัญในการบริหารจัดการของส่วนงาน
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน
ประเด็นกำรประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. กรรมการประจาคณะทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดใน พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา
2. กรรมการประจาคณะกาหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหารคณะ
3. กรรมการประจาคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กรรมการประจาคณะติดตามผลการดาเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. กรรมการประจาคณะดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้เกณฑ์ร ะดับ การดาเนิ นงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลั กสู ตร ในการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มี ค ณะกรรมการบริ ห ารงาน (แนบค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการ
บริหารงานคณะ) และคณะกรรมการประจาคณะ (แนบคาสั่งแต่งตั้งกรรมการประจาคณะ) ทาหน้าที่ในการนา
องค์กร บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของทางคณะให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในโครงสร้างองค์กร (OP)
และในการทาหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายในการดาเนินการด้านต่างๆ ให้ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป
โดยมีร ะดับ คะแนนจากการประเมิน มากกว่า 3.51 คณะกรรมการประจาคณะได้มีการประเมินตนเองด้ว ย
แบบฟอร์มจากทางมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ) ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 โดยได้ผล
การประเมินตนเองในด้านต่างๆ อยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนในการประเมินอยู่ในช่วงระหว่าง 3.51 - 4.50
ประเด็นในการประเมินตนเองของกรรมการประจาคณะ ปีการศึกษา 2560 เป็นดังนี้
1. การเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยบูรพา 2550
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการของคณะ ตามอานาจ หน้าที่ ตามมาตรฐาน 33 พรบ.มหาวิทยาลัย
บูรพา 2550 ประกอบด้วยยประเด็นย่อยต่างๆ ดังนี้
2.1 การวางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2.2 การพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
2.3 การพิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2.4 การพิ จ ารณาเสนอเกี่ย วกับ การด ารงตาแหน่ งทางวิ ช าการของคณาจารย์ ใ นคณะ ต่ อ
มหาวิทยาลัย
2.5 การจัดวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
2.6 การส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.7 การให้คาปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี
2.8 การปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณบดีมอบหมาย
3. การทาหน้ าที่ ใ นการกากับ ติ ดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ /แผนปฏิบั ติร าชการ
ประจ าปี และให้ ข้ อเสนอแนะแก่ ค ณะ เพื่อ ให้ การด าเนิ นงานของคณะเป็น ไปตามทิ ศทางและเป้ าหมายที่
คณะกรรมการประจาคณะกาหนด ในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
3.2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
3.3 ด้านการบริการวิชาการ
3.4 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.5 ด้านการพัฒนากิจการนิสิต
3.6 ด้านการเงินและงบประมาณ
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3.7 ด้านการบริหารความเสี่ยง
3.8 ด้านการจัดการความรู้
3.9 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3.10 ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.11 ด้านกายภาพ
3.12 ด้านการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
4. การกากับติดตาม การดาเนินงานของคณะ ตามมติที่ประชุมกรรมการประจาคณะมอบหมาย และให้
ข้อเสนอแนะ
5. ผลการดาเนินการในภาพรวมของคณะ มีผลสัมฤทธิ์ และมี ความสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมาย และ
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
6. การทาหน้าที่ในการวางระเบียบและข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
7. การทาหน้าที่ในการสนับสนุน/ส่งเสริมให้คาปรึก ษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ
ดาเนินงานของคณะ
8. การบริหารจัดการคณะ ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ได้แก่
8.1 หลักประสิทธิผล
8.2 หลักประสิทธิภาพ
8.3 หลักการตอบสนอง
8.4 หลักภาระรับผิดชอบ
8.5 หลักความโปร่งใส
8.6 หลักการมีส่วนร่วม
8.7 หลักการกระจายอานาจ
8.8 หลักนิติธรรม
8.9 หลักความเสมอภาค
8.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
9. การประชุมคณะกรรมการคณะ
9.1 ความถี่ในการประชุม มีความเหมาะสม
9.2 มีการส่งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
9.3 ความเหมาะสมของจานวนวาระการประชุมในแต่ละครั้ง
9.4 เอกสารและข้อมูลประกอบในการประชุม เพียงพอต่อการตัดสินใ
9.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง
9.6 การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม
9.7 การจัดทารายงานการประชุมมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
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9.8 การเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
คณะได้เก็บข้อมูลผลการประเมินตนเองของกรรมการคณะในแต่ละด้าน ระหว่างปีการศึกษา 2558 2560 ผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 มีแนวโน้มของระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 และ
2559 จานวน 2 ประเด็น ได้แก่ 3 และ 9 ซึ่งควรจะรักษาระดับคะแนนให้เพิ่มขึ้นในปีถัดไป และประเด็นที่มี
ระดับคะแนนลดลงมีจานวน 7 ประเด็น ได้แก่ประเด็นที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 และ 8 ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะ
ควรจะดาเนินการในการค้นหาสาเหตุ เพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป ระดับคะแนนของผลการ
ประเมินตนเองของกรรมการประจาคณะ ปีการศึกษา 2558 - 2560 แสดงดังแผนภูมิต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ C.8.1-1 แสดงแนวโน้มของผลกำรประเมินตนเองในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจำคณะ
คณะเภสัชศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560

ในการดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน บทบาท และหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ เป็นเพียง
การประเมินตนเองเพียงด้านเดียวเท่านั้น จึงควรจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินการของกรรมการประจาคณะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย เช่น คณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 3
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8.2 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน/ผู้บริหำรคณะ
คำอธิบำย
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คือคณบดี ในการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน สร้างความ
เชื่อมโยงการกากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริ ห ารงาน ประสิ ทธิผ ลของแผนปฏิบั ติการประจาปี ความสามารถในการบริห ารและการจัดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ประเด็นกำรประเมิน
ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะคณบดี
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ระดับสถาบัน
4. การแสวงหารายได้
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
- การจัดการความรู้ในคณะ
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้เกณฑ์ร ะดับ การดาเนิ นงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลั กสู ตร ในการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ผลกำรดำเนินงำน :
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข องคณบดี คณะเภสั ช ศาสตร์
(เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า) ในปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบสอบถามของทางมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับประเด็นการประเมินที่กาหนดไว้ โดยกลุ่มผู้ทาแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ (ร้อยละ
55) และบุคลากรสายสนับสนุน (ร้อยละ 45) พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของคณบดี ใน
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ทุกประเด็น อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51 (ตารางที่ C.8.2-1) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ของคณะที่ได้ตั้งไว้
ประเด็นที่มีการประเมินในแบบสอบถาม ประกอบด้วยสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสมรรถนะคณบดี ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้
- learning motivation
- teamwork and networking
- creativity
- communication and IT management
- management
- planning
- visionary mild
- troubleshooting
- good governance
2. ด้านการบริหารหลักสูตร (ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านงานวิจัย)
2.1 การมอบหมายภาระงานและกระจายอานาจลงในระดับหลักสูตร
2.2 การให้ความสนใจและผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตร คุณวุฒิอาจารย์ และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับนิสิต
2.3 การเสริมสร้างโครงการใหม่ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรมให้กับนิสิตอย่างสม่าเสมอ
2.4 การดาเนินการให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการผลิตบัณฑิตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และนาผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
2.5 การส่งเสริมและสนับสนุนหาแหล่งทุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทาวิจัย
2.6 การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทางหรื อดาเนินการเพื่อมุ่งความเป็นเลิศในงานวิจัยของคณะ
อย่างชัดเจน
3. ด้านการแสวงหารายได้ (ด้านภาระกิจของคณะและบริการวิชาการแก่ชุมชน)
3.1 ความสามารถในการสร้างการดาเนินการผ่านเครือข่าย เพื่อสนับสนุนทุนและทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาคณะ หรือเอื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 ความสามารถในการดาเนินการให้มีการเชื่อมโยง บูรณาการองค์ความรู้ ที่ได้จากงานวิจัย
และงานบริ ก ารวิ ช าการของคณะ เข้ า กั บ การบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือได้รับการคัดเลือกให้ไปบริก ารวิชาการแก่
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกได้ และมีรายได้ผ่านเข้าระบบของสถาบัน
4. ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับระดับสถาบัน
4.1 การให้ความสนในยุทธศาสตร์ที่ได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
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4.2 การดาเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ
4.3 การให้ความเห็นต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
4.4 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
5. ด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.1 ความสามารถในการบริหารยุทธศาสตร์
5.2 การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
5.3 การวางระบบสารสนเทศ/หรือการจัดให้มีระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
5.4 การจัดการความรู้ในคณะ
สาหรับแนวโน้มผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี ระหว่างปีการศึกษา 2558 2560 (แผนภูมิที่ C.8.2-1) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกในด้านในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้
คณบดีและคณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดทาแผนในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้น
ในปีการศึกษาถัดไป

แผนภูมิที่ C.8.2-1 แสดงแนวโน้มผลกำรประเมินควำมพึงพอใจบกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของคณบดี
คณะเภสัชศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560 จำกกำรประเมินโดยอำจำรย์และบุคลำกรของคณะ

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 3

64

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ C.9 ผลกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรคณะ/สถำบัน
คำอธิบำย
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้ องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริห ารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จนส่ งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็นกำรประเมิน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ แผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของ การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
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เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้เกณฑ์ระดับ การดาเนิ นงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ในการประเมินระดับการดาเนินการของแต่ล ะ
ประเด็นทั้ง 7 ข้อ ข้างต้น โดยประเมินผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครง
ร่างองค์กร และสรุปภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน จากผลระดับการ
ดาเนินงานของ 7 ข้อ โดยใช้วิธีการประเมินภาพรวม AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลระดับการดาเนินงานทั้ง
7 ข้อ
ผลกำรดำเนินงำน :
คณะผู้บริหำรคณะเภสัชศำสตร์ ได้มีกำรดำเนินกำรในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้
1. กำรพัฒนำแผนกลยุทธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดทา SWOT เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2559 - 2563 ที่มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 10 ปี (2554 - 2563) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะ ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรภายในคณะทั้งผู้บ ริหาร อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการรวบรวมผล
สะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินกิจกรรมตามพันธกิจต่างๆ ของทางคณะ รวมถึงผู้บริหารในระดับ
มหาวิทยาลัย ได้ทาการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 2563 ให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
โดยการสร้างระบบการทางานให้มีที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสังคมได้ตามอัต
ลักษณ์ของคณะ สามารถนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้และปัญญา รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยและการบริการวิชาการที่เข้มเข็ง สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม และ
เพื่อให้การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา เป็นไปอย่างมีทิศทางและมีความเข้าใจที่ตรงกันของ
บุคลากรในองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม Prima
Villa พัทยา ในการปรับปรุงโครงการที่วางแผนไว้ในแผนประจาปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านของคณะ
โดยมีการแบ่งกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงโครงการในแผนประจาปี รวมถึง
กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการในการดาเนินการตามแผนประจาปีที่วางไว้
2. แผนกำรดำเนินกำรและกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน
คณะมีแผนยุทธศาสตร์คณะในการบริหารจัดการเรื่องการเงิน โดยมียุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ได้กาหนดเป้าประสงค์ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการ ระบบ
การเงินการคลังและการบริหารสินทรัพย์ อย่างมีธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือ ทางคณะ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน และวางแผนวิเคราะห์นโยบายคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการวางแผน จัดทา รายงาน
ติดตาม ควบคุม และประเมิน รายได้รายจ่ายหนี้สิน และพัสดุของคณะ ให้ตรงตามกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของ
คณะเภสัชศาสตร์ และสามารถจัดการทรัพย์สิน แผนการเงิน บัญชี หนี้สินและพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าที่สุด
งบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น งบประมาณของคณะเภสั ช ศาสตร์ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2559 ซึ่ ง เป็ น
ปีงบประมาณ 2560 มาจากแหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
จากเงิน อุ ด หนุ น รั ฐ บาล จ านวนทั้ง สิ้ น 124,232,600.00 บาท และจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 116,157,200.00 บาท โดยจาแนกหมวดหมู่ของงบประมาณดังนี้
1. งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล
งานจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถแบ่งเป็น 3 กองทุนใหญ่ๆ
โดยมีจุดประสงค์ของกองทุนแต่ละกองทุนและการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จากเงิน
อุดหนุนรัฐบาลในปีการศึกษา 2559 นั้นมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กองทุนเพื่อกำรศึกษำ ประกอบด้วย งบบุคลากรซึ่งเป็นรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานบุคคลโดย 100 % ของรายจ่ายในหมวดนี้เป็นเงินเดือนสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ
ด้วยงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งในขณะนี้คณะเภสัชศาสตร์มีตาแหน่งที่ได้รับจัดสรรจานวน 12 ตาแหน่งเท่านั้นและ
งบดาเนินการเป็นรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจาได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคที่ใช้เพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย
ในส่ ว นงบประมาณแผ่ น ดิ น ทั้ ง หมดทางคณะได้ รั บ การจั ด สรรกองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาเป็ น ร้ อ ยละ 2.75 ซึ่ ง
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุที่อยู่ภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษานั้นจะมีข้อจากัดในการใช้เพื่อการศึกษา
เท่านั้น ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 ทางคณะต้องมีการเพิ่มหมวดค่าตอบแทนใช้สอย ในกองทุนทั่วไปและ
กองทุนสินทรัพย์ถาวร เพื่อให้สามารถขยายเงินงบประมาณไปใช้ในส่วนของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ ใน
ส่วนการบริหารคณะในด้านอื่นๆและค่าดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ในส่วนของกองทุนสินทรัพย์ถาวรต่อไป
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1.2.กองทุนสินทรัพย์ถำวร เป็นรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายงานอื่น ๆ คณะเภสัช
ศาสตร์ ได้รั บ การสนั บ สนุ น ในส่ ว นการติ ดตั้งระบบประจ าอาคารเรี ยน 12 ชั้น จากงบประมาณแผ่ นดิ นและ
งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นปีที่ 2 ทาให้ทางคณะได้รับการสนับสนุนเงินในหมวดกองทุน
สินทรัพย์ถาวรร้อยละ 90.86 จากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ซึ่งมีการใช้งบประมาณในส่วนกองทุนสินทรัพย์
ถาวรอย่างเต็มจานวน รวมทั้งได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์เป็นเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์จานวน 1
เครื่อง
1.3 กองทุนเพื่อกำรวิจัย เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ไ ด้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยแห่งชาติ
(วช) โดยทางคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการขอทุนสนับสนุนเป็นประจาทุกปีโดยในปีงบประมาณนี้ ได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนจากกองทุนเพื่อการวิจัยเป็น 2 ประเภทคือ เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐาน จานวน 1 โครงการเป็นเงิน
993,300 บาท และเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์จานวน 13 โครงการ เป็นเงินรวม 6,954,700 บาท รวมเงิน
ทั้ง 14 โครงการเป็นเงิน 7,948,000 บาทคิดเป็น ร้อยละ 6.39 ซึ่งจากการติดตามการเบิกจ่ายของคณะผู้วิจัยนั้น
เป็ นไปตามแผนการวิจั ยโดยมีการเบิ กจ่ ายเงินอุดหนุนงวดที่ 1 ร้อยละ 50 และ งวดที่ 2 ร้อยละ 40 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และร้อยละ 10 เมื่อปิดโครงการวิจัยยังคงรอผู้วิจัยทาเรื่องปิดโครงการต่อไป โดยคณะจะมีการ
ติดตามและกันงบประมาณในส่วนร้อยละ 10 นี้ให้กับนักวิจัยเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมี
นโยบายเก็บเงินร้อยละ 10 นี้เข้ากองทุนวิจัยกลางของมหาวิทยาลัยและทางนักวิจัยแม้จะสามารถปิดโครงการได้
แต่จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณในร้อยละ 10 นี้ได้ ทางฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนยุทธศาสตร์จึง
ได้มีการติดตามและให้ข้อมูลนักวิจัยเพื่อให้นักวิจัยสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้ให้ได้ต่อไป
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ตำรำงที่ C.9.2-1 แสดงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินอุดหนุน
จำกรัฐบำล ประจำปีงบประมำณ 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน 2560)
งบประมำณ
รำยละเอียดหมวด
กองทุน
หมวด
กองทุนเพื่อกำรศึกษำ (2.75%)
งบบุคลากร (0.36%)
เงินเดือน
งบดาเนินงาน (2.39%)
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
กองทุนสินทรัพย์ถำวร (90.86%)
งบลงทุน (90.86%)
เครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
ระบบประจาอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์
กองทุนเพื่อกำรวิจัย (6.39%)
งบอุดหนุน (6.39%)
โครงการวิจัย อพ.สธ. เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และความเป็นพิษต่อเซลล์ องค์ประกอบทางเคมี และลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอของพังกาดอกช่อ (Bruguiera hainesii) และ
หลุมพอทะเล(Intsia bijuga) ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัญญาณภาพ
ดิจิตอลและชุดเครื่องมืออัจริยะสาหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
ยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจาลองเภสัชสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์
เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย
โครงการวิจัย เรื่อง ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลในการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศ
ไทย
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการสัญญาณภาพดิจติ อลในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
สาหรับคุณภาพของยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
ปลอดภัย
โครงการวิจัย เรื่อง ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอล 3 มิติ แบบ
เสมือนจริงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดยา
ต้นแบบที่ได้จากห้องปฏิบัติการผลิตยา

จำนวนเงิน

442,200.00
2,970,200.00

700.00
112,871,500.00

993,300.00

304,600.00

772,200.00

879,900.00

450,600.00

595,300.00
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งบประมำณ
กองทุน
หมวด

รำยละเอียดหมวด

จำนวนเงิน

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจาลองเภสัชสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์
เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย:
ยาปฎิชีวนะ
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครื่องมือพิสูจน์
เอกลักษณ์ทางยาโดยใช้กลยุทธ์การตลาดสาหรับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิธกี ารวิเคราะห์ปริมาณยา
Rifampin ในเม็ดยาโดยการเทียบด้วยการประมวลภาพ
ดิจิตอล
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการเสื่อมสภาพของยาเม็ด
วิตามินซี โดยเคมีวิเคราะห์ร่วมกับการประมวลผลด้วยภาพ
ดิจิตอล
โครงการวิจัย อพ.สธ. เรื่อง การเพิม่ มูลค่าอย่างยั่งยืนของ
ผลิตภัณฑ์จากชันโรงในจังหวัดจันทบุรีภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการวิจัย อพ.สธ. เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะทาง
กายภาพและเคมีของน้าผึ้งชันโรงในแหล่งต่างๆและการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
โครงการวิจัย อพ.สธ. เรื่อง การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของน้าผึ้งชันโรง
โครงการวิจัย อพ.สธ. เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
จากสารสกัดชันชันโรง
รวมทั้งสิ้น

659,200.00

400,300.00

803,500.00

1,261,400.00

45,200.00

418,000.00

245,500.00
119,000.00
124,232,600.00

2. งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย
งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 แผนงานประกอบด้วย งานบริหาร
ทั่ ว ไป งานจั ด การการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพและงานวิ จั ย พั ฒ นาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี โดยแต่ละแผนงานสามารถจั ดประเภทออกเป็นกองทุนต่างๆโดยมีจุดประสงค์ของกองทุนแต่ล ะ
แผนงาน กองทุนและการวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2559 นั้นมีรายละเอียด
ดังนี้
1. แผนงำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย 3 กองทุน คือ กองทุนทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร
และกองทุนพัฒนาบุคลากร
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1.1 กองทุนทั่วไป จะเป็นรายจ่ายที่ประกอบด้วยงบบุคลากร เงินเดือน ค่าตอบแทน
และค่าจ้างชั่วคราว งบดาเนินการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค งบเงิน
อุดหนุนส่วน เป็นเงินอุดหนุนกองทุนของส่วนงานซึ่งใช้ในการสนับสนุน และส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ทุนอุดหนุน
การศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของส่วนงานและมหาวิทยาลัย การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม เพื่อ
ใช้จ่ายใน งบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ การชดใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย และงบกลาง ซึ่งหลังจากได้มีการประเมินและ
วิเคราะห์รายละเอียดของงบในส่วนกองทุนทั่วไปจะเห็นได้ว่ามีการย้ายโอนงบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และความสาคัญเฉพาะหน้าของคณะซึ่งหมวดต่อไปนี้คืองบประมาณที่มีการใช้จ่ายที่ลดลงเช่น ในกลุ่มเงินเดือนที่
มีการวางแผนให้มีการรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้เนื่องจาก การบรรจุอาจารย์จาเป็นต้องใช้ผลภาษาอังกฤษ และการรับบุ คลากรในปัจจุบันต้องมีบุคลากร
จากส่วนกลางมาร่วมประชุมและคัดเลือกร่วมกันกับทางคณะ ทาให้ขบวนการในการรับจึงมีความซับซ้อนและใช้
เวลาที่นานขึ้น นอกจากนี้ค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่งบริหารนั้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณบดีทาให้
มีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีหลายตาแหน่ง ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้จึงลดลง สาหรับส่วนที่เพิ่มเติมและไม่มีงบประมาณ
ในส่วนนี้มาก่อนคือเงินอุดหนุนสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนซึ่งทางคณะได้สามารถจัดตั้งและมีระเบียบ
รองรับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนแล้วเสร็จ จนสามารถเปิดบริการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได้ใน
วันที่ 26 มกราคม 2560 จึงทาให้มีการเพิ่มหมวดนี้ขึ้นและได้โอนย้ายเงินในส่วนงบกลางเข้ามาใช้ในหมวดนี้ ใน
ส่วนค่าสาธารณูปโภคนั้นจาเป็นต้องมีการโอนงบจากหมวดอื่นๆเข้ามาเนื่องจากในงบประมาณปี 2559 ไม่ได้มี
การประมาณการรายจ่ายในส่ว นนี้มาก่อนทาให้ ไม่มีการประมาณการรายจ่ ายส่ วนนี้ในปีงบประมาณนี้อย่าง
เหมาะสม สาหรับการชดใช้เงินยืมเนื่องจากทางคณะต้องยืมเงินจากทางมหาวิทยาลัยและส่วนงานอื่นเพื่อลงทุน
ในการสร้างอาคาร 12 ชั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของคณะและครุภัณฑ์จาเป็นประจาอาคารของคณะ
อีกด้วย ทาให้ทางคณะมีค่าใช้จ่ายในส่วนชดใช้เงินยืมจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการทา Financial Plan และ
การประมาณรายรับรายจ่าย เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งทางคณะได้เสนอทางมหาวิทยาลัยในการปรับโครงสร้างหนี้
เบื้องต้นเพื่อให้คณะสามารถนางบประมาณมาใช้ในพันธกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ขยายเวลา
ชดใช้เงินยมเป็นระยะเวลา 30 ปี ทั้งแบบมีดอกเบี้ยและไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งทาให้เกิดสภาพคล่องที่มากขึ้นในคณะ ที่
บุคลากรในคณะ 80% ต้องเป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด
1.2 กองทุนสินทรัพย์ถำวร เป็นรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายงานอื่น ๆ
คณะเภสัชศาสตร์จาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมอีก 30% เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนการติดตั้ง
ระบบประจาอาคารเรียน 12 ชั้นเป็นปีที่ 2 ทาให้ทางคณะต้องใช้มีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าระบบประจาอาคารเรียน
เป็นเงิน 31,315,800 บาท และ ค่าควบคุมระบบประจาอาคารเรียนจานวน 2,953,200 บาท นอกจากนี้ได้มีการ
โอนงบประมาณจากทั้งงบกลางและงบอื่นๆที่เหลือใช้มาเป็นครุภัณฑ์ต่างๆที่จาเป็นของคณะ ได้แก่ สว่านโรตารี่
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายภาพ เครื่องสารองไฟฟ้า โต๊ะพับเอนกประสงค์ เครื่องอ่านบาร์
โค้ท พัดลมติดฝาผนั ง เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA เครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง สว่าน
กระแทก ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ไร้สาย ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม เครื่องเป่าลม บันไดเอนกประสงค์
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และมิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล ซึ่งมีการใช้งบประมาณในส่วนกองทุนสินทรัพย์ถาวรอย่างเต็มจานวน ซึ่งในงบประมาณ
ปีต่อไปทางคณะ มีแผนจะสารวจครุภัณฑ์ต่างๆที่จาเป็น ทั้งครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานช่าง งานวิทยาศาสตร์และ
อื่นๆ เพื่อจัดทาแผนในการซื้อครุภัณฑ์ในงบประมาณรายได้ในปีต่อไปอย่างเหมาะสม
1.3 กองทุนพัฒนำบุลำกร กองทุนจะประกอบด้วยงบดาเนินงานและงบอุดหนุน โดย
ในส่วนงบดาเนินการเป็นส่วนของการจัดสัมมนาและพัฒนาบุคลากรในระดับนโยบายและตามยุทธศาสตร์ของ
คณะและมหาวิทยาลัยซึ่งทางคณะได้มีนโยบายจัดนอกสถานที่ 1 ครั้งเพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้ไปพัฒนาตนเอง
ทากิจกรรมร่วมกัน พักผ่อนและมีเวลาร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะได้เต็มที่ และทางคณะได้จัดสัมมนาในคณะใน
เรื่องต่างๆ รวมทั้งเรื่องเร่งด่วนในงบประมาณสนับสนุนที่ได้จัดไว้ สาหรับงบอุดหนุน ซึ่งทางคณะได้จัดสรรเป็น
งบประมาณอุหนุน 4 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒ นาบุคลากร เงินอุดหนุ นทุนพัฒ นาบุ คลากร และเงินอุดหนุนกองทุนสวัส ดิการของส่ว นงาน ในส่ว นของ
งบประมาณอุดหนุนทุนพัฒนาบุคลากรได้มีการจัดสรรเป็นทุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งการไปเผยแพร่
งานวิจัยในต่างประเทศของบุคลากรอีกด้วยแต่เนื่องจากจานวนเงินงบประมาณมีจานวนจากัดการจัดสรรทุนจึงมี
จานวนเงินและปริมาณที่จากัดในงบประมาณปีต่อไปจึงมีแผนที่จะเพิ่มวงเงินงบประมาณในส่วนนี้ให้เพิ่มขึ้นและมี
ความสอดคล้องกับจานวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของคณะในการพัฒนาตนเองต่อไป
2. งำนจัดกำรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ประกอบด้วย 2 กองทุน
2.1 กองทุนเพื่อกำรศึกษำ ประกอบด้วยงบอุดหนุนสาหรับหน่วยงานสอนวิชาบริการ
และเงินอุดหนุนตอบแทนแหล่งฝึกงานนิสิตซึ่งจะมีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นตามจานวนนิสิตของคณะที่เพิ่มขึ้น
สาหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้กองทุนในส่วนนี้มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากส่วน
งบประมาณอื่นๆ และมีแผนในการเตรียมจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้มากขึ้นให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของ
นิสิตในปีงบประมาณปีต่อไป
2.2 กองทุนกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วยงบอุดหนุนสาหรับจัดกิจกรรมสาหรับนิสิตและ
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสาหรับนิสิตซึ่งจะมีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นตามจานวนนิสิตของคณะที่เพิ่มขึ้นสาหรับใน
ปีงบประมาณ 2560 นี้กองทุนในส่วนนี้มีงบประมาณมีอย่างเพียงพอตามกิจกรรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
จากทางฝ่ายกิจการนิสิต
3. กองทุนเพื่อกำรวิจัย เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยจากคณะ
เภสัชศาสตร์ โดยทางคณะได้จัดสรรเงินอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อเปิดโอกาศให้คณาจารย์ที่คณะได้สามารถขอทุน
เพื่อให้สามารถทางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยมีลักษณะเดียวกันกันกับการ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ทางฝ่ายการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนยุทธศาสตร์ได้มีการติ ดตามและให้
ข้อมูลนักวิจัยเพื่อให้นักวิจัยสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
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ด้านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่อหน่วยในหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการ
คานวณ ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต จากจุดคุ้มทุนที่ต้องรับนิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิตเป็นจานวน
76 คนจึงมีต้นทุนเท่ากับรายรับของคณะ โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับนิสิต
เข้ามาศึกษาต่อในหลั กสูตรเกิน จานวนจุดคุ้มทุนตามที่ได้คานวณไว้โดยเมื่อคิดจานวนรับทั้งหมดที่ 100 คน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 73,598,800.00 บาท ดังนั้นต้นทุนต่อนิสิต 1 คนคือ 735,988.00 บาท ซึ่งถือได้ว่า
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีรายรับสูงกว่ารายจ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน
ตำรำงที่ C.9.2-2 แสดงรำยละเอียดงบประมำณ เงินรำยได้มหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ 2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559 -30 กันยำยน 2560)
งบประมำณ
กองทุน
หมวด
กองทุนทั่วไป
งบบุคลำกร

รำยละเอียดหมวด

จำนวนเงิน

เงินเดือน

31,541,400.00

ค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่งบริหาร

1,500,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว

3,369,300.00

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

12,00,000.00
1,200,000.00

เงินอุดหนุนกองทุนของส่วนงาน
เงินอุดหนุนสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

3,132,900.00
-

ชดใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย

3,500,000.00

งบกลาง

5,221,600.00

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

700,000.00

งบดำเนินงำน

งบอุดหนุน

งบรำยจ่ำยอื่น
งบกลำง
กองทุนสินทรัพย์ถำวร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
สว่านโรตารี่
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องโทรสาร

-
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งบประมำณ
กองทุน
หมวด

รำยละเอียดหมวด
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 24.2 ล้าน
พิกเซล (DSLR Camera) พร้อมเลนส์
เครื่องสารองไฟฟ้า
โต๊ะพับเอนกประสงค์
เครื่องอ่านบาร์โค้ด
พัดลมติดฝาผนัง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
เครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
สว่านกระแทก
สว่านกระแทกไร้สาย
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 38,021.96 บีทียู
โทรศัพท์ไร้สาย
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เครื่องเป่าลม
บันไดเอนกประสงค์
มิเตอร์วดั ไฟ ดิจิตอล
ระบบประจาอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์
ค่าควบคุมงานระบบประจาอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์

จำนวนเงิน
31,315,800.00
2,953,200.00

กองทุนพัฒนำบุคลำกร
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

800,000.00

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก

900,000.00

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร
เงินอุดหนุนทุนพัฒนาบุคลากร
เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการของส่วนงาน

700,000.00
500,000.00
1,879,800.00

เงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการ
เงินอุดหนุนตอบแทนแหล่งฝึกงานนิสิต

1,000,000.00
600,000.00

งบอุดหนุน

กองทุนเพื่อกำรศึกษำ
งบอุดหนุน

กองทุนกิจกรรมนิสิต
งบอุดหนุน
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งบประมำณ
กองทุน
หมวด

รำยละเอียดหมวด
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมสาหรับนิสิต
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสาหรับนิสิต

จำนวนเงิน
2,100,000.00
788,000.00

กองทุนเพื่อกำรวิจัย
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทุนการวิจัย
เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยและพัฒนา
เงินงบประมำณทั้งหมด

8,354,600.00
2,088,600.00
116,157,200.00
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3. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนข้อมูลด้านความ
เสี่ยงของปีก่อนหน้า พบว่าคณะกรรมการยังมีความเข้าใจด้านความหมายและลักษณะของความเสี่ยงที่ไม่ตรงกัน
จึงได้มีการตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ จากนั้นจึงได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
5. ความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ
6. ความเสี่ยงด้านงานวิจัย
ทางคณะกรรมการจึงได้นาปัจจัยต่างๆที่ทาให้เกิดความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน มาสรุปและเรียงลาดับ
ความสาคัญของป้จจัยแต่ละประเภทมาสรุปในตารางที่ C.9.3-1
ตำรำงที่ C.9.3-1 แสดงปัจจัยต่ำงๆที่ทำให้เกิดควำมเสี่ยงทั้ง 6 ด้ำน
ปัจจัยต่ำงๆที่ทำให้เกิดควำมเสี่ยงทั้ง 6 ด้ำน
ควำมเสี่ยงด้ำน
ควำมเสี่ยงด้ำน ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
กำรเงินและ
ทรัพยำกรบุคคล
บริหำรจัดกำร
งบประมำณ

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
เรียนกำรสอนและ
กำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต
1. คุณภาพนิสิตรับเข้า ไม่มีงบประมาณใน
ใหม่ไม่ได้เกณฑ์
การซ่อมบารุง
มาตรฐาน
อาคารสถานที่
ครุภัณฑ์ และค่า
สาธารณูปโภค
2. คุณภาพการสอน
ของอาจารย์ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน

อาจารย์ที่ลาเรียน
อาจจะไม่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่

การถูกโจรกรรม

บุคลากรไม่ได้
ปฏิบัติการตาม
ความเชียวชาญ

ระบบความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย

ควำมเสี่ยงด้ำน
บริกำรวิชำกำร

ควำมเสี่ยงด้ำน
งำนวิจัย

คุณภาพไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน

การเกิดอุบัติเหตุ
หรือ โรคร้ายแรงใน
ที่ปฏิบัติงาน
3. ผลการสอบใบ
ไม่สามารถนารายได้
ประกอบไม่เป็นไปตาม มาพัฒนาคณะได้
เกณฑ์กาหนดตาม
มาตรฐาน

การรับอาจารย์
ใหม่ไม่ตรงตาม
สาขาที่ต้องการ

อันตรายที่อาจ
จานวนผู้เข้าร่วม
เกิดขึ้นใน
โครงการไม่ได้ตาม
ห้องปฏิบัติการ เช่น เป้าหมาย
สารเคมีเข้าตาหรือ
โดนผิวหนัง, ระคาย

จานวนผลงาน
ตีพิมพ์ไม่เป็นไป
ตาม KPI ที่คณะ
รับไว้
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ปัจจัยต่ำงๆที่ทำให้เกิดควำมเสี่ยงทั้ง 6 ด้ำน
ควำมเสี่ยงด้ำน
ควำมเสี่ยงด้ำน ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
กำรเงินและ
ทรัพยำกรบุคคล
บริหำรจัดกำร
งบประมำณ

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
เรียนกำรสอนและ
กำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต

ควำมเสี่ยงด้ำน
บริกำรวิชำกำร

ควำมเสี่ยงด้ำน
งำนวิจัย

เคืองทางเดินหายใจ
จากการสูดดม
สารเคมี, การเกิด
อัคคีภัย เป็นต้น

คณะกรรมการได้มีการประเมินความเสี่ยงดังตารางจัดลาดับความเสี่ยงในตาราง 9.3.-2 และอธิบาย
ความหมายของระดับความเสี่ยงในตารางที่ 9.3-3
ตำรำงที่ C.9.3-2 แสดงกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้วยตำรำงจัดลำดับควำมเสี่ยง
โอกำส
ผลกระทบ
(5)
รุนแรงมำก
(4)
ูนแรง
รุ
(3)
ปำนกลำง
(2)
น้อย
(1)
นู้อยมำก

กำรประเมินควำมเสี่ยง ด้วยตำรำงจัดลำดับควำมเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)
เกิดขึ้นยำก
เกิดขึ้นน้อย
เกิดขึ้นบ้ำง
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
LH
LH
LH / HH
HH
5
10
15
20
LH
LH
LH / HH
HH
4
8
12
16
LL / LH
LL / LH
LH / HL
LH / HH
3
6
9
12
LL
LL
LL / HL
HL
2
4
6
8
LL
LL
LL / HL
HL
1
2
3
4

ตำรำงที่ C.9.3-3 อธิบำยควำมหมำยของระดับควำมเสี่ยง
LH ควำมเสี่ยงปำนกลำง
- โอกาสเกิดน้อย
- ผลกระทบรุนแรงมาก
LL ควำมเสี่ยงต่ำ
- ผลกระทบน้อย
- โอกาสเกิดน้อย

HH ควำมเสี่ยงสูง
- ผลกระทบรุนแรงมาก
- โอกาสเกิดมาก
HL ควำมเสี่ยงปำนกลำง
- โอกาสเกิดมาก
- ผลกระทบน้อย

(5)
เกิดขึ้นประจำ
HH
25
HH
20
HH / HL
15
HL
10
HL
5
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โดยมี การสรุ ป แผนบริ ห ารความเสี่ ยงในทั้ ง 6 ด้ านของคณะ ระดับ ของผลกระทบ ทางเลื อกในการ
ตอบสนองความเสี่ยง ปัญหา การจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการเขียนแผน และผู้รับผิดชอบดังนี้
ตำรำงที่ C.9.3-4 แสดงแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง คณะเภสัชศำสตร์
ปัจจัยควำมเสี่ยง ระดับของ ทำงเลือก
ปัญหำ
กำรจัดกำรควำม
ผลกระทบ
ในกำร
เสี่ยง
ตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
*1คุณภาพนิสิต
HL
Treat
มีการเปลี่ยนรูปแบบ กาหนดแผนการรับ
รับเข้าใหม่ไม่ได้
การรับนิสิตใหม่ของ
นิสิตใหม่
โอกาสเกิด
(ลด/
เกณฑ์มาตรฐาน
ทปอ.
มาก
ควบคุม)
ผลกระทบ
น้อย
**2. คุณภาพการ
HL
Treat
อาจารย์ส่วนใหญ่เป็น วางแผนการ
สอนของอาจารย์ไม่ โอกาสเกิด
อาจารย์ใหม่ซึ่งอาจยัง ประเมินการสอน
(ลด/
เป็นไปตาม
ขาดประสบการณ์ และวางแผนการ
มาก
ควบคุม)
มาตรฐาน
ทักษะและทฤษฏีใน พัฒนาในทักษะ
ผลกระทบ
การสอนและวัดผล และความรู้ด้าน
น้อย
การสอนที่อาจารย์
ส่วนใหญ่ยังขาด
***3 ผลการสอบใบ
HL
Treat
1. สภาวิชาชีพอาจมี ตั้งคณะทางาน
ประกอบไม่เป็นไป โอกาสเกิด
การเปลี่ยนแปลง
ร่วมกับนิสิตเพื่อ
(ลด/
ตาม เกณฑ์กาหนด
มาก
ควบคุม) รูปแบบการประเมิน วางแผนการ
ตามมาตรฐาน
การสอบใบประกอบ ทบทวนความรู้และ
ผลกระทบ
วิชาชีพ 2.นิสิตอาจไม่ การจาลองการสอบ
น้อย
สามารถเตรียมตัวทัน OSPE และ MCQ
ในการสอบใย
ประกอบวิชาชีพ
เนื่องจากการสอบ
วิชาชีพจะจัดขึ้นหลัง
การฝึกปฏิบัติงาน
ผลัดสุดท้าย
2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
***ไม่สามารถนา
HL
Treat

ผู้รับผิดชอบ
เขียน

ผู้รับผิดชอบ

อ.กัมปนาท

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ,
ประธานประจา
หลักสูตร ,
อาจารย์ผู้สอน

อ.ณัฏฐิณี
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

รายได้มาพัฒนา
คณะได้

ระดับของ
ผลกระทบ

โอกาสเกิด
มาก
ผลกระทบ
น้อย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง คณะเภสัชศำสตร์
ทำงเลือก
ปัญหำ
กำรจัดกำรควำม
ในกำร
เสี่ยง
ตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
(ลด/
ควบคุม)

***ไม่มีงบประมาณ
HL
ในการซ่อมบารุง
โอกาสเกิด
อาคารสถานที่
มาก
ครุภัณฑ์ และค่า
ผลกระทบ
สาธารณูปโภค
น้อย
3 ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกรบุคคล
*การรับอาจารย์
HL
ใหม่ไม่ตรงตาม
โอกาสเกิด
สาขาที่ต้องการ
มาก
ผลกระทบ
น้อย

Treat
(ลด/
ควบคุม)

*อาจารย์ที่ลาเรียน
อาจจะไม่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่

HL
โอกาสเกิด
มาก
ผลกระทบ
น้อย

Treat
(ลด/
ควบคุม)

*บุคลากรไม่ได้
ปฏิบัติการตาม
ความเชียวชาญ

HL
โอกาสเกิด
มาก
ผลกระทบ
น้อย

Treat
(ลด/
ควบคุม)

4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
***อันตรายที่อาจ
HL
เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น
สารเคมีเข้าตาหรือ
โดนผิวหนัง, ระคาย
เคืองทางเดินหายใจ

Treat
(ลด/
ควบคุม)

Treat

ผู้รับผิดชอบ
เขียน

อ.ยุทธภูมิ

- จัดอบรมความ
ปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ
ให้แก่บุคคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ

นายบัญชา /
อ.สุมาลี

ผู้รับผิดชอบ
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

จากการสูดดม
สารเคมี, การเกิด
อัคคีภัย เป็นต้น

ระดับของ
ผลกระทบ

โอกาสเกิด
มาก
ผลกระทบ
น้อย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง คณะเภสัชศำสตร์
ทำงเลือก
ปัญหำ
กำรจัดกำรควำม
ในกำร
เสี่ยง
ตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
(ลด/
- ติดตั้งเครื่องล้าง
ควบคุม)
ตาและฝักบัว
ฉุกเฉินให้สามารถ
ใช้งานได้จริง
- จัดแยกสารเคมี
ออกจาก
ห้องปฏิบัติการ
และเก็บไว้ในห้องที่
มีอากาศเย็นและ
แห้ง มีระบบถ่ายเท
อากาศที่ดี และ
แดดส่องไม่ถึง
- จัดอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น
ให้แก่บุคคลากร
- จัดแยกประเภท
ของของเสีย เช่น
ความเป็นกรด-เบส,
สารไวไฟ, สารฮาโล
เจน, สารอินทรีย์,
สารออกซิไดซ์รีดิวซ์ซิง เป็นต้น
สถานที่เก็บของเสีย
ในห้องปฏิบัติการ
ควรแบ่งแยก
ออกมาจากส่วนที่
ปฏิบัติการ และ
อากาศถ่ายเทได้
สะดวก
สถานที่เก็บของเสีย
ส่วนกลางต้อง
มีบริเวณกว้างพอ
และมีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
ควรมีการกาจัด

ผู้รับผิดชอบ
เขียน

ผู้รับผิดชอบ
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

*การถูกโจรกรรม

***ระบบความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย

ระดับของ
ผลกระทบ

LH
โอกาสเกิด
น้อย
ผลกระทบ
รุนแรงมาก
LH

แผนบริหำรควำมเสี่ยง คณะเภสัชศำสตร์
ทำงเลือก
ปัญหำ
กำรจัดกำรควำม
ในกำร
เสี่ยง
ตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
ของเสียอย่างน้อย
เทอมละ 1 ครั้ง
เพื่อไม่ให้เป็นการ
สะสมของเสีย
Treat
จัดการควมคุมการ
ผู้มาติดต่อ เข้า(ลด/
ออกภายในคณะฯ
ควบคุม)

Treat

โอกาสเกิด
น้อย
ผลกระทบ
รุนแรงมาก

(ลด/
ควบคุม)

LH
โอกาสเกิด
น้อย
ผลกระทบ
รุนแรงมาก
5 ควำมเสี่ยงด้ำนบริกำรวิชำกำร
*จานวนผู้เข้าร่วม
HL

Treat
(ลด/
ควบคุม)

*การเกิดอุบัติเหตุ
หรือ โรคร้ายแรงใน
ที่ปฏิบัติงาน

Treat

ผู้รับผิดชอบ
เขียน

จัดการอบรมซ้อม
ดับเพลิงประจาปี
อย่างน้อยปีละ1
ครั้ง
จัดอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น
ให้แก่อาจารย์และ
บุคคลากรอย่าง
น้อยปีละ1ครั้ง
ควรมีการซ่อมดูแล
บารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้เป็น
ประจาสัปดาห์,
ประจาครึ่งปี
,ประจาปี เป็นต้น
(ปัจุบันใช่งานไม่ได้)

มีจานวนโครงการ

1. ให้

ผู้รับผิดชอบ

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
จัดการทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
อาคาร
- ผู้ประฎิบัติงาน
ช่าง

อ.กัมปนาท
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

ระดับของ
ผลกระทบ

โครงการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย

โอกาสเกิด
มาก
ผลกระทบ
น้อย

*คุณภาพไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน

HL
โอกาสเกิด
มาก
ผลกระทบ
น้อย

6 ความเสี่ยงด้านงานวิจัย
**จานวนผลงาน
HL
ตีพิมพ์ไม่เป็นไป
โอกาสเกิด
ตาม KPI ที่คณะรับ
มาก
ไว้
ผลกระทบ
น้อย

แผนบริหำรควำมเสี่ยง คณะเภสัชศำสตร์
ทำงเลือก
ปัญหำ
กำรจัดกำรควำม
ในกำร
เสี่ยง
ตอบสนอง
ควำมเสี่ยง
(ลด/
บริการวิชาการ
คณะกรรมการ
ควบคุม) โดยเฉพาะการศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง
ต่อเนื่องทางเภสัช
ทางเภสัชศาตร์
ศาสตร์จานวนมาก
คานึงหัวข้อการ
ประชุมที่น่าสนใจ
และจัดเก็บค่า
ประชุมในอัตราที่
สมเหตุผล
2.ประชาสัมพันธ์
โครงการในรูปแบบ
ต่างๆ
Treat
ยังไม่เคยมีการ
จัดทาแบบประเมิน
ประเมินจึงอาจไม่มี
ความรู้ที่ง่ายต่อการ
(ลด/
ควบคุม) ข้อมูลเพื่อพัฒนางาน ตอบกลับ เพื่อใช้ใน
ประชุม
การปรับปรุง
รูปแบบการ
จัดบริการวิชาการ
Treat
(ลด/
ควบคุม)

อาจารย์ผลิตผลงาน
ตีพิมพ์ไม่เป็นไปตาม
จานวนที่คาดหวัง

1.รับฟังปัญหาที
เกิดขึ้นเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข
2.กาหนดให้ผลงาน
ตีพิมพ์เป็นส่วน
หนึ่งของข้อบังคับ
การรับทุนวิจัย
3.กาหนดภาระงาน
ด้านการผลิต
ผลงานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
เขียน

ผู้รับผิดชอบ

อ.บุญดิศย์

ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการได้จัดทาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับความเสี่ยงขึ้นมา แต่ทั้งนี้ยัง
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ คณะกรรมการได้ทาการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากการสร้างแผนจากบนลงล่าง ทาให้
ระดับผู้ปฏิบัติการเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ ดังนั้นในปี 2561 คณะกรรมการมีมติว่าจะรณรงค์ ด้านความเสี่ยง
จากล่างสู่บนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสาคัญของความเสี่ยงและทุกคนได้มีส่วนร่วม
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4. กำรดำเนินกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
ปีการศึกษา 2560 คณะผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ดาเนินการบริหารคณะในด้านต่างๆ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ดังนี้
ปี ก ารศึก ษา 2560 คณะผู้ บ ริ ห ารของคณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ ดาเนิ นการบริห ารคณะในด้า นต่ างๆ โดยคานึง ถึ ง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ดังนี้
(1) หลักประสิทธิผล มีการบริหารองค์กรโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของสภาเภสัชกรรม คณะได้รับการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรใน
วิชาชีพเภสัชกรรมหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ จากสภาเภสัชกรรม และมีการเข้ าเยี่ยมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน โดยใช้คณะกรรมการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพื่อระดมความคิดเห็น ให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น
คณะกรรมการวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะกรรมการการ
จั ด การแหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ เภสั ช ศาสตร์ คณะกรรมการการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(3) หลักการตอบสนอง สาเหตุหนึ่งของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการ
ตอบสนองในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตพื้นที่ของทุกจังหวัด และมีเอกลักษณ์ที่เลือกคือการตอบสนองต่อชุม
ชุนทุกพื้นที่ของทุกจังหวัด มุ่งเน้นในเรื่องของเภสัชกรกลับถิ่นฐานบ้านเกิดและช่วยกิจการภายในครอบครัวเภสัชกร
(4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อบุคลากร ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้ อม โดยจั ด โครงการที่ ให้ นิ สิ ตและบุคลากร มีส่ ว นร่ว มในการบ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่อส่ ว นรวม อาทิเช่ น
โครงการเภสัชจิตอาสา โครงการหมอยาสักการะ โครงการหมอยาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
(5) หลักความโปร่งใส มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทาบัญชี
ระบบ 3 มิติ และมีสานักงานตรวจสอบภายในมาตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
(6) หลั กการมีส่ ว นร่ ว ม มีนโยบายให้ทุกภาคส่ว นมีส่ว นร่ว มกับการดาเนินกิจกรรม เช่น นิสิ ต
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทางอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทาง Facebook คณะเภสัช
ศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ
(7) หลักการกระจายอานาจ มีระบบและกลไกการกระจายอานาจ ให้กับผู้บริหารของคณะ ฯ ไว้
ในระดับต่าง ๆ โดยจัดทาเป็นคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งระบุอานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
(8) หลักนิติธรรม การบริหารอยู่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ผู้บริหารสูงสุดบริหารงานภายใต้การกากับดูแลจากคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกกากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะโดยอาศัยอานาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกาหนดให้ปฏิบัติตามกฎ มี
ความเป็นธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคน
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(9) หลักความเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนของนักเรียนผู้
สิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มีการประกาศและการสอบอย่างโปร่งใส รวมทั้งคณะเภสัชศาสตร์ได้มี
ทุนเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษาให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์สาหรับนิสิตที่เรียนดี เพื่อให้โอกาสการศึกษาแก่นิสิตคณะ
เภสัชศาสตร์
(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การตัดสินใจหรือหาข้อตกลงในประเด็นสาคัญที่มีผู้รับผลประโยชน์
และผู้เสียผลประโยชน์นั้น จะใช้รูปแบบของคณะกรรมการ และเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติ โดยเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
5. กำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowladge management)
การดาเนินการในการจัดการความรู้ของคณะ ปีการศึกษา 2560 คณะได้มีเป้าหมายในการจัดทา
โครการในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้บทบาทวิชาชีพ และการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนให้กับ
นิสิต และได้มีการวางแผนการดาเนินการในรูปแบบของการออกค่ายอาสาหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียน
บ้านซับมะนาว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้มีการใช้การจัดการความรู้ในองค์กรมาใช้ในการดาเนินการจัดทาค่าย โดยเริ่ม
จากการแสวงหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการจัดค่ายอาสา และนัดหมายอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เพื่อประชุม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการทาค่าย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแนวทางและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จากการประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการค่าย เพื่อวางแผนการดาเนินการจัดทาค่าย โดยกาหนด
รูปแบบกิจกรรมและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และได้นาแนวทางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานที่
และกิจกรรมของงานแต่ละฝ่าย และหลังจากการจัดค่าย ได้มีการสรุ ปโครงการ และประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
ประเมินผลโครงการ รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ บันทึกเป็นข้อมูลในการจัดทา
โครงการในปีการศึกษาต่อไป
ในด้านการเรียนการสอน ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเรี ย นการสอน เช่ น วิ ช าการควบคุ ม คุ ณ ภาพเภสั ช ภั ณ ฑ์ 1 และ 2 เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์การทาปฏิบัติการของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน และจากข้อกาหนดของสภาวิชาชีพเภสัชกรรม ก่อนที่
จะบันทึกเป็นแนวปฏิบัติที่จะใช้ร่วมกันในการเรียนการสอนในรายวิชา และหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้น ได้มี
การประชุมเพื่อประเมินผลสอนตามแนวปฏิบัติที่ได้ประชุมก่อนที่จะมีการเรียนการสอน
สาหรับการดาเนินการด้านการจัดการความรู้ ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะมีการดาเนินการ
ในปีการศึกษาต่อไป
6. กำรกำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน
คณะได้มีการดาเนินการในปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. คณะฯ ได้ดาเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ประจาปีงบประมาณ 2559–2563
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2. คณะฯ กาหนดให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อไปอบรม สัมมนา ในประเทศได้ โดยกาหนดวงเงินสาหรับสายวิชาการ ที่ 5,000
บาท/คน/ปี โดยปี 2560 และสายสนับสนุนวิชาการที่ 3,500 บาท/คน/ปี โดยได้มีการเบิกงบประมาณในส่วนนี้
เป็นไปตามเป้าหมายสาหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้ของอาจารย์ ยังคงไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. คณะฯ ได้ ให้ ทุน ส าหรั บอาจารย์ที่ล าศึก ษาต่ อในระดับ ปริญ ญาเอก ปริญญาเอกหลั กสู ต ร
ภาษาไทย 200,000 บาท/ปี เบิกจ่ายตามจริง และ ปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ 300,000 บาท/ปี เบิกจ่ายตาม
จริง คณะฯ มีระบบการติดตามการเบิกจ่าย และให้มีรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้
มีอาจารย์ 2 คน รับทุนสนับสนุนในการลาศึกษาต่อ โดยศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรนานาชาติ จานวน 1
คน (สาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี) และหลักสูตรภาษาไทย จานวน 1 คน (สาขาการบริบาลเภสัชกรรมและเภสัช
กรรมคลินิค)
4. คณบดีแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ให้บุคลากรดาเนินการตามแผนเมื่อถึงระยะเวลาที่กาหนดและ
มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี 2559 - 2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 มีการวิเคราะห์ปรับปรุง
SWOT มีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2564
(แผนการลาศึกษาต่อและแผนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ) สาหรับการลาศึกษาต่อคณะฯ จะมีการกากับ
และติดตามการดาเนินการ โดยการให้อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษา 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา นอกจากนี้
คณะได้ดาเนินการติดตามรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา นาเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาดูงาน ในรูปแบบ
ของรายงาน เพื่อติดตามการนาความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน
7. งำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
คณะได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อดาเนินการใน
ด้านต่างๆ ในการวางแผน กากับและติดตามการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึก ษา และ
การตรวจประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ในระดั บหลั กสู ตรและระดั บคณะ ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN
University Network-Quality Assurance) แ ล ะ CUPT-QA (The Council of the University Presidents of
Thailand Quality Assurance) ตามล าดับ ซึ่ง จะมี การตรวจประเมิน ระดั บหลั กสู ต ร หลั กสู ต รละ 1 ครั้ งต่อ ปี
การศึกษา และตรวจประเมินระดับคณะ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ตั้งเป้าหมายในการประเมินภาพรวมของหลักสูตรปริญญาตรีไว้ในระดับ
4 และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ในระดับ 3 สาหรับผลการประเมินแม้ในเกณฑ์ย่อยจะมี
ระดับคะแนนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2559 แต่ในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยได้คะแนน
ภาพรวมเท่ากั บ 3 และ 2 ส าหรั บ หลั ก สู ต รปริญญาตรี และระดับ บัณฑิ ตศึ กษา (ปริ ญญาโทและปริญญาเอก)
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ตามลาดับ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการ มาสร้างเป็นแผนในการปรับปรุงการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้ดีขึ้นในปีต่อไป
สาหรับการดาเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะ ได้ดาเนินการตาม improvement plan
จากการตรวจประเมิ น ปี ก ารศึ ก ษา 2559 และได้ มี ก ารจั ด ท า Academic and QA calendar 2560 ส าหรั บ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในการดาเนินงานต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และในปีการศึกษา
2561 จะมีการดาเนินการตรวจประเมินในระดับคณะ โดยใช้เกณฑ์ EdPEx คณะได้ดาเนินการเตรียมความพร้อม
โดยการส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเกณฑ์ และการเป็นผู้ตรวจประเมินต่อไป
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.10 บุคลำกรได้รบั กำรพัฒนำ
คำอธิบำย
บุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ได้ รั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
ผลกำรดำเนินงำน :
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทา
แผนสาหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
1. แผนกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร แบ่งออกเป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1.1. กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน
1.1.1 แผนกำรศีกษำต่อ
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ คณะมีนโยบายในการสนับสนุนให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี สามารถลาเพื่อศึกษาต่อได้ ทั้งการลาศึกษา
ต่อเต็มเวลา และ ลาศึกษาต่อนอกเวลา เมื่อเข้าทางานครบระยะเวลา 2 ปี และคณะยังมีทุนสนับสนุนสาหรับ
อาจารย์ ที่ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมี MOU กับมหาวิทยาลั ยต่างๆ ที่ส นับสนุนทุนใน
การศึกษาต่อสาหรับอาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทาแผนสาหรับการส่งเสริมให้อาจารย์ ได้วุฒิปริญญาเอก สาหรับอาจารย์
ที่ยังไม่ได้วุฒิปริญญาเอกและยังไม่ได้ลาศึกษาต่อจานวน 12 ท่าน ไว้ดังตารางที่ C10/1
ตำรำงที่ C.10-1 แสดงแผนกำรศึกษำต่อของอำจำรย์ที่ยังไม่ได้รับวุฒิปริญญำเอก
ที่
1

2561


2



3

ปีที่คำดว่ำจะศึกษำต่อ
2562
2563
2564



2565

หลักสูตรที่คำดว่ำจะให้ศึกษำต่อ

ระยะเวลำ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาเภสัชบาบัด
วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาเวชศาสตร์ปริวรรค หลักสูตรนานาชาติ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรัญชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางเภสัชศาสตร์ กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 ปี

3 ปี

3 ปี
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ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2561

ปีที่คำดว่ำจะศึกษำต่อ
2562
2563
2564


2565












หลักสูตรที่คำดว่ำจะให้ศึกษำต่อ
ปริญญาเอกทางด้านเภสัชเคมี การ
สังเคราะห์ ยาหรือเคมีวิเคราะห์
ปริญญาเอกทางด้านเภสัชเคมี การ
สังเคราะห์ ยาหรือเคมีวิเคราะห์
ยังไม่มีแผน
ยังไม่มีแผน
ยังไม่มีแผน
ยังไม่มีแผน
ยังไม่มีแผน
ยังไม่มีแผน
ยังไม่มีแผน
ยังไม่มีแผน
ยังไม่มีแผน

ระยะเวลำ
3 ปี
3 ปี

ผลการลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์จานวน 19 ท่านลาศึกษาต่อ ลาศึกษาแบบเต็ม
เวลา 17 ท่าน ลาศึกษาแบบนอกเวลา 2 ท่าน และคาดว่าจะมีอาจารย์ที่จบการศึกษาในปี 2560 และกลับเข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจา เป็นจานวน 2 ท่าน โดยมีอาจารย์ที่ลาศึกษาในปี 2561 จานวน 2 ท่าน
1.1.2 แผนกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
คณะมีน โยบายในการสนับสนุนอาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้ ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการเมื่อครบระยะปฏิบัติงานเวลา 2 ปี โดยฝ่ายบุคคลของคณะ ได้ทาหน้าที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล กากับและติดตาม รวมถึงแจ้งเตือนอาจารย์ที่ครบกาหนดระยะเวลาให้ขอตาแหน่งทางวิชาการ มีการ
จัดการอบรมหรือแจ้งข่าวสารการอบรมการขอตาแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์ที่ครบกาหนดระยะเวลา และ
ต้องการขอตาแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้คณะยังมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้สาหรับอาจารย์เพื่อทาผลงานวิจัยใน
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ก ารส่ ง อาจารย์ เ ข้ า อบรมการขอต าแหน่ ง วิ ช าการ ที่ ท าง
มหาวิทยาลัยจัดอบรมขึ้น และคณะเภสัชศาสตร์เองได้จัดอบรมเกี่ยวกับการขอตาแหน่งวิชาการเมื่อวันที่ 12
มกราคม 2561 จานวน 1 ครั้ง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้และผลการยื่นของตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ที่ถึงเกณฑ์ยืน
ขอตาแหน่งทางวิชาการได้แสดงดังตารางที่ C.10-2
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ตำรำงที่ C.10-2 แสดงเป้ำหมำยและผลกำรยื่นขอตำแหน่งวิชำกำรของอำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์
ตำแหน่งทำงวิชำกำร

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ร้อยละ 50
ร้อยละ 20

ผลกำรยื่นขอตำแหน่ง
ณ.วันที่ 31 กค. 2561
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0

หมำยเหตุ

อาจารย์ที่ครบกาหนดยื่นขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และยื่นขอตาแหน่งในปี
การศึกษา 2560 อาจารย์ที่ครบกาหนดยื่นขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 15 คน และยังไม่มีอาจารย์ยื่น
ขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปีการศึกษา 2560 อย่างไรก็ตามเนื่องจาก กพอ. ได้ออกเกณฑ์การขอตาแหน่ง
วิชาการขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าเกณฑ์ในปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยบูรพาได้กาหนดวันเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะฯ คาดว่าจะมีอาจารย์ จานวนมากเร่งรวบรวม
ผลงานเพื่อยื่นขอตาแหน่งภายใน 15 ตุลาคม พ.ศ.2561
1.1.3 กำรอบรมพัฒนำควำมรู้
1.1.3.1 แผนการจัดอบรมพัฒนาความรู้ของอาจารย์
(1) การจัดอบรมให้ความรู้โดยคณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะฯ มีนโยบายให้จัดอบรมให้
ความรู้ในด้านที่อาจารย์สนใจ ปีละ 1 – 2 ครั้ง โดยได้กาหนดเป้าหมายการเข้าร่วมการอบรมภายในของอาจารย์
ดังตารางที่ C.10-3
ตำรำงที่ C.10-3 แสดงเป้ำหมำยกำรเข้ำร่วมกำรจัดอบรมภำยในของบุคลำกรสำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ปีงบประมำณ
ร้อยละของอาจารย์ที่ร่วมการจัด
อบรมภายใน

2560
80

2561
80

2562
80

2563
80

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้ตัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ไม่ได้ลา
ศึกษาต่อ เข้าร่วมร้อยละ 85.45
(2) การจัดงบประมาณ ให้อาจารย์ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมภายนอกในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ตำรำงที่ C.10-4 แสดงจำนวนงบประมำณสำหรับให้อำจำรย์ไปฝึกอบรมภำยนอก
ปีงบประมำณ
จานวนเงิน (บาท)

2561
170,000

2562
600,000

2563
700,000
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คณะมี ก ารเก็บ ข้ อมู ล การเข้ า ร่ว มอบรมภายนอกของอาจารย์ ใ นด้า นต่า งๆ รวมถึ ง
รายงานการเข้าร่วมอบรม ไว้อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลฝ่ายพัฒนาบุคลากรคณะฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูล และเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาแนวทางในการจัดการอบรม หรือจัดส่งอาจารย์ไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่อไป
และได้ตั้งเป้าหมายการอบรมดังตารางที่ C.10-5
ตำรำงที่ C.10-5 แสดงเป้ำหมำยกำรไปฝึกอบรมภำยนอกของอำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์
ปีงบประมำณ
ร้อยละของอาจารย์ที่ไปฝึกอบรม
ภายนอก

2560
70

2561
75

2562
80

2563
85

90

ตำรำงที่ C.10-6 แสดงข้อมูลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของอำจำรย์ ปีกำรศึกษำ 2560 (1 สิงหำคม 2560 - 31 กรกฎำคม 2561)
ลำดับ
1

2

3

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า

ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ

ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์

4

ภก.ดร.วิศิษฎ์ ตันหยง

5

ภก.อ.สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย

6

ภญ.อ.ชฎาพร พรมปัญญา

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ The Professional Role of Pharmacist and Pharmacy Technician in Gastrointestinal
Disease Managements วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ไปปฏิบัติงานคัดเลือกนักศึกษากัมพูชาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา
วันที่ 14 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ประเทศกัมพูชา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมองค์ความรูส้ มุนไพรเพื่อประเทศไทย 4.0 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน The 4rd International Mediterranean Symposium on Medicinal
and Aromatic Plants วันที่ 16 - 22 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ. สาธารณรัฐตุรกี
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์หลักสูตรแนวทางการปฏิบัคติ
วิจัยทางคลินิกที่ดี วันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธารง มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนซับมะนาว ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานบริการวิชาการ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
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ลำดับ
7

8

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภก.อ.กฤตภาส กังวานรัตนกุล

ภญ.ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์

9

ภญ.อ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์

10

ภญ.อ.สุพรรณิการณ์ ประทีปจรัส
แสง
ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคณ
ุ

11

12
13

ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
ภก.อ.ภาสกร อ่อนนิ่ม

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม PJ 303 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ Complementtary in Pharmacy Practice-Rectice-Research update & Application
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ 2560 ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการจริยธรรมในมนุษย์ ของ วช วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สถาบันราศนราดร
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจาปี 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี
- เข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนซับมะนาว ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences
วันที่ 16 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น
------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานบริการวิชาการ
ด้านงานอื่น ๆ

ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
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ลำดับ
14

15
16

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภญ.อ.สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย

ภญ.อ.สุพัตตา รัตนะชิตธวัช
ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์

17

ภญ.อ.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ

18

ภก.อ.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์

19

20

ภญ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์

ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา เทคโนโลยีใหม่เพื่อการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างรวดเร็ว วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- ประชุมหารือถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้การดูแลต่อเนื่องเพื่อผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 6
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซติ ี้
- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน ACPE 2017 ISPE’s 10th Asian Conference on
Pharmacoepidemiology วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมอบรมหลักสู ตร Update of JCI Hospital Standards 6 Edition
วันที่ 21 - 22 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Microbial contamination rick assessment in aseptic non sterile and
terminally sterillzed products วันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซาเดอร์ สุขุมวิท 11
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรือ่ ง Nikon Super Resolution Microscope
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม VIE กรุงเทพ ฯ

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ

ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
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ลำดับ

21
22
23
24
25
26

27

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภญ.อ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์
ภญ.อ.วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์
ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
ภญ.อ.พุทธิพร คงแก้ว
ภก.อ.พุทธ ศิลตระกูล
ภญ.อ.สุธาบดี ม่วงมี

ภญ.ร.อ.หญิงสิริวิภา บูรณดิลก

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจาปี 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ลาศึกษาต่อ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ลาศึกษาต่อ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ลาศึกษาต่อ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง the Renal Pharmacist Clinical Meeting 2017 A Case - Based Approach in
Kidney Disease Patients วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแก้ไข ปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรม
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบตั ิงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ

ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
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30
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ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภญ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์

ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวไิ ลวัตน์

ภญ.อ.ธนัญชนก รัตนธาดา
ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ Complementtary in Pharmacy Practice-Rectice-Research update & Application
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 วันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "Smart Aging Life Digital Pharmacy 4.0"
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจาปี 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารวิจัยทางคลินิกที่ดคี ตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธารงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561
วันที่ 20 - 21 ธีนวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมนาเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์เรื่อง Muco adhesive Properties of Chitosan
วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน 14th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical
Formulutions” วันที่ 28 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
- เข้าร่วม ประชุมวิชาการSEOUL 2017 FIP WORLD CONGRESS วันที่ 10 - 14 กันยายน พ.ศ. 2560

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานวิจัย
ด้านงานวิจัย
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย

ด้านงานวิจัย
ด้านงานวิจัย
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ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

32

ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออานวย

33

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน 2017 Asian Federation for Pharmaceutical Sciences
วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ไปปฏิบัติงานคัดเลือกนักศึกษากัมพูชาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา วันที่ 14 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ประเทศกัมพูชา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Getting reada for USP 223, 233 and 2232
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบางกอกชฎา
- เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ How to response to audit observations
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซาเดอร์
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis
วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารศาตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Thai Herb Innobiz Newtwork 2017 วันที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกร
วันที่ 11 - 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจาปี 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
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34

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภญ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วันที่ 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ Internation on food and applied bioscience วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ the empress hotel chiangmai
- เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยงาน PACCON 2018 วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
- เข้าร่วมประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ วันที่ 4 - 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
-เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยงาน CDDHTM 2018 วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เข้าร่วมประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "Smart Aging Life Digital Pharmacy 4.0"
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Getting reada for USP 223, 233 and 2232
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบางกอกชฎา
- เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ How to response to audit observations วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซาเดอร์
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม PJ 303 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานวิจัย
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน

ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
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36

37

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภก.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก

ภก.อ.ธาราธีร์ ศรีจันทร์

ภก.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารศาตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis
วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารศาตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการเครือข่ายร้านยามหาวิทยาลัย เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคแก่ชุมชน
วันที่ 21 มันาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแก้ไข ปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรม
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบตั ิงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบังคับ 1/2561
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561
วันที่ 20 - 21 ธีนวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
วันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท เพชรบุรี

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
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ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมประชุมการส่องดูอนุภาคไมโครอิมลั ซันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
วันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ยาโนเทคโนโลยี

38
39
40

41

42

ภญ.อ.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
ภก.อ.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
ภก.อ.วิสิทธิ์พงษ์ อ่อนสมบัติ

ภญ.อ.ฐิยาภา วีรยาชาญกุล

ภญ.อ.พรทิพย์ พามนตรี

------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สถาบันประสาทวิทยา
- เข้าร่วมโครงการหลักสูตรโรคลมชักสาหรับเภสัชกร วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ สถานบันประสาทวิทยา
- เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง the Renal Pharmacist Clinical Meeting 2017 A Case - Based Approach in
Kidney Disease Patients วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง the 5 th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agent and Resistant
Organisma (NCARO) infertious Disease 2017
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมนาเสนอผบลงานวิจัย ในการประชุมการแพทย์แผนไทยระกับชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล รพ.ศิริราช

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานวิจัย

ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานวิจัย

ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย

------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ --------------------------------------------------
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ลำดับ
43

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภญ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกลุ พาณิชย์

44

ภญ.อ.โสมศจี เอกมรกต

45

ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธารงศิริ

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมสัมมนา Basic of call Culture Technoques และ Advance of cell Culture Technoques
วันที่ 27 - 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "Smart Aging Life Digital Pharmacy 4.0"
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Drive Drug Discovery and Drug Development Through Academia Publoc and
Private Partnership วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารภูมสิ ิรมิ ังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- เข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 17-21 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนซับมะนาว ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
- เข้าร่วมประชุม2 International SAMPC workshop metcboiomaic and beyang
วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมองค์ความรูส้ มุนไพรเพื่อประเทศไทย 4.0 วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Integrative Pharmacist Herbal Medicine and Nutraceutical for Futer Health
วันที่ 16 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมบุรีศรีภู บูติดโฮเต็ล
- เข้าร่วมโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เรื่องการใช้งานระบบการศึกษาระบบจัดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธารงศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานบริการวิชาการ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานสอน
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46
47

48

49

50

51

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภญ.อ.มาริสา เสนงาม
ภญ.อ.สุพิชา อินทรชุมชน

ภญ.เมธินี ประสานดี

อ.วนิดา โอฬารกิจอนันต์

อ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA “Thailand Quality Award องค์ความรู้ สู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต TQA Roadshow 2018” วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
จ.ชลบุรี
------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สถาบันประสาทวิทยา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สถาบันประสาทวิทยา
- ไปปฏิบัติงานคัดเลือกนักศึกษากัมพูชาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา
วันที่ 14 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ประเทศกัมพูชา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนซับมะนาว ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจาปี 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานอื่น ๆ

ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
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ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

52

อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ

53

อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร

54

อ.Mikael Laisola

55

อ.ภีรดา บุญเผื่อน

56
57

อ.นิพัฒธา อิสโร
อ.ทอแสง วีระกุล

58

อ.สุดารัตน์ หาดเพชร

59

อ.ภักดี สุขพรสวรรค์

60
60

อ.สุวิศิษฏิ์ แม้นเหมือน
อ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคา

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานอื่น ๆ

------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- เข้าร่วมประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิต ระดับชาติครั้งที่ 11
วันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน
วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ชุมชนซับมะนาว ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
------------------------------------------------ ลาศึกษาต่อ -------------------------------------------------- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม PJ 303 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี
มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนซับมะนาว ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ

ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ

ด้านงานอื่น ๆ
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62

63

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภญ.อ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์

ภญ.อ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวี
ระ

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Drive Drug Discovery and Drug Development Through Academia Publoc and
Private Partnership วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารภูมสิ ิรมิ ังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- เข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนซับมะนาว ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
- เข้าร่วมประชุม2 International SAMPC workshop metcboiomaic and beyang
วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมการประชุมโครงการถอดบทเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์การทางานของอาจารย์ เภสัชกร และนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ วันที่ 5 - 7 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เข้าร่วมประชุมองค์ความรูส้ มุนไพรเพื่อประเทศไทย 4.0
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences
วันที่ 16 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น
- เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องสหวิทยาเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาวัตกรรมยาใหม่
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบังคับ 1/2561

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานบริการวิชาการ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานวิจัย
ด้านงานสอน
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
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ลำดับ

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64

65

อ.ดร.วรโชติ บุญศรีวงศ์

อ.ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่
1/2560 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ทางภูมคิ ุ้มกันวิทยา เทคโนโลยีใหม่เพื่อการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติอย่างรวดเร็ว วันที่ 28 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ Thailand Lab 2017 MT 4.0 for advancement of thai healthcare
วันที่ 6 - 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ Bitec กทม.
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่
1/2560 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประชุมวิชาการนานาชาติ Joint international tropical Medicine Meeting 2014
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ฯ
- การสัมมนาผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่
13 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ม แอนสปา จังหวัดนครนายก
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- การประชุมสามัญประจาปี และการประชุมวิชาการสมาคมปรสิตชีววิทยา และอายุรยศาสตร์เขตร้อน
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านงานอื่น ๆ

- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

ด้านงานอื่น ๆ

ด้านงานสอน
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
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ลำดับ
66

67

68

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภญ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์

ภญ.อ.เชิญพร นาวานุเคราะห์

อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข

69

Mr.Shi Shaohua

70

อ.ดร.ณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนซับมะนาว ต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 วันที่ 23 -25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรน
- เข้าร่วมประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "Smart Aging Life Digital Pharmacy 4.0
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบตั ิงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 วันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม่ อิมแพ็คเมืองทองธานี
- เข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานวิจัย
ด้านงานบริการวิชาการ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานบริการวิชาการ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์

105

ลำดับ
71

72

ชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภญ.ดร.ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม

ภก.ดร.จิตติพล ตันติวิท

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม PJ 303 ชั้น3 อาคาร 50 ปี มหาวิยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแก้ไข ปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรม

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานอื่น ๆ
ด้านงานสอน
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ผลการไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์แสดงดังตารางที่ C.10-6 ปีการศึกษา 2560 มี
อาจารย์ จานวน 72 คน ได้เข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาชีพ จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 76.38 และไม่มีข้อมูล
การพัฒนาทางวิชาชีพ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 และผู้ที่ลาศึกษาต่อ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
22.23 ดังแสดงในแผนภูมิที่ C.10-1

แผนภูมิที่ C.10-1 แสดงกำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของอำจำรย์

การเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา
2560 แสดงให้เห็นในแผนภูมิที่ C.10-2 โดยบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการอบรมด้านการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 29.68 ด้านงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 23.23 ด้านงานบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 3.87 และด้านงานอื่น
ๆ เช่น ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารและการวางแผนยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 43.22

แผนภูมิที่ C.10-2 แสดงกำรพัฒนำทำงวิชำชีพในแต่ละด้ำนของบุคลำกรสำยวิชำกำร
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2. แผนกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร แบ่งออกเป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
2.1 จัดกำรอบรมรวมให้กับบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคนในคณะฯ ปีละ 1 - 2 ครั้ง
คณะเภสัชศาสตร์มีแผนจัดการอบรมให้บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยจะดาเนินการสารวจ
ความต้องเรื่องที่จะอบรมพัฒนา ทักษะและความรู้ จากนั้นจะดาเนินการอบรม ปีละ 1 – 2 ครั้ง โดยผลการ
ดาเนินการตามแผนในปีที่ผ่านมา และปีต่อไปเป็นดังนี้
ปีงบประมาณ 2559
(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือราชการ หนังสือ โต้ตอบทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ณ โรงแรมอมารี หัวหิน วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 จานวนผู้เข้าร่วม 23 คน
(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (BUU e-meeting)" ณ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จานวนผู้เข้าร่วม 20 คน
ปีงบประมาณ 2560
(1) โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ 2560 - 2563 ณ สโมสรสัญญาบัตร(กองเรือยุทธการ) อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน
ปีงบประมาณ 2561
(1) ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุนวิชาการ ณ
โรงแรมพรีม่า วิลลา พัทยา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 จานวนผู้เข้าร่วม 33 คน
(2) ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องภาษาอังกฤษกับการทางาน (Reading and writing
e-mail and letter ณ โรงแรมพรีม่า วิลลา พัทยา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 จานวนผู้เข้าร่วม 33 คน
ปีงบประมาณ 2562
(1) ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุนวิชาการ
(2) เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชานาญการ
(3) ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องภาษาอังกฤษกับการทางาน
ปีงบประมาณ 2563
(1) ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุนวิชาการ
(2) เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชานาญการ
(3) ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องภาษาอังกฤษกับการทางาน
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2.2 กำรจัดงบประมำณ ให้บุคลำกรสำยสนับสนุนได้มีโอกำสไปฝึกอบรมภำยนอกในเรื่องที่
ตนเองสนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยส่งเสริมให้ บุคลากร
สามารถไปฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในเรื่องงที่ตนเองสนใจภายนอกได้ โดยบุคลากรจะต้องแจ้ง
เรื่องมากยัง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะ เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้
ดังตารางที่ C.10-7
ตำรำงที่ C.10-7 แสดงจำนวนงบประมำณสำหรับให้บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรไปฝึกอบรมภำยนอก
ปีงบประมำณ
จานวนเงิน (บาท)

2561
30000

2562
170000

2563
200000

2.3 ผลกำรดำเนินงำนฝึกอบรม
คณะมีการสนับสนุนให้บุคลาการสายสนับสนุนวิชาการมีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นด้านหลัก ดังนี้
1. ด้านภาระงานหลัก
2. ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน
3. ด้านภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดาเนินงานดังตารางที่ C10-8

109

ตำรำงที่ C.10-8 แสดงข้อมูลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของสำยสนับสนุนวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2560 (1 สิงหำคม 2560 - 31 กรกฎำคม 2561)
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายณรงค์ ขาวเหลือง

2

นางสาวกนกอร ชานาญกุล

3
4

นายไพบูลย์ ไตรสุริยานนท์
นางสาวสริลรัชญ์ สาราญทรัพย์

5

นายธีรวัฒน์ สุขไทยสงค์

6
7

นางสาวรัชนก สุขพรรณ์
นายสุทธิพงษ์ ประเสริฐดี

8

นายวิศรุจ พวงแก้ว

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการเสวนา วางกลยุทธ์ จุดประกายเพื่อไปทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ศศภท) ประจาปี 2560 วันที่ 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงแรม
ไมด้าทราวดี จ. นครปฐม
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
-------------------------------------------------ถูกพักงาน------------------------------------------------------ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนานวัตกรรมไอทีกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
พัฒนางานหลัก
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนางานหลัก

พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก

พัฒนางานหลัก
ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการเสวนา วางกลยุทธ์ จุดประกายเพื่อไปทดสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ศศภท) ประจาปี 2560 วันที่ 6 - 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงแรม
ไมด้าทราวดี จ. นครปฐม
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

9

10

11

นางสาวเบ็ญจพร สีสัน

นางสาวกัญณัฐฎ์ คงเกษม

นางสาวจิรภรณ์ คูหะมณี

- เข้าร่วมประชุม Strengthen Your IT System with INET HPE Cloud
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.. 2561 ณ บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย อาคารไทยซับมิตทาวเวอร์
- เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงานบัญชี
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนางานหลัก
ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนางานหลัก

- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

พัฒนางานหลัก

- เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงานบัญชี
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

พัฒนางานหลัก

- เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงานบัญชี
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

พัฒนางานหลัก

พัฒนางานหลัก

ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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ลำดับ

12

13

14

ชื่อ-สกุล

นางสาววราภรณ์ ชวนะ

นายภัทร์ ศรีเพ็ชร์

นางนิชาภา เพ็ชรประไพ

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงานบัญชี
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 วันที่ 15 -16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของ E-market และ e-bidding
วันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเกษม จิต จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทาแผนและรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ ประจาปีงบประมาณ 2561
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการเสวนาด้านพัสดุ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม PJ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงานบัญชี วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้อง PJ 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก

พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

15

นางจตุพร กิ่งแก้ว

16

นายกชกร ผดุงรัชดากิจ

17

นายสุบณ
ั ฑิต พุ่มเจริญ

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 วันที่ 15 -16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของ E-market และ e-bidding
วันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเกษม จิต จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการเสวนาด้านพัสดุ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุท PJ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจาภาคปลาย ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่
12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสร้างเวปไซต์ด้วย Google Sites วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติวิจัย
ทางคลินิกที่ดี วันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธารง มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก

พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนางานหลัก
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

- เข้าร่วมโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เรื่องการใช้งานระบบการศึกษาระบบจัดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธารงศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสร้างเวปไซต์ด้วย Google Sites วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ

- เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA “Thailand Quality Award องค์ความรู้ สู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต TQA Roadshow 2018” วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms”
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเอกสารออนไลน์ด้วย
Google Drive และ Google Docs/Sheets/Slides” วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual) วันที่ 16 - 17
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
18

นางสาวจุฑามาศ อินตรา

19

นางสาวปริยาภา เกตุกูล

- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร
50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

พัฒนางานหลัก

พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

20

นางสาวศศิธร จิ๋วประเสริฐ

21

นายจาตุรนต์ ยังให้ผล

22

นางสาวจิตรา ชามาดา

23

นายสมเกียรติ ทองอ่วมใหญ่

24

นางสาวพุทธชา สอนจันทร์

25

นางสาวอรอนงค์ สิงห์แอด

26

นางสาวอลิษา กุลจันทะ

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสร้างเวปไซต์ด้วย Google Sites วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual) วันที่ 16 - 17
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน(work Manual) วันที่ 30 มีนาคม.พ.ศ.
2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
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ลำดับ
27

ชื่อ-สกุล
นางสาวลักษณาวดี ภูมิวรพงษ์

28

นายวัฒนา ห้วยหงส์ทอง

29

นางสาวณัฐสุดา อินสอน

30

นางสาวพลอยนิศา สกุลคุณสนอง

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการการบรรยาย TEDx Bangkok 2017 เรื่อง Little Things Mingle วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรง
ละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

พัฒนางานหลัก

- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมคณะกรรมการห้องปฏิบตั ิการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนางานหลัก

32

นายณัทกฤช ลือโลก

นางสาวรดาศา จุนกลาง

พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

พัฒนางานหลัก

- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

พัฒนางานหลัก

- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual) วันที่ 30 มีนาคม.พ.ศ.
2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
31

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

พัฒนางานหลัก

- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual) วันที่ 7 – 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

-
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

33

นายสดใส แก่นจันทร์

34

นายบัญชา พุทธมิลินประทีป

35

นายทรงวุฒิ สุมาลี

36

นางสาวจิติมา วรวัตร

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำนฯลฯ
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา จ.ชลบุรี

กำรใช้ประโยชน์/กำรได้รำงวัล
หรือกำรยอมรับ
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
พัฒนางานหลัก
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ในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 36 คน ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อ
พัฒนางานหลักจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ไม่ได้เข้ารับการอบรม 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 และถูก
พักงาน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 แสดงดังแผนภูมิที่ C.10-3

แผนภูมิที่ C.10-3 แสดงกำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร

การเข้าร่ ว มอบรมเพื่อพัฒนาทางวิช าชีพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ
ปีการศึกษา 2560 แสดงให้เห็นในแผนภูมิที่ C.10-4 โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการอบรมด้าน
ภาระงานหลัก คิดเป็นร้อยละ 67.17 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 25.71
ด้านภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.14

แผนภูมิที่ C.10-4 แสดงกำรพัฒนำทำงวิชำชีพในแต่ละด้ำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คำอธิบำย
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การให้ บ ริ การทางวิช าการตามพัน ธกิจของคณะ/สถาบั น ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในระดั บหลั ก สู ตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึง
ความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็ นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒ นาการจัด
การศึกษาต่อไปได้
ผลกำรดำเนินงำน :
คณะมีการกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญต่อการดาเนินการต่างๆ ของคณะ เป็นจานวน 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1. นิสิ ต 2. อาจารย์ 3. เจ้ าหน้ าที่สายสนับสนุนและ 4. ผู้ใช้บัณฑิต และในปีการศึกษา 2560 คณะได้
ตั้งเป้าหมายของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแต่ละกลุ่มไว้ในระดับดีขึ้นไป (ระดับคะแนนมากกว่า
3.51) โดยมีการเก็บข้อมูลป้อนกลับโดยใช้แบบสอบถาม google form ในการสารวจและรวบรวมข้อมูลผล
สะท้อนกลับ เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ มีส่วนได้ส่ว นเสี ยในกลุ่ มต่างๆ โดยรายละเอียดของผลการ
ประเมินจากแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นดังนี้
11.1 ข้อมูลป้อนกลับจำกนักศึกษำ
คณะได้ใช้แบบสอบถามในการสารวจข้อมูลป้อนกลับ จากนิสิตในทุกชั้นปี เพื่อประเมินระดับความพึง
พอใจในด้านต่างๆ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จากดีมาก (5) ไปจนถึงน้อยมาก (1)
จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตใน
ด้านต่าง ๆ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและความพึงพอใจของนิสิตในปีการศึกษา 2560
เพิ่มมากขึ้น จากปี การศึกษา 2559 และ 2558 ในทุกด้านซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะควรจะรักษา
มาตรฐานในด้านต่างๆ ไว้ รวมทั้งวิเคราะห์หาปัญหาที่ยังคงพบในด้านต่างๆ และพัฒนาผลการประเมินให้ไปสู่
ระดับที่ดีมากต่อไป
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ตำรำงที่ C.11-1 แสดงระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อผลกำรดำเนินงำนของคณะ
หัวข้อกำรประเมิน
1. ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. ด้านระบบสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. ด้านความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
6. ด้านการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
- การรักษาพยาบาล
- สถานที่ออกกาลังกาย
- สถานที่จัดกิจกรรม
- การจัดจาหน่ายอาหาร
7. ด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะ
8. ด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ชีวิต ทรัพย์สิน

ปีกำรศึกษำ
2558
2559
2560
คะแนนควำมพึงพอใจ
4.16
4.13
4.15
3.59
3.61
3.66
3.61
3.65
3.71
3.73
3.75
3.80
3.68

3.66

3.73

3.53
3.47
3.45
3.27
3.52
3.51

3.56
3.57
3.56
3.41
3.60
3.62

3.66
3.68
3.63
3.47
3.63
3.71

11.2 บุคลำกรสำยวิชำกำร
คณะได้ใช้แบบสอบถามแบบ google form ในการสารวจข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ภายในคณะเภสัช
ศาสตร์ เกี่ยวกับบรรยากาศการทางานในคณะ โดยเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจในการดาเนินงานของคณะใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน ความก้าวหน้าในการทางานและความมัูนคง
่ และผลตอบแทน สวัสดิการ
ความปลอดภัย ความภูมิใจในการทางาน รางวัลหรือกาลังใจในการทางาน บรรยากาศในการทางาน การมีโอกาส
ในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหา หรือข้อเสนอแนะในการทางาน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5
ระดับ จากดีมาก (5) ไปจนถึงน้อยมาก (1) และจากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของอาจารย์ในด้านต่างๆ โดยได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
และด้านระบบการบริหารงานของคณะ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจจากกลุ่มอาจารย์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่ได้ตั้งไว้ สาเหตุอาจเนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารภายในช่วงระยะเวลาประเมิน (ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 2554 - 2559 และ
ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า 2559 - 2561) สถานภาพทางการเงินและหนี้สินของคณะ ระบบในการบริหารงาน
ที่ดี (เช่น ระบบอบรมความรู้บุคคลากรเรื่องงานเอกสารที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น มคอ. ระเบียบการเงินและ
พัสดุ การเขียนโครงการ) ความเท่าเทียมกันของภาระงานของบุคลากร รวมถึงการสื่อสารจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ
และคณะควรที่จะดาเนินการในการวิเคราะห์หาสาเหตุอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความพึง
พอใจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และเพื่อพัฒนาผลการประเมินให้ไปสู่ระดับที่ดีต่อไป
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ตำรำงที่ C.11-2 แสดงระดับควำมพึงพอใจของอำจำรย์
1. ด้ำนสวิสดิกำร
หัวข้อประเมิน
1. รายได้ที่ท่านได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่
ปฏิบัติ
2. ท่านสามารถใช้จ่ายรายได้ที่ได้รบั ในปัจจุบันให้เพียงพอกับการครองชีพใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน
3. ท่านสามารถนารายได้ที่ได้รับในปัจจุบันเก็บเป็นเงินออมได้
4. ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดให้ได้อย่างเหมาะสม
5. ท่านมีความพึงพอใจในหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนา
บุคลากรในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ของมหาวิทยาลัย
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการประกันภัยหมูเ่ กี่ยวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่
ส่วนงานจัดให้

2558
3.40

ปีกำรศึกษำ
2559
3.26

2560
2.71

3.09

3.00

2.62

2.81
2.81

2.54
2.60

2.33
2.52

2.54

2.60

2.62

3.59

3.17

3.24

2558
4.00
3.59
3.36
2.90
3.63

ปีกำรศึกษำ
2559
3.63
3.31
3.11
2.89
3.31

2560
3.38
3.38
3.10
2.62
3.10

3.36
3.59
3.72
2.90
3.09
3.68

3.23
3.34
3.29
2.89
3.11
3.06

2.86
3.00
3.33
2.71
3.19
2.95

3.59
3.50
3.31
2.50
3.59

3.17
3.17
3.00
3.11
3.14

2.76
2.86
2.71
3.33
3.10

2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
หัวข้อประเมิน
1. ท่านได้ใช้ความรู้และทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ
2. ท่านมีความอิสระในการเลือกวิธีการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ท่านมีความอิสระในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทางาน
4. ท่านได้รับรูผ้ ลการปฏิบัติงานของท่านโดยตรงจากผู้บริหารส่วนงาน
5. สถานที่ทางานของท่านมีความสว่างของไฟ และการระบายอากาศภายในเพียงพอ
ต่อการทางาน
6. สถานที่ทางานของท่านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. ห้องทางานและห้องน้าในสถานที่ทางานของท่านมีความสะอาด
8. สถานที่ทางานของท่านมีความปลอดภัยเหมาะกับการทางาน
9. ส่วนงานของท่านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่อการทางานอย่างเพียงพอ
10. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนงานของท่านจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11. เพื่อนร่วมงานของท่านช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนะนาในทันทีที่รู้ว่าท่านเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงาน
12. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์ สุขซึ่งกันและกัน
13. ส่วนงานของท่านมีการติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นประจาหรือสม่าเสมอ
14. ส่วนงานของท่านมีการร่วมแรงร่วมใจกันในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
15. ท่านมีโอกาสในการวางแผนการทางานด้วยตนเอง
16. ท่านมีโอกาสในการค้นหาวิธีการทางานใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาการทางาน
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หัวข้อประเมิน
17. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
18. ท่านได้รับการสอนงาน หรือคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานเมื่อ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อน
19. ส่วนงานของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งที่คานึงถึงความรู้
ความสามารถและ ประสบการณ์ทางาน
20. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ เช่น การมีเครือข่าย
การฝึกอบรมกาหนดแผนการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
21. ท่านมีโอกาสได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ
22. ท่านมีความพอใจในวิธีการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานจัดให้
23. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการทางานโดยปราศจากปฏิกริ ิยาที่ไม่เป็น
ธรรมจากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
24. ท่านได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
25. ส่วนงานของท่านมีการกาหนดกฎกติกาที่คานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน

2558
3.31

ปีกำรศึกษำ
2559
3.06

2560
2.95

3.09

2.86

2.52

3.09

2.80

2.76

3.36

2.86

2.71

3.31
3.40
3.04

3.06
2.89
2.66

2.76
2.62
2.81

3.22
3.18

2.63
2.60

2.86
2.67

2558
3.63
3.13
3.04

ปีกำรศึกษำ
2559
2.91
2.74
2.83

2560
2.86
2.81
2.81

3.04
3.04
3.04

2.66
2.66
2.66

2.48
2.71
2.86

3.59
3.09
3.27
3.59
3.27
3.22

2.91
2.57
2.54
3.03
2.74
2.86

2.86
2.76
2.76
3.05
2.71
2.95

3. ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนของคณะ
หัวข้อประเมิน
1. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
2. ผู้บริหารของท่านมีการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทางานเป็นประจา
3. ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
ส่วนงาน
4. ผู้บริหารของท่านให้ความช่วยเหลือแนะนาสอนงานให้แก่บุคลากรเป็นอย่างดี
5. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในการทางาน
6. ผู้บริหารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการทางาน
7. ผู้บริหารสามารถสร้างการยอมรับและความเคารพให้กับท่าน
8. ผู้บริหารมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนในการทางาน
9. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับท่าน
10. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงตามความรูค้ วามสามารถของท่าน
11. ผู้บริหารมีความสนใจเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของท่านและเพื่อนร่วมงาน
12. ผู้บริหารยอมรับฟังปัญหาต่างๆ เมื่อท่านไปปรึกษาหารือ
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สรุปผลการประเมินในแต่ละด้านและภาพรวม
ด้ำนกำรประเมิน
ด้านสวัสดิการ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านระบบการบริหารงานของคณะ
ภำพรวม

2558
3.04
3.37
3.29
3.29

ปีกำรศึกษำ
2559
2.86
3.18
2.82
2.94

2560
2.67
2.92
2.79
2.85

11.3 บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะได้ใช้แบบสอบถามในการส ารวจข้อมูล ป้อนกลั บ จากบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ ทั้งฝ่ าย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ และเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินระดับความพึง
พอใจในด้านต่างๆ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จากดีมาก (5) ไปจนถึงน้อยมาก (1)
จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุค ลาการ
สายสนับสนุนวิชาการในด้านสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้านระบบการบริหารงานของคณะ มีระดับความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจจากฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่ ได้ตั้งไว้ สาเหตุอาจเนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารภายในช่วงระยะเวลาประเมิน (ภก.รศ.ดร สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 2554-2559 และ
ภก.รศ.ดร. เอกรินทร์ สายฟ้า 2559-2561) สถานภาพทางการเงินและหนี้สินของคณะ ความชัดเจนและทันสมัย
ของคาบรรยายลักษณะงาน และความเท่าเทียมกันของภาระงานของบุคลากร ซึ่งคณะควรดาเนินการวิเคราะห์
หาสาเหตุอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจดังกล่าว เพื่อพัฒนาผลการประเมินให้ไปสู่ระดับที่
ดีต่อไป
ตำรำงที่ C.11-3 แสดงระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
1. ด้ำนสวิสดิกำร
หัวข้อประเมิน
1. รายได้ที่ท่านได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่
ปฏิบัติ
2. ท่านสามารถใช้จ่ายรายได้ที่ได้รบั ในปัจจุบันให้เพียงพอกับการครองชีพใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน
3. ท่านสามารถนารายได้ที่ได้รับในปัจจุบันเก็บเป็นเงินออมได้
4. ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดให้ได้อย่างเหมาะสม
5. ท่านมีความพึงพอใจในหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุน เพื่อพัฒนา
บุคลากรในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัย ของมหาวิทยาลัย

2558
3.21

ปีกำรศึกษำ
2559
3.04

2560
3.10

2.94

2.64

2.65

2.68
2.68

2.00
2.18

2.50
2.70

2.47

2.04

2.45
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หัวข้อประเมิน
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการประกันภัยหมูเ่ กี่ยวกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่
ส่วนงานจัดให้

2558
3.57

ปีกำรศึกษำ
2559
2.68

2560
2.75

2558
3.78
3.00
3.10
2.73
3.73

ปีกำรศึกษำ
2559
3.46
2.79
2.64
2.39
3.11

2560
3.40
2.80
2.60
2.50
3.00

3.21
3.68
3.31
3.05
3.36
3.63

2.50
3.36
2.68
2.82
3.00
3.39

2.95
3.10
2.90
3.00
3.25
3.95

3.78
3.78
3.42
3.10
3.15
2.52

3.39
3.25
3.00
2.89
2.93
2.43

3.80
3.65
3.65
2.80
3.05
2.65

2.84

2.93

2.80

2.63

2.32

2.65

2.78

2.29

2.40

2.73
2.68

2.29
2.29

2.35
2.15

2. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
หัวข้อประเมิน
1. ท่านได้ใช้ความรู้และทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ
2. ท่านมีความอิสระในการเลือกวิธีการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ท่านมีความอิสระในการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทางาน
4. ท่านได้รับรูผ้ ลการปฏิบัติงานของท่านโดยตรงจากผู้บริหารส่วนงาน
5. สถานที่ทางานของท่านมีความสว่างของไฟ และการระบายอากาศภายในเพียงพอ
ต่อการทางาน
6. สถานที่ทางานของท่านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. ห้องทางานและห้องน้าในสถานที่ทางานของท่านมีความสะอาด
8. สถานที่ทางานของท่านมีความปลอดภัยเหมาะกับการทางาน
9. ส่วนงานของท่านมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่อการทางานอย่างเพียงพอ
10. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนงานของท่านจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11. เพื่อนร่วมงานของท่านช่วยแก้ไขปัญหาหรือแนะนาในทันทีที่รู้ว่าท่านเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงาน
12. ท่านและเพื่อนร่วมงานของท่านคอยดูแลทุกข์ สุขซึ่งกันและกัน
13. ส่วนงานของท่านมีการติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นประจาหรือสม่าเสมอ
14. ส่วนงานของท่านมีการร่วมแรงร่วมใจกันในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
15. ท่านมีโอกาสในการวางแผนการทางานด้วยตนเอง
16. ท่านมีโอกาสในการค้นหาวิธีการทางานใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาการทางาน
17. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
18. ท่านได้รับการสอนงาน หรือคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานเมื่อ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อน
19. ส่วนงานของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งที่คานึงถึงความรู้
ความสามารถและ ประสบการณ์ทางาน
20. ส่วนงานของท่านสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ เช่น การมีเครือข่าย
การฝึกอบรมกาหนดแผนการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
21. ท่านมีโอกาสได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ
22. ท่านมีความพอใจในวิธีการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานจัดให้
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หัวข้อประเมิน
23. ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการทางานโดยปราศจากปฏิกริ ิยาที่ไม่เป็น
ธรรมจากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน
24. ท่านได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
25. ส่วนงานของท่านมีการกาหนดกฎกติกาที่คานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน

2558
2.63

ปีกำรศึกษำ
2559
1.75

2560
2.60

2.57
2.68

1.75
1.75

2.30
2.20

2558
2.89
2.89

ปีกำรศึกษำ
2559
1.82
1.93

2560
2.30
2.35

2.52

1.86

2.15

2.42
2.63

1.64
1.71

2.15
2.15

2.57

1.93

2.20

2.94
2.52
2.57
3.31
2.47
2.68

1.75
1.61
1.64
2.50
1.57
1.82

2.35
2.40
2.25
2.90
2.25
2.55

2558
2.92
3.11
2.70
2.97

ปีกำรศึกษำ
2559
2.43
2.70
1.82
2.41

2560
2.69
2.90
2.33
2.71

3. ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนของคณะ
หัวข้อประเมิน
1. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
2. ผู้บริหารของท่านมีการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทางานเป็นประจา
3. ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
ส่วนงาน
4. ผู้บริหารของท่านให้ความช่วยเหลือแนะนาสอนงานให้แก่บุคลากรเป็นอย่างดี
5. ผู้บริหารของท่านมีการตัดสินใจโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในการทางาน
6. ผู้บริหารของท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการทางาน
7. ผู้บริหารสามารถสร้างการยอมรับและความเคารพให้กับท่าน
8. ผู้บริหารมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนในการทางาน
9. ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับท่าน
10. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงตามความรูค้ วามสามารถของท่าน
11. ผู้บริหารมีความสนใจเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของท่านและเพื่อนร่วมงาน
12. ผู้บริหารยอมรับฟังปัญหาต่างๆ เมื่อท่านไปปรึกษาหารือ

สรุปผลการประเมินในแต่ละด้านและภาพรวม
ด้ำนกำรประเมิน
ด้านสวัสดิการ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านระบบการบริหารงานของคณะ
ภำพรวม
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11.4 ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ใช้บัณฑิต
คณะได้ ส ารวจความพึ ง พอใจ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็ บข้ อ มูล ป้ อนกลั บจากผู้ ใ ช้ง านบั ณ ฑิ ต
นายจ้าง หรือหัวหน้างานของบัณฑิต ประกอบกับผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งคณะควรจะรักษามาตรฐานในด้านต่างๆ นี้ไว้ ให้คงอยู่กับบัณฑิตในปีต่อไป แต่ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีคะแนนในภาพรวมลดลงจากปีการศึกษา 2558 ซึ่งคณะต้องดาเนิ นการในการค้นหา
สาเหตุต่อไป นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมจากแบบสอบถาม ทางคณะยังได้ทราบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
จากผู้ใช้งานบัณฑิต โดยข้อดีของบัณฑิตที่ต้องรักษาไว้ คือ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการทางาน มีน้าใจ
ในการทางาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความมุ่ งมั่นในการทางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสมรรถนะที่
ควรจะเพิ่มเติม คือ ทักษะผู้นาและการบริหารงานให้กับบัณฑิต ซึ่งคณะจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต
ต่อไป
ตำรำงที่ C.11-4 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก
จานวนแบบสารวจที่ส่งไป
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
ร้อยละ
1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัตติ ามกติกาของสังคม
1.3 มีความรับผิดชอบ
1.4 มีความซื่อสัตย์และปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
1.5 ตรงต่อเวลา
1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ
2. ด้ำนควำมรู้
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
2.2 มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ และแปลความได้อย่างถูกต้อง (มีไหวพริบ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า)
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3.1 ความสามารถในการวางแผน และปฏิบตั ิงานได้สาเร็จตามกาหนดเวลา
3.2 ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาและทางานท่ามกลางความกดดันได้

ผลประเมินปี
2558
2559
30
30
8
12
26.67
40
4.40
4.21
4.13
4.00
4.50
4.18
4.50
4.00
4.75
4.36
4.13
4.45
4.38
4.27
4.06
3.93
4.50
4.00
4.00
3.82
3.63
4.13
3.93
3.88
3.75
4.00

3.91
4.00
3.65
3.73
3.73
3.64
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คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก
3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน
3.5 สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ
4.1 ความสามารถในการทางานเป็นทีม
4.2 ปฏิบัตติ นตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง
4.3 มีความเป็นผู้นาทีด่ ี
4.4 ปฏิบัตติ ามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติ
ของตน
4.5 รักษาสาธารณสมบัติ
4.6 มีจิตอาสาของงานต่อส่วนรวม
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตวั เลขและแปลผลวิเคราะห์ต่างๆ
5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสาร
5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล/ การนาเสนอ
งาน/ การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยรวม

ผลประเมินปี
2558
2559
3.88
3.55
4.13
3.64
4.28
3.91
4.25
4.18
4.50
4.09
3.88
3.36
4.38
4.00
4.38
4.03
3.88
4.38
3.88
4.00

4.09
3.73
3.74
3.55
4.00
3.70
3.73

4.25
4.16

4.00
3.88

11.5 ข้อมูลป้อนกลับจำกบัณฑิต
คณะได้ใช้แบบสอบถามในการสารวจข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากบัณฑิต
ในวันที่บัณฑิตเดินทางมาซ้อมรับปริญญา (ประมาณ 1 ปีหลังจบการศึกษา) เพื่อเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร ความเพียงพอ ความทันสมัยของรายวิชาและ
การจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จากดีมาก (5) ไปจนถึงน้อย
มาก (1) จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมิน พบว่าผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบัณฑิตปี
2559 อยู่ในระดับดีขึ้นไปในทุกหัวข้อ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะได้ตั้งไว้ แต่ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ทุกหั ว ข้อพบว่ามีคะแนนลดลงจากปี 2558 และมีข้อเสนอแนะจากบัณฑิตที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒ นา
หลักสูตรเกี่ยวกับคุณสมบัติอาจารย์ในการสอนรายวิชาพื้นฐาน การเพิ่มความหลากหลายของแหล่งฝึกงาน การ
เพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดเรียนการสอนระบบโรคและระบบยาควบคู่กันไป
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ตำรำงที่ C.11-5 แสดงระดับควำมพึงพอใจของบัณฑิต
รำยกำร
1. หลักสูตร
(1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
(3) มีปฏิทินการศึกษาและกาหนดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน
(4) การเรียงลาดับรายวิชาในแผนการเรียนมีความเหมาะสม
(5) เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย
(6) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(7) รายวิชาในหลักสูตรเพียงพอต่อการใช้ประกอบอาชีพ
(8) เนื้อหาในรายวิชาส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
2. การจัดการเรียนการสอน
(1) การจัดการเรียนการสอนตรงกับลักษณะวิชาที่กาหนด (บรรยายหรือ
ปฏิบัติการ)
(2) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และส่งเสริมการ
บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้
(3) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการสอน เช่น หนังสือ ตารา และเอกสาร
ประกอบการสอนเพิ่มเติม
(4) วิธีการสอนส่งเสริมการนาความรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องไป
ประยุกต์ใช้
(5) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
(6) การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
(7) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูด้ ้วยตนเองตลอดชีพ
(8) การเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ
(9) ส่งเสริมการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
(10) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3. การวัดและประเมินผล
(1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ใช้ในการเรียน
การสอน
(2) วิธีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลงที่กาหนด
ไว้ล่วงหน้า
(3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
(4) การวัดและประเมินผลยุติธรรม
(5) มีกระบวนการตรวจสอบและร้องเรียน วิธีการวัดผลและผลการประเมิน
(6) มีวิธีการประเมินและวัดผลหลากหลายรูปแบบ

ระดับคะแนน
2558
2559
3.76
3.64
3.70
3.55
3.82
3.79
-

3.73
3.10
3.27
3.30
3.63
3.43
3.50
3.33

3.64

3.73

3.79

3.57

3.67

3.33

3.64

3.43

3.79
3.48
3.70
3.52
-

3.37
2.97
3.40
3.33
3.60
3.37

3.67

3.53

3.88

3.60

3.88
3.88
3.79
3.82

3.50
3.77
3.63
3.63
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รำยกำร
(7) มีการแจ้งผลการประเมินเพื่อให้นาไปปรับปรุงตนเองได้อย่างทันเวลา
4. อาจารย์ผสู้ อน
(1) อาจารย์มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
(2) อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชา
(3) อาจารย์มีวิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
(4) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นสิ ิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
(5) อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
(6) บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
(7) อาจารย์มีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
5. สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(1) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
(2) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอ
(4) ห้องสมุดมีทรัพยากรทีเ่ หมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
(5) พื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมมีความเพียงพอต่อความต้องการ

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4

ระดับคะแนน
2558
2559
3.73
3.57
3.88
3.91
3.70
3.91
3.97
4.09

3.60
3.57
3.43
3.57
3.60
3.47
3.57

3.64
3.76
3.70
3.52
3.64

3.30
3.30
3.27
3.03
2.83
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ตัวบ่งชี้ที่ C.12 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะและสถำบัน
คำอธิบำย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคานึงถึง
กระบวนการในการให้ บ ริการวิช าการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการ
วิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัต
ลักษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิต
สาธารณะอีกด้วย
เกณฑ์กำรประเมิน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล
ที่เกี่ยวข้อง

2
มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผล
ที่เกิดต่อ
คณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน
และมีผลการ
ดาเนินงานที่
ดี

5
เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่
บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อ
การบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน/สังคม

6
การขยายผล
ครอบคลุมไป
ทั่วทั้งองค์กร
ส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนา
ทั้งชุมชนและ
องค์กร

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)

แนวทำงดำเนินกำร
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
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ผลกำรดำเนินงำน :
1. แผนยุทธศำสตร์คณะเภสัชศำสตร์ ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำร
คณะได้มีนโยบายในการดาเนินการด้านบริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ โดยดาเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน
เป้ำประสงค์ เพื่อให้มีงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มีการบูรณาการระหว่ างศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้านและยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัด คือ จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตรงกับ
ความต้องการของสังคมอย่างน้อย 1 โครงการต่อปีการศึกษา
กลยุทธ์ที่ใช้ตำมแผนยุทธศำสตร์ มีดังนี้
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการติดตามความก้าวหน้าของงานบริการวิชาการ
2. จัดให้มีงานบริการให้คาปรึกษาแก่ประชาชน ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. ส่ ง เสริ ม การจั ด การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน รวมทั้ง การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสนับสนุนควำมสำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ มีดังนี้
1. มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบบริการวิชาการ
2. คณะบุคลากรทางาน
3. นโยบายสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัย
4. มีการประกาศแจ้งแผนการดาเนินการเป็น Year plan ทีช่ ัดเจน
5. ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
6. ร้านยาประจาคณะ
7. งบประมาณสนับสนุน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์
1. มีระบบฐานข้อมูล และแนวทางการปฎิบัติ ที่ใช้ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าโครงการ
หรืองานวิจัย
2. จานวนงานที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการหรือวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิชาการและงานวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก
3. จานวนการจัดโครงการประชุมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
4. จานวนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้ง การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเฉพาะด้าน
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2. กำรดำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะ
ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดาเนินการด้านบริการวิชาการ ด้วยความร่วมมือจากทุก
สาขาวิชา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และนิสิต ในการจัดทาโครงการบริการวิชาการต่างๆ ตามอัตลักษณ์ของคณะ
บางโครงการมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน มีการเยี่ยมบ้านและลงชุมชนในการบริการให้ความรู้ และ
ทาการประเมินผลของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยในปีการศึกษา 2560 สามารถแบ่งเป็นโครงการบริการ
วิชาการแบบสร้างรายได้ และโครงการบริการแบบให้ประโยชน์กับชุมชน ดังนี้
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบสร้ำงรำยได้
1. โครงกำรประชุมวิชำกำรกำรศึกษำต่อเนื่องทำงเภสัชศำสตร์ (CPE) คณะเภสัชศาสตร์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) เพื่อเก็บข้อมูล กากับและติดตามผลการจัดโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อเพิ่ม ความรู้และเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกร และให้
ความรู้กับประชาชนทั่วไป โดยเก็บเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โครงการประชุม CPE ที่คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้น
ในปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
1.1 โครงการบริการวิชาการเรื่อง “Antibiotics smart use on Infectious Diseases
in Community Pharmacy” การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรักษาโรคติดเชื้อในร้านยา ครั้งที่ 1/2561
1.2 โครงการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง
โภชนศาสตร์เพื่อการชะลอวัย (Nutrition for Anti-aging)
1.3 โครงการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง
Sense of Scent (SoS): ดุลยภาพของชีวา ศาสตร์แห่งการรักษาด้วย ‘กลิ่น’
2. สถำนปฏิบัติกำรเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศำสตร์ เป็นร้านยาของคณะ เปิดให้บริการใน
เวลาราชการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) ให้บริการแก่ประชาชนในมหาวิทยาลัยบูรพาและชุมชน
ใกล้เคียงในเรื่องยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ให้บริการนิสิตใช้เป็นแหล่งศึกษาผลิตภัณฑ์ยา การ
จัดการในร้านยาและการให้บริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนแก่ผู้ป่วย
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้ประโยชน์แก่ชุมชน
3.1 โครงการบริการวิชาการให้ความรู้แก่ประชาชน ณ หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
3.2 โครงการบริการและส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางด้านบริบาลเภสั ชกรรม
ประจาปีการศึกษา 2560 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลอ่างทอง และโรงพยาบาลศรีนคร
3.3 โครงการบริการวิชาการจัดทายาดมสมุนไพรในงานร่วมสืบสานประเพณี “ก่อพระ
ทรายวันไหลบางแสน” ครั้งที่ 14 ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
3.4 โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นสาหรับทา
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน ณ ต. สนามไชย อ. นายายอาม จ. จันทบุรี
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3.5 โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม ประจาปี 2560 ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
3.6 โครงการ BUU Health Day ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
3.7 โครงการบริการวิชาการวิชาการปฏิบัติงานการบริบาลผู้ป่วยแบบไป - กลับ คลินิก
โรคหืดและปอดอุดกลั้น โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
3.8 โครงการให้ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการแปรรูปชันจากชันโรง
4. โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
เป็นโครงการที่นิสิตนาความรู้พื้นฐานจากรายวิชาที่เรียนมาบูรณาการเพื่อให้เกิดเป็น
ผลงาน หรือมีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายนอก
4.1 โครงการป้ า ยชื่ อ สมุ น ไพรบริ เ วณรอบคณะเภสั ช ศาสตร์ รายวิ ช า 791211
เภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.2 โครงการค่ า ยหมอยาอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี 2560 ในเขตพื้ น ที่
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ C.13 กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
คำอธิบำย
เป็นกระบวนการและผลการดา เนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน
และการพั ฒ นาชุ มชนและสั งคมภายในและภายนอกสถาบั น ทั้ง งานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เชิ งประเพณี /
วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากล ศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ
กิจกรรม หรือวิถีการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชน
ภายนอกสถาบั น ซึ่งสามารถแสดงออกเป็ นศิล ปะ เทคโนโลยี วิท ยาศาสตร์ ระบบศีล ธรรมจริยธรรม หรื อ
วัฒนธรรม
เกณฑ์กำรประเมิน
1
2
ไม่มีการ มีรายงานผลที่
รายงานผล เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

3
มีรายงานผลครบ
ทุกด้าน
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้นหรือ
คุณลักษณะหรือ
วิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ดาเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

5
6
เริ่มมีการขยาย การขยายผล
ผลไปสู่บุคลากร ครอบคลุมไป
กลุ่มอื่น ส่งผลให้ ทั่วทั้งองค์กร
เกิดการริเริ่ม ส่งผล
โครงการหรือ ให้เกิดการ
สร้างเครือข่าย พัฒนา
ใหม่ ๆ
องค์กร

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)

แนวทำงดำเนินกำร
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
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ผลกำรดำเนินงำน :
คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้มีการประชุมและวางแนวทางจัดทาโครงการที่ได้ทาแล้ว
ในปีที่ผ่านมา ให้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร ที่บุคลากรสามารถปฏิบั ติอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดอัต
ลักษณ์ของหน่วยงานที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ อย่างเช่น โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยร่วมใจ
อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทย ยังคงเห็นบุคลากรของคณะร่วมกันแต่งผ้าไทยในทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ทางคณะกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยังได้จัดทาโครงการเพิ่มเติมจากโครงการในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานรวมทั้ง
นิสิตมีส่วนร่วมและมีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้น โดยโครงการที่ได้จัดทาขึ้น มีดังต่อไปนี้
ปีกำรศึกษำ 2559
1. โครงการแต่งกายผ้าไทย ร่วมใจอนุรักษ์
ความเป็นไทย
2. โครงการถวายหลอดไฟสังฆทาน เป็นพุทธ
บูชาตลอดพรรษานี้ คร้งที่ 2
3. โครงการหมอยาสักการะ
4. โครงการวันสถาปนาคณะ
5. โครงการรดน้าขอพร สืบสานประเพณี
สงกรานต์ไทย

ปีกำรศึกษำ 2560
1. โครงการแต่งกายผ้าไทย ร่วมใจอนุรักษ์ความ
เป็นไทย
2. โครงการหมอยาสักการะ

สถำนะ
ยังคงดาเนินการ

3. โครงการวันสถาปนาคณะ

ดาเนินการแล้ว

4. โครงการสวดมนต์เพื่อพ่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
5. โครงการร่วมใจประดิษฐ์กระทง”อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม” ประจาปี 2560
6. โครงการรดน้าขอพร สืบสานประเพณี
สงกรานต์ไทย
7. โครงการถวายหลอดไฟสังฆทานเป็นพุทธ
บูชาตลอดพรรษานี้ ครั้งที่ 3
8. โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทาดีถวายใน
หลวง

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ

จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ภาพรวมของบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนิสิต ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับดีถึงดีมาก
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 3
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ตัวบ่งชี้ที่ S.1 จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คำอธิบำย
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาประการ
หนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ ไ ด้ รั บ จากภายนอกสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะหรือสถาบันได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ/
สถาบันอีกด้วย
เกณฑ์กำรประเมิน
คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยจากวิธีการคานวณต่อไปนี้
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

1
ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2
3
มีรายงานผล มีการเก็บ
ดาเนินงาน ข้อมูลอย่าง
เบื้องต้น
เป็นระบบ
(เป็นข้อมูลดิบ สามารถ/
เริ่มมีระบบ แต่ มีผลการ
ยังไม่สมบูรณ์ วิเคราะห์การ
ไม่สามารถ/ไม่ ดาเนินงาน
มีการวิเคราะห์) เทียบกับ
เป้าหมาย

4
มีแนวโน้มผล
การ
ดาเนินงาน
ของระบบดี
ทาให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

5

6
มีการ
มีผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เหนือกว่าที่ เทียบในระดับชั้น
เกณฑ์กาหนด นาของประเทศ มี
ส่งผลให้เกิด การดาเนินงานที่ดี
การพัฒนา ต่อเนื่อง
ระบบ
ส่งผลให้การ
ดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ
คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)

7
Excellent
(Example
of WorldClass or
Leading
Practices)
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รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ตำรำงที่ S.1-1 แสดงเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ จำกภำยในและภำยนอก ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560
จำนวนเงินสนับสนุน
ภำยใน
ภำยนอก
2558
8,794,400
5,270,000
2559
3,793,050
10,587,990
2560
6,117,760
9,950,000
*จานวนอาจารย์ประจาไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
ปีงบประมำณ

รวมเงินสนับสนุน
14,064,400
14,381,049
16,067,760

จำนวนอำจำรย์
ประจำ*
67
66
55

จำนวนเงินต่อ
จำนวนอำจำรย์
209,916.42
217,894.68
292,141.09

ผลกำรดำเนินงำน :
เงิน ทุน สนั บ สนุ น งานวิจั ยหรื อผลงานสร้ างสรรค์เป็ นปัจ จัย หนึ่ง ในการส่ งเสริม ในการผลิ ต
งานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ โดยเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพในด้าน
การวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณะได้ ปีการศึกษา 2560 คณะได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่ มสัดส่วนของทุน
สนับสนุนการวิจัยให้ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งในปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนทุน
วิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจานวน 14,381,049 บาท แบ่งเป็นงบประมาณที่ได้จากแหล่งทุน
ภายใน จ านวน 3,793,050 บาท และแหล่ งทุนจากภายนอก จานวน 10,587,99 บาท จากการประเมินผล
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรในปี 2560 คือ 16,067,760 บาท โดยรวมแล้วจานวนเงินเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 แต่ทุนวิจัยที่ได้รับการจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก มีสัดส่วนลดลงจากปีการศึกษา 2559 ประมาณหก
แสนบาท แต่อย่างไรก็ตามจานวนเงินโดยรวมยังเป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่ได้ตั้งไว้ และสัดส่วนอาจารย์ต่อ
ทุนวิจัยก็ดีขึ้นด้วย และแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของศักยภาพในการทางานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ในปี
2560 แต่ในปีต่อไปคณะต้องเร่งส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกให้ได้มายิ่งขึ้น
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 5

ตำรำงที่ S.1-2 แสดงข้อมูลจำนวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ จำกภำยในและภำยนอก จำแนกตำมส่วนงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
วิธีกำรกรอกข้อมูล : ขอควำมกรุณำกรอกข้อมูล หรือ ทำสัญลักษณ์  ในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงของส่วนงำน
ที่

อำจำรย์ประจำ/นักวิจัย

ระดับหลักสูตร
ตรี โท เอก

1

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์





2

ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์





3

ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงษ์



4

ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงษ์



5

ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา



6

อาจารย์ภกั ดี สุขพรสวรรค์



ชื่อโครงกำรวิจัย
การเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์จากชันโรงใน
จังหวัดจันทบุรีภายใต้โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์
องค์ประกอบทางเคมี และลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพังกาดอก
ช่อ (Bruguiera hainesii) และหลุมพอทะเล(Intsia bijuga)
ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสัญญาณ
ภาพดิจิตอลในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับคุณภาพ
ของยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัญญาณภาพดิจิตอลและชุด
เครื่องมืออัจริยะสาหรับพิสจู น์เอกลักษณ์ของยารูปแบบ
เม็ดและแคปซูลในประเทศไทย
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้าผึ้ง
ชันโรงในแหล่งต่างๆและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอล 3 มิติ แบบเสมือนจริงเพื่อ
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดยาต้นแบบที่ได้
จากห้องปฏิบัติการผลิตยา

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ภำยใน (บำท) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน
45,200
-

อื่น ๆ
-

ระบุชื่อหน่วยงำนที่สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

-

993,300

-

-

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

-

450,600

-

-

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

304,600

-

-

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

418,000

-

-

-

595,300

-

-

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ที่

อำจำรย์ประจำ/นักวิจัย

ระดับหลักสูตร
ตรี โท เอก

7

อาจารย์ภกั ดี สุขพรสวรรค์



8

ภก.ดร.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์



9

ภก.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์



10 ภญ.พุทธิพร คงแก้ว



11 ภญ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ



12 ภญ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์



13 ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์



14 ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์



15 ภญ.ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์



16 ภญ.ญาณิดา รักษ์ชูชีพ



ชื่อโครงกำรวิจัย
ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลในการพิสจู น์เอกลักษณ์ของ
ยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาโดยใช้
กลยุทธ์การตลาดสาหรับการคุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดชันชันโรง

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ภำยใน (บำท) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน
879,900
-

ระบุชื่อหน่วยงำนที่สนับสนุน

อื่น ๆ
-

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

400,300

-

-

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

119,000

-

-

การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณยา Rifampin ในเม็ดยา
โดยการเทียบด้วยการประมวลภาพดิจิตอล
การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้าผึ้งชันโรง

-

803,500

-

-

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

245,500

-

-

การศึกษาการเสื่อมสภาพของยาเม็ดวิตามินซี โดยเคมี
วิเคราะห์ร่วมกับการประมวลผลด้วยภาพดิจิตอล
การพัฒนาแบบจาลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
โดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของ
ยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาปฎิชวี นะ
การพัฒนาแบบจาลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
โดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยา
รูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย
การออกแบบและพัฒนาสารจากโครงสร้างพื้นฐานของสาร
ธรรมชาติทางทะเล Aeroplysinin-1 เพื่อให้มีฤทธิ์ต้าน
มะเร็ง
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทเี่ ป็นโรคอัลไซเมอร์
ก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยยา Rivastigmine และ

-

1,261,400

-

-

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

659,200

-

-

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

772,200

-

-

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

462,000

-

-

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

290,000

-

-

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-

1,250,000

-

-

เงินรายได้จากโครงการวิจยั

Galantamine

17 ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา





การพัฒนาแอสทาแซนทีนแบบเม็ดแตกตัวในปากสาหรับ
ผู้สูงอายุ ที่เตรียมด้วยสารช่วยทางเภสัชกรรมพร้อมตอก

(Innovation Hubs)
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ที่

อำจำรย์ประจำ/นักวิจัย

ระดับหลักสูตร
ตรี โท เอก

18 ภญ.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ



19 ภญ.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช



20 ภญ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์



21 ภญ.ญาณิดา รักษ์ชูชีพ



22 ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์



23 ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์



24 ภญ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม



25 ภญ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์



26 ภญ.พุทธิพร คงแก้ว



27 ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ



28 ภญ.ฐิยาภา วีรยาชาญกุล





ชื่อโครงกำรวิจัย
การพัฒนายาเม็ดไดโคลฟีแนคโซเดียมแบบแตกตัวในปาก
ที่เตรียมด้วยสารช่วยทางเภสัชกรรมที่ผา่ นกระบวนการ
ดัดแปลง
ผลของไมโครอิมัลชันชนิดใหม่ที่มีวิตามินอีทีพีจีเอสต่อการ
เพิ่มการดูดซึมโดยการรับประทานของเซเลคอกซิบ
การยับยั้งการเพิ่มจานวนของไวรัสไข้เลือดออกชนิดที่ 2
ของ autophagy modulator
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทเี่ ป็นโรคอัลไซเมอร์
ก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยยา Rivastigmine ใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
การพัฒนาสูตรตารับและการศึกษาประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์เซรั่มเข้มข้นดูแลหนังศรีษะและเส้นผม
อาหารทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ด
สาหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
การออกแบบและการทดลองของอนุภาคขนาดนาโนเมตร
ที่สามารถกาหนดรูปแบบการปลดปล่อยยาที่เตรียมด้วย
เทคนิคอิเลคโทรไฮโดรไดนามิกอะตอมไมเซชัน
นิโอโซมประจุบวกที่มีสว่ นประกอบของไขมันที่มีหมู่สเปอร์
มีนสาหรับการนาส่งเอสไออาร์เอนเอ
ผลของระบบนาส่งยาในรูปแบบลิโพโซมทีูมี่ ดีอ็อกซีโคลิค
แอซิดต่อฤทธิ์การเหนี่ยวนาการตายแบบอะพอพโทสิสและ
การหยุดของวัฏจักรเซลล์ในเซลล์มะเร็งท่อน้าดี
ผลของพืชที่มีเส้นใยอาหารต่อการเปลี่ยนการสร้างอะเซตัล
ดีไฮล์กิจกรรมการย่อยโปรตีนและแบคทีเรียผลิตกรดแลก
ติกในอุจจาระของมนุษย์ที่ได้รับแอลกอฮอล์
ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับ
การบาบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทาง
ช่องท้อง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ภำยใน (บำท) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน

ระบุชื่อหน่วยงำนที่สนับสนุน

200,000

-

-

อื่น ๆ
-

440,400

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

600,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

100,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

600,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

400,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

530,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

480,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

192,700

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

180,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

200,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ที่

อำจำรย์ประจำ/นักวิจัย

29 ภญ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์

ระดับหลักสูตร
ตรี โท เอก


30 ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออานวย



31 ภญ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติ



32 ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล



33 ภก.ดร.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์



34 ดร.วรโชติ บุญศรีวงศ์



35 ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
รวม




29


6

ชื่อโครงกำรวิจัย
องค์ประกอบทางเคมีของเพรียงหัวหอมจากอ่าวไทยภาค
ตะวันออก
ความวิตกกังวลกับการนอนไม่หลับในผูส้ ูงอายุในจังหวัด
ชลบุรี ประเทศไทย พ.ศ. 2560
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และองค์ประกอบทางเคมีของผัก
สลัดที่พบในประเทศไทย
ผลของการทาให้ปราศจากเชื้อต่อความหนืดของพอลิเมอร์
ที่ใช้ในตารับยาตา
การพัฒนารูปแบบการทางานที่เหมาะสมและมีความ
ปลอดภัย สาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
การเป็นพาหะเชิงกลของเชื้อจุลชีพดื้อยาโดยแมลงหวี่
Megaselia scalaris, แมลงวันบ้าน Musca domestica และ
แมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala ที่พบในเขต
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของจังหวัด
ชลบุรี
ฤทธิ์และกลไกระดับโมเลกุลของการต้านการอักเสบของ
สารสกัดแก่นแกแล

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ภำยใน (บำท) หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน

ระบุชื่อหน่วยงำนที่สนับสนุน

599,660

-

-

อื่น ๆ
-

200,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

200,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

200,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

200,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

200,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

595,000

-

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6,117,760

9,950,000

-

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตัวบ่งชี้ที่ S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of international
students
คำอธิบำย
ตัวบ่งชี้นี้แสดงแนวโน้มความเป็นสากลของสถาบัน โดยพิจารณาจากจานวนนิสิตแลกเปลี่ยน จานวน
นิสิตต่างชาติ ทั้งนิสิตแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขาออก (Inbound/Outbound) ในช่วงปีการศึกษาต่างๆ และจานวน
นิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่เก็บข้อมู ลจากหลักสูตรที่มีนิสิตต่างชาติ
และหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น
เกณฑ์กำรประเมิน
ประเมินระดับการดาเนินงานเกี่ยวกับ Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และสถาบันจากเกณฑ์
ประเมินของ AUN - QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการดาเนินการใน S.2 Student
Mobility เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดในโครงร่างองค์กร
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน :
ตำรำงที่ S.2-1 แสดงจำนวนนิสิต Inbound / Outbound
ประเภทนิสิต ปีกำรศึกษำ 2558
ประเภทนิสิต ปีกำรศึกษำ 2559
ประเภทนิสิต ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรทั่วไป
หลักสูตรที่มีนักศึกษำ
หลักสูตรทั่วไป
หลักสูตรที่มีนักศึกษำ
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่มีนักศึกษำ
รำยละเอียด
ต่ำงชำติ
ต่ำงชำติ
ต่ำงชำติ
Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outboun Inbound Outboun
1 – 3 เดือน 12
4
5
11
29
16
(0.25)
4 – 6 เดือน
(0.50)
7 – 9 เดือน
6
(0.75)
9 – 12
6
8
9
เดือน (1.00)
Head
18
4
13
11
44
16
Count

ตำรำงที่ S.2-2 แสดงจำนวนนิสิตต่ำงชำติที่ลงทะเบียน
ปีกำรศึกษำ
2558
2559
2560

ประเภทนิสิต (จำนวนคน)
Full time
6
8
9

Part time
12
5
6
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ผลกำรดำเนินงำน :
จากวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ ในการพัฒนาไปสู่การเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนา ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็น
หลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีการกาหนดรูปแบบของหลักสูตรในการรับนิสิตทั้ งไทยและต่างชาติเข้ารับ
การศึกษา ซึ่งจานวนนิสิตต่างชาติในการแลกเปลี่ยน หรือศึกษาอยู่ในหลักสูตร เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นสากลของ
คณะได้ รวมถึงการส่งนิสิตเภสัชศาสตร์ ไปแลกเปลี่ยนหรือศึกษายังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการดาเนินงาน
ในส่ ว นนี้ ผลการประเมิน ปี ก ารศึกษา 2558 คณะกรรมการได้ใ ห้ ข้อเสนอแนะในการส่ งนิสิ ต ในหลั กสู ตรไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น คณะจึงได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้ไปสู่ความเป็นสากล
เพิ่มขึ้น โดยการรับนิสิตต่างประเทศเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนหรือศึกษาในหลักสูตรในจานวนเพิ่มขึ้นหรือคงไว้ใน
ระดับเดิม และเพิ่มจานวนนิสิตในหลักสูตรไปศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
จากผลการประเมิน ตนเองในปี 2560 จาการกากับและติดตาม inbound คณะเภสั ช ศาสตร์มีนิสิ ต
ต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรเต็มเวลา จานวน 9 คน โดยเป็นนิสิตชาวกัมพูชา จากโครงการโรงเรียนพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ นิสิต
ต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรบางส่ วนเวลา จานวน 8 คน เป็นนิสิตเภสั ชศาสตร์จาก School of Pharmacy,
Management and Science University ประเทศมาเลเซีย โดยโครงการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
และ Management and Science University ประเทศมาเลเซีย ได้เริ่มต้นแลกเปลี่ยนนิสิตเภสัชศาสตร์ตั้งแต่ปี
2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการแลกเปลี่ยนจะประกอบด้วยกิจกรรม และนิสิตแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนจานวน 29
คน จากมหาวิทยาลัย การแพทย์ เหวิน โจว สาธารณรัฐ ประชาชนจีน และมหาวิท ยาลัยโคลัมเบียอินสติติว ท์
ประเทศอินเดีย สาหรับ outbound มีนิสิตเภสัชศาสตร์จานวน 16 คน ได้เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ด้านเภสั ช กรรมและการบริ บ าล ณ University of Chicago ประเทศสหรัฐ อเมริ กาจานวน 7 คน โครงการ
ส่งเสริมประสบการณ์นิสิตระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์เหวินโจว กับ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2561 สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 6 คน และ Management and Science
University จานวน 3 คน จากการประเมินผล แม้จานวนนิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรจะ
มีจานวนน้อยกว่าในปีการศึกษา 2559 แต่กลับมีจานวนนิสิตแลกเปลี่ยนช่วงฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาส
ประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาในระดั บ สากลเพิ่ ม มากขึ้ น จ านวนนิ สิ ต ที่ ส่ ง ออกไป
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ในต่างประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้น และเป็นโครงการส่งออกนิสิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์ชีวิตแก่นิสิตและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าสถาบัน เป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่วางไว้
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 5
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ตัวบ่งชี้ที่ S.3 Green University
คำอธิบำย
เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากร และนิสิตของสถาบันในทิศทางที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชน ในการพัฒนาให้
เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI-Green University) เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร มีจิตสานึกในการ
ปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์กำรประเมิน
พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยในปี 2015
เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ
1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน
15%
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
21%
3) ของเสีย
18%
4) น้า
10%
5) การขนส่ง
18%
6) การจัดการศึกษา
18%
ทั้งนี้คณะ/ส่วนงานไม่จาเป็นต้องดาเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อยแต่ให้รายงานผลการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ย่อยต่อไปนี้ ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยหรือแสดงผลการดาเนินงานที่เว็บไซต์ของ
คณะ/ส่ วนงานมหาวิทยาลั ยเพื่อแสดงถึงการมีส่ว นร่ว มและการดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรดำเนินงำน :
สาหรับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ได้วางแผนและกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ของ
คณะ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์ถูก
กาหนดให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI-Green University) ดังต่อไปนี้
1. Setting and infrastructure (SI) โดยคณะก าหนดให้ มี ตั ว ชี้ วั ด เป็ น ปริ ม าณไฟฟ้ า และจ านวน
กระดาษที่ใช้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
2. Energy and climate change (EC) โดยกาหนดให้คณะมีพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่รอบตัวอาคาร
อย่างเหมาะสม
3. Waste (WS) โดยกาหนดให้มีการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ถูกหลักการและสามารถกาจัด
ได้อย่างถูกวิธี
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4. Water (WR) โดยมีตัวชี้วัดเป็นปริมาณน้าที่ใช้เท่าเดิมหรือลดลง
5. Education (ED) โดยการสอนให้นิสิ ตรู้จักใช้ทรัพยาการส าหรับการศึกษาให้คุ้มค่า ใช้สารเคมีใน
ปริมาณที่เหมาะสม ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างระมัดระวัง และรักษาความสะอาดของปฏิบัติการและ
รวมทัง้ ห้องบรรยายด้วย
ผลการประเมินตนเอง พบว่าการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Green University ของคณะ ปีการศึกษา
2560 มีดังนี้
1. การส่ ง เสริ มการลดการใช้ กระดาษในการประชุ ม โดยทางคณะได้มี ก ารส่ งเสริ ม ให้ ก ารประชุ ม
กรรมการต่างๆ ในคณะ ดาเนินการในรูปแบบของ e-meeting ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะสามารถลดการใช้
กระดาษในการประชุมลงได้ ประมาณ 8 หมื่นแผ่น (แผนภูมิ S3-1) ซึ่งสามารถลดการใช้กระดาษได้มากว่าปี
การศึกษา 2559 ได้ถึง 4 เท่า จากนโยบายการส่งเสริมการลดการใช้กระดาษดังกล่าว
2. แผนในการจัดโครงการการสร้างสวนสมุนไพร ของคณะเภสัชศาสตร์ ในบริเวณพื้นที่ว่างด้านหลัง
คณะ (ประมาณ 3 ไร่) ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพเภสัชกรรมกาหนดไว้ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์และคณะอื่นๆ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพร รวมไปถึงการเป็นแหล่งความรู้
ด้านสมุน ไพรให้กับ ชุมชนในบริเวณใกล้ เคียงคณะเภสั ช ศาสตร์ นอกเหนือไปจากการเพิ่ มพื้นที่สี เขียวให้ กับ
สิ่งแวดล้อม
3. การสร้างระบบจัดเก็บและกาจัดของเสีย (waste) ในห้องปฏิบัติการ มีการกากับและดาเนินการอย่าง
เป็นระบบโดยอาจารย์หัวหน้าห้องปฏิบัติการและนักวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดให้มีการกาจัด waste ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง มีการแจ้งให้ประธานสาขา อาจารย์ นิสิต และนักวิจัย เก็บแยก waste ไว้อย่างเป็นระบบตามประเภท
ของ waste ที่ ก าหนด และด าเนิ น การแจ้ ง วั น และเวลาในการก าจั ด waste เพื่ อ รวบรวมก่ อ นที่ จ ะส่ ง ให้
บริษัทเอกชนนาไปกาจัดต่อไป
สาหรับการดาเนินการในด้านอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ ในด้านเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็น Green
university ยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากอาจารย์ บุคลากรและ
นิสิตให้ช่วยกันประหยัดน้า ประหยัดไฟฟ้า มีป้ายอธิบายวิธีการใช้สุขภัณฑ์อย่ างถูกวิธี มีป้ายเตือนการปิดน้า ปิด
ไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้ รวมทั้งมีการรณรงค์ให้มีการปิดประตูห้องทางานรวม เพื่อลดการทางานของ
เครื่องปรับอากาศ มีการสอดแทรกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตในระหว่างการเรียนการสอน ซึ่งคณะมี
แผนในการดาเนินการจัด ตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการจัดทาโครงการเพื่อส่งเสริมความเป็น Green
university อย่างจริงจังในปีการศึกษาถัดไป
ตำรำงที่ S.3-1 แสดงจำนวนกระดำษที่สำมำรถลดได้ในกำรประชุม ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560
ปีกำรศึกษำ
2559
2560

กระดำษที่ลดได้ (แผ่น)
18,368
79,166
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แผนภูมิที่ S.3-1 แสดงจำนวนกระดำษที่สำมำรถลดได้ในกำรประชุม ปีกำรศึกษำ 2559 - 2560

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ตัวบ่งชี้ที่ S.4 กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลกำรดำเนินงำน :
ปีการศึกษา 2560 จานวน UPI ที่คณะเภสัชศาสตร์รับผิดชอบ เป็นจานวนทั้งหมด 25 UPI จากการ
ตั้งเป้าหมายของความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ไว้ที่ร้อยละ 80 จากผลการดาเนินการของ
คณะเภสัช ศาสตร์ ปี การศึกษา 2560 มี UPI ที่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นจานวน 22 UPI และไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย เป็นจานวน 3 UPI คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จร้อยละ 88 (รายละเอียดของแต่ละ UPI ดังแสดงใน
ตาราง S4-1) ซึ่ งผลการดาเนิ น การมีค่าสู งกว่าค่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ร้อยละ 80 และมีแ นวโน้มที่ ดีขึ้นกว่า ปี
การศึก ษา 2559 ที่มีความส าเร็ จร้ อยละ 73 รวมถึงปีการศึกษา 2560 มี UPI ที่ส าเร็จสู งกว่าเป้าหมาย เป็น
จานวน 5 UPI (รูปภาพ S4-1 แสดงผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของคณะเภสัช
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ 2560)
ตำรำงที่ S.4-1 แสดงผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยของคณะเภสัชศำสตร์
UPI ที่รับผิดชอบ

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

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

UPIที่ 1.1-3 จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับ ป. โท/เอก

(แผน ก.)
กลยุทธ์ที่ 1.2: กำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม
UPIที่ 1.2-1 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตทีต่ รงความต้องการของสังคมและ

รองรับการพัฒนาประเทศ
UPIที่ 1.2-2 การเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ

Active Learning
UPIที่ 1.2-3 มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 1.3: กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะจำกห้องเรียนสูช่ ุมชน (From Classroom to Social Engagement) และ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติและกำรฝึกประสบกำรณ์ (Learning by doing)
UPIที่ 1.3-3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ตามระบบ WIL

กลยุทธ์ที่ 1.4: กำรพัฒนำทักษะของนิสิตให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนทำงด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ
UPIที่ 1.4-1 พัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
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UPI ที่รับผิดชอบ

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย



ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

UPIที่ 1.4-3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตให้ผ่านมาตรฐาน
UPIที่ 1.4-4 ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตที่มรี ะยะเวลายาวกว่า 1 เทอม
(Sending)--รวมฝึกงาน
กลยุทธ์ที่ 1.5: เน้นกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะทำงสังคม และทักษะกำรใช้ชีวิตที่เหมำะสมกับบรรทัดฐำนของสังคมไทย
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย
UPIที่ 1.5-1 จัดค่ายเรียนรู้/ กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
UPIที่ 1.5-2 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต

ยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรพัฒนำคุณภำพกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ 2.1: กำรส่งเสริมและผลักดันกำรดำเนินกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
UPIที่ 2.1-5 จานวนโครงการบริการวิจัยที่ให้กับหน่วยงานภายนอก

UPIที่ 2.1-8 จานวนผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ-วิทย์สขุ ภาพ

UPIที่ 2.1-9 จานวนผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ-วิทย์สุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 2.3: กำรส่งเสริมและผลักดันผลงำนวิจัย นวัตกรรม หรือผลงำนในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่กำรใช้ประโยชน์
UPIที่ 2.3-3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์

UPIที่ 2.3-4 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยขน์

ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
กลยุทธ์ที่ 3.1: กำรส่งเสริมและผลักดันกำรดำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
UPIที่ 3.1-1 การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

UPIที่ 3.1-2 การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ระดับ รองศาสตราจารย์

กลยุทธ์ที่ 3.2: กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร
UPIที่ 3.2-4 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ

กลยุทธ์ที่ 3.3: กำรสร้ำงระบบกำรสรรหำ รักษำไว้ ใช้งำน และพัฒนำ
UPIที่ 3.3-3 การจัดทาแผนอัตรากาลัง (คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ)

ยุทธศำสตร์ที่ 4: กำรมีส่วนร่วมและกำรรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.2: กำรส่งเสริมกำรวิจัยหรือกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่น
UPIที่ 4.2-1 จานวนส่วนงานที่มีชุมชนเป้าหมาย

UPIที่ 4.2-4 จานวนโครงการพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณาการสาขาวิชา

กลยุทธ์ที่ 4.3: กำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ และกำรกีฬำ
UPIที่ 4.3-4 จานวนโครงการศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา

กลยุทธ์ที่ 4.4: กำรส่งเสริมแนวคิดตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
UPIที่ 4.4-1 จานวนส่วนงานที่นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไป

บรรจุในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาส่วนงาน และ
วิถึการทางาน
ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยใน

148

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) คณะเภสัชศาสตร์

UPI ที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 5.2: กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหำวิทยำลัยบูรพำ
UPIที่ 5.2-2 จานวนส่วนงานที่มีการกาหนดเอกลักษณ์บณ
ั ฑิตของส่วนงาน

ปีกำรศึกษำ 2559

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย



ปีกำรศึกษำ 2560

รูปภำพ S.4-1 แสดงผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยของคณะเภสัชศำสตร์
ปีกำรศึกษำ 2559 และ 2560

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล : ระดับ 4
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning
Outcomes)
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme
Structure and Content)
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วธิ ีการ (Teaching and
Learning Approach)
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff
Quality)
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff
Quality)
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality
and Support)
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and
Infrastructure)
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality
Enhancement)
AUN. 11 ผลผลิต (Output)
ระดับในภำพรวม

หลักสูตร
ปริญญำตรี
3

หลักสูตร
ปริญญำโท
2

หลักสูตร
ปริญญำเอก
2

4
3

2
2

2
2

3

1

1

4
3

2
2

2
2

NA

2

2

4

2

2

3

2

2

3

1

1

3
3

1
2

1
2
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ตำมเกณฑ์ CUPT-QA
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
S.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part –
time/full - time of international students
S.3 Green University
S.4 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับ
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
5
5
4
4
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รำยงำนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ
จุดเด่น สำหรับปีกำรศึกษำ 2560
1. บัณฑิตได้งานทาและประกอบอาชีพตรงตามสายงานสูง
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ ในการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติมีจานวนมาก
3. อัตราส่วนของทุนสนับสนุนงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์จากภายนอก
4. การแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศในลักษณะ out bound มีเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนำ สำหรับปีกำรศึกษำ 2560
1. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร
2. การดาเนินการตามแผนความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์และปรับปรุงการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 4
ภำคผนวก
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) คณะเภสัชศำสตร์
ประจำปีกำรศึกษำ 2559 (1 สิงหำคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2560)
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CdsID
933
934
935
936
937
938
952
953
954
955
956
957
964
965
966
967
968
969
102
599

21

600

22

601

23
24

107
108

25

109

26

110

27

111

CdsName
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

CdsValues
3
1
1
1
663
661
1
1
72
18
20
34
66
18
20
28
3
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ID
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

CdsID
CdsName
112 - ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
113 - ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
114 - ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
115
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
116 - ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
117 - ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
118 - ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
119
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
120 - ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
121
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
122 - ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
1128 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
1129 - - --ระดับปริญญาตรี
1130 - - --ระดับ ป.บัณฑิต
1131 - - --ระดับปริญญาโท
1132 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
1133 - - --ระดับปริญญาเอก
1134 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1135 - - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
1136 - - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1137 - - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
1138 - - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์
1108 จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1109 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ

CdsValues
3
3
3
15
1
14
4
6
3
1
13
1
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ID
52

53
54
55

56

CdsID
CdsName
1110 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศาร
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
1111 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
1112 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1113
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1114 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

57
58

1115
1116

59
60
61

1117
1118
1119

62

1120

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

CdsValues
3

3

6

-
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ID
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

CdsID
CdsName
1121 - - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
1122 - - --จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
1123 - - --จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
1124 - - --จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
1125 - - --จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1126 - - --จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1127 - - -จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
84 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
85 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
86 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)
87 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
88 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
681 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
89 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
682 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
683 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
90 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่ )
95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
993 จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
994 - ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
995 - ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
996 - ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน

CdsValues
33
33
30
2
1
31,699
3.88
-
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ID

CdsID

85
86

997
998

87

999

88

1000

89
90

1001
1002

91
92
93

1003
1004
1005

94
95
96

1006
1007
91

97

1009

98

1010

CdsName
อนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

CdsValues

-

-

-
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ID
99

100
101
102

103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

CdsID
CdsName
1011 - ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
1012 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
1013 - ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2
1014 - ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1
1015 - ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
1016 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1017 - ---จานวนงานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
1018 - ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
1019 - ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
1020 - ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
1021 - ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1022 - ---จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1023 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)
123 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
124 - ---ระดับอนุปริญญา

CdsValues
-

-

-

637.33
-
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ID
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

CdsID
125
126
127
128
129
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
612
613
614
615
616
617
618
619
812

144
145
146

878
879
880

CdsName
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

CdsValues
635.33
1.17
0.83
6,117,760
6,117,760
9,950,000
9,950,000
55
55
17
17
3
3
-
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ID
147

160
161
162
163

CdsID
CdsName
813 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
881 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
882 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
883 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
814 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
884 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
885 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
886 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
815 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
887 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
888 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
889 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
816 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
890 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
891 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
892 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
817 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

164
165
166

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

893
894
895

CdsValues
5

5
7

7
14

14
-
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ID
167
168
169
170
171

CdsID
818
896
897
898
819

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

899
900
901
820
902
903
904
821
905
906
907
822

184
185
186
187

908
909
910
823

188
189
190
191

911
912
913
825

192
193
194
195
196
197
198

914
915
916
826
917
918
919

CdsName
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

CdsValues
-
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ID
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

CdsID
827
920
921
922
828
923
924
925
829
926
927
928
830
930
931
932

CdsName
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

CdsValues
-
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