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 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรและระดับคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ และการจัดการความรู้ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และได้ผลลัพธ์เหมือนกันและคงที่ และผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ข้ันตอนการ
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 4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 160 
 4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 160 
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ตารางที ่3.2 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

38 
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ตารางที ่3.6 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
46 

ตารางที่ 3.7 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 
13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

48 

ตารางที่ 3.8 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ (ปีการศึกษา 2557 -2561) สกอ. 
(วงรอบปีการศึกษาและปีงบประมาณ) 

48 

ตารางที่ 3.9   การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา 51 
ตารางที ่3.10 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
57 

ตารางที ่3.11 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

61 

ตาราง 3.12 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวดที่ 1-7 
 

62 

ตารางที่ 3.13 ความเกี่ยวข้องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

63 

ตารางที ่3.14 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบัน 

68 

ตารางที ่3.15 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการ
จัดการความรู ้

72 

ตารางที ่3.2 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ.  
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 

41 

ตารางที ่3.3 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ปีการศึกษา 2557-2561) สกอ. 
(วงรอบปีการศึกษา) 

41 

ตารางที ่3.4 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ.  
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  

43 

ตารางที ่3.5 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ (ปีการศึกษา  2557-2561) สกอ. 
(วงรอบปีการศึกษาและปีงบประมาณ) 

43 

 

 



ช 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที ่3.6 การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 47 
ตารางที ่3.7 การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา 47 
ตารางที ่3.8 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวดที่ 1-7 54 
ตารางที ่3.9 ความเกี่ยวข้องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะกับเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
55 

ตารางที่ 4.1 แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการจัดการความรู้
คณะเภสัชศาสตร์  

80 

ตารางที่ 4.2   แผนการปฏิบัติงานด้านการประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 81 
ตารางที่ 4.3   แผนการปฏิบัติงานด้านการประคุณภาพการศึกษาภายใน ะระดับคณะ 108 
ตารางที่ 4.4 แผนการปฏิบัติงานด้านการประคุณภาพการศึกษานอก 134 
ตารางที่ 4.5 แผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

( (EdPEx) 
142 

ตารางที่ 4.6 แผนการปฏิบัติงานด้านการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 155 
ตารางที่ 4.7 แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ 162 
 



ซ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

  หน้า 
แผนภาพที่ 2.1 การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเภสัชศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 
7 

แผนภาพที ่2.2 แสดงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

8 

แผนภาพที ่2.3 แสดงโครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 
แผนภาพที ่2.4 แสดงแผนผังการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 16 
แผนภาพที ่2.5 แสดงระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  

(ระดับคณะและระดับหลักสูตร) 
17 

แผนภาพที ่2.6 แสดงแผนผังการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 22 
แผนภาพที ่2.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 
23 

แผนภาพที ่2.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอก 

23 

แผนภาพที ่2.9 แสดงโครงสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 24 
แผนภาพที ่2.10 แสดงกระบวนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
26 

แผนภาพที ่2.11 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) งานประกันคุณภาพการศึกษา 27 
แผนภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนกระบวนการขอนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน และขออนุมัติยืมเงิน

ทดรองจ่าย 
83 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดท าเอกสารการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 84 
แผนภาพที่ 4.3 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดท าเอกสารการเดินทางไปราชการส าหรับประธาน

ตรวจประเมินหรือวิทยากร 
85 

แผนภาพที่ 4.4 แสดงขั้นตอนกระบวนการขอนุมัติ/ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน  
อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

86 

แผนภาพที่ 4.5 แสดงขั้นตอนกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

88 

แผนภาพที่ 4.6 แสดงขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ 
ระดับหลักสูตร 

91 

แผนภาพที่ 4.7 แสดงการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 92 
แผนภาพที่ 4.8 ตัวอย่างหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 97 
แผนภาพที่ 4.9 ตัวอย่างหมวดที่ 2 อาจารย์ 98 
แผนภาพที่ 4.10 ตัวอย่างหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 99 
แผนภาพที่ 4.11 ตัวอย่างหมวดที่ 4 ข้อมูลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน

หลักสูตร 
100 

แผนภาพที่ 4.12 ตัวอย่างหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 100 
แผนภาพที่ 4.13 ตัวอย่างหมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก 

ผู้ประเมิน 
101 

 

 



ฌ 
 

สารบัญแผนภาพ (ตอ่) 
 

  หน้า 
แผนภาพที่ 4.14 ตัวอย่างหมวดที่ 7 แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 102 
แผนภาพที่ 4.15 ตัวอย่างภาคผนวก 103 
แผนภาพที่ 4.16 แสดงขั้นตอนกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 110 
แผนภาพที่ 4.17 แสดงขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ 

ระดับคณะ 
113 

แผนภาพที่ 4.18 ตัวอย่างส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
(องค์ประกอบที่ 1) 

118 

แผนภาพที่ 4.19 ตัวอย่างส่วนที่ 4 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  119 
แผนภาพที่ 4.20 ตัวอย่างส่วนที่ 4 ตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  119 
แผนภาพที่ 4.21   ปกรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 120 
แผนภาพที่ 4.22   ค าน ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 121 
แผนภาพที่ 4.23   สารบัญงานรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 122 
แผนภาพที่ 4.24   บทสรุปผู้บริหาร 123 
แผนภาพที่ 4.25   ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของคณะ 124 
แผนภาพที่ 4.26   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ    125 
แผนภาพที่ 4.27   ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 126 
แผนภาพที่ 4.28   ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง    127 
แผนภาพที่ 4.29 แสดงขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 137 
แผนภาพที่ 4.30 แสดงขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 138 
แผนภาพที่ 4.31 แสดงโครงสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 143 
แผนภาพที่ 4.32 แสดงขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 149 
แผนภาพที่ 4.33 แสดงขั้นตอนการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 165 
แผนภาพที่ 4.34 แสดงขั้นตอนการจัดการความรู้ 172 
 

 

 



 

1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับท่ี 8 และเป็นคณะวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจหลักท่ีต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันพบว่าความท้าทายของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ การสร้างความเช่ือม่ันว่า
สถาบันการศึกษาจะสามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาอาชีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตได้อย่างไร ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพเป็นภารกิจหน่ึงของกระบวนการศึกษา ท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นตัวช้ีวัดถึงระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาน้ันๆ โดยสถาบันการศึกษาจะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มีการประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน แล้วจัดทํารายงานผลการดําเนินการเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 2552) การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมุ่งเน้นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการท่ีมีระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งช้ีท่ีกําหนด ท้ังการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ท้ังน้ีเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าคณะจะสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความคาดหวังและ
ความต้องการของสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความเป็นเลิศในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของคณะ ดังน้ันการประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสําคัญท่ีจะส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการไปอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ในคณะจะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุมการ
ดําเนินงานดังกล่าว ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป (คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557-2561, 2557) 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาในกลุ่ม ข ท่ีเน้นระดับปริญญาตรี ได้
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ีกําหนดได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบและควบคุมดูแลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะซึ่งเน้นความสําคัญท่ีกระบวนการในการบริการการศึกษา และระบบบริหารท่ี
ส่งผลให้เกิดความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอย่างต่อเน่ือง ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ และเสนอแนวทางการปรับปรุง (Plan-Do-Check-Act) โดยยึดหลัก
ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบใหม่ (2557-2561) ของ (สกอ.) เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบท่ีสี่ (2558 - 2562) ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การพัฒนาคุณภาพ



 

2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของสกอ. ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใช้เกณฑ์ EdPEx  ในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป รวมท้ังเกณฑ์การ
รับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ตามข้อกําหนดของสภาเภสัชกรรมซ่ึงมีเง่ือนไขให้คณะเภสัชศาสตร์ทุกแห่งต้องตรวจ
ประเมินเพ่ือรับรองสถาบันซ่ึงจะมีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถาบันทุก 5 ปี จะเห็นได้ว่าคณะจะต้องมีการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือให้คณะ
มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาคณะมีการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในแนวโน้มท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน
ในข้ันตอนการดําเนินงานบางส่วนก็ยังพบว่ากระบวนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเกณฑ์ต่างๆ 
บางตัวบ่งช้ียังมีปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดําเนินงานและทําให้ผลการประเมินในบางตัวบ่งช้ีมีค่าคะแนนไม่
แน่นอน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการดําเนินงานและผลการประเมินในปีถัดไป (รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 2557-2559, 2557-2559) ดังน้ันแนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจึงถือว่าเป็นกลไก
หน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะให้มีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจที่กําหนดไว้         
จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือช่วยลดปัญหาการ
ปฏิบัติงานและให้คณะมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีกลไกไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมของคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน และรองรับการสร้างบัณฑิตให้เกิด
การเรียนรู้และมีคุณภาพอย่างแท้จริง รวมท้ังสร้างผลผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน กําหนดขอบเขตในการดําเนินงาน ทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทํา “คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นคู่มือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
 1.2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ผลลัพธ์เหมือนกันและคงท่ี 
 1.2.3 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1.3.1 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
 1.3.2 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ผลลัพธ์เหมือนกันและคงที่  
 1.3.3 ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน 
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน 
 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเน้ือหาครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ภาระงาน
หลักได้แก่ 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอบสาม (พ.ศ. 2557 – 2561) 



 

3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามข้อกําหนดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รอบท่ีสี่ (2558 - 2562) 
 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับปี 2558 - 2561 
 4. การรับรองสถาบัน ตามข้อกําหนดของสภาเภสัชกรรม 
 5. การจัดการความรู้ (KM)  ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2557 – 2561) 
 เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนดคือรอบปีการศึกษา (สิงหาคม – กรกฎาคม) 
และรอบปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) ซ่ึงครอบคลุมข้ันตอนกระบวนการดําเนินงานท้ังก่อนและหลังแต่ละ
กิจกรรมข้างต้น ต้ังแต่1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  2) การดําเนินการ
ประกันคุณภาพตามวงจร PDCA (การวางแผน การดําเนินงานประเมิน การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา)     
3) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และ 4) การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
1.5 นิยามศัพท์/คําจํากัดความ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สกอ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รายงานการประเมินตนเอง  
(SAR) 

หมายถึง รายงานการประเมินตนเองท่ีสถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set : CDS) 

หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเก็บครอบคลุมสําหรับการรายงานต่อ สกอ. 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์บริการวิชาการ เป็น
ระยะ เพ่ือการรักษาคุณภาพให้ย่ังยืน 

การประกันคุณภาพภายใน  
 

หมายถึง การตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายในโดย
บุคลากรของสถาบันการศึกษาน้ันเอง หรือโดยหน่วยงาน ต้น
สังกัดท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาน้ัน ผลจากการ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน คือมีการวางระบบงานท่ีมีระบบและ
กลไกชัดเจนมีการดําเนินงานรวมท้ังมีการพัฒนาฐานข้อมูลใน
ด้านต่างๆ 

การตรวจสอบ  
 

หมายถึง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก เพ่ือ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์บริการวิชาการ 

อาจารย์  หมายถึง คณาจารย์ ซ่ึงจะมีตําแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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อาจารย์ประจํา  
 

หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิด
สอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติ หน้าท่ีเต็มเวลา อาจารย์ประจํา
หลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร ท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังน้ี สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้อง
เป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้ น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา ของหลักสูตร 38 คู่ มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  

อาจารย์ประจําหลักสูตร  
 

หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและ
พัฒนา หลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ พัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจํา
หลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตร และเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซํ้าได้เกิน 2 คน  

ปีการศึกษา  หมายถึง เร่ิมต้ังแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป 
ปีงบประมาณ  หมายถึง เร่ิมต้ังแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
สมศ. หมายถึง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) 
การประกันคุณภาพภายนอก  
 

หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการ
ตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาซึ่งกระทําโดยสํานักงานภายนอกหรือผู้
ประเมินภายนอกเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 

การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 
 

หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการ
ตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบท่ีสี่ (2558 - 2562) ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) 
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อาจารย์ 
 

หมายถึง อาจารย์ประจําท่ี เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของ
มหาวิทยาลั ย  รวม ท้ั งอาจารย์ ท่ี มี  สัญญ าจ้างกั บ
สถาบันอุดมศึกษา 

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
 

หมายถึง กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของ
เก ณ ฑ์  Malcolm Baldrige National Quality Award: 
MBNQA ท่ี เป็ น ต้นแบบของรางวั ลคุณ ภาพแห่ งชาติ 
(Thailand Quality Award: TQA) ซ่ึ งทํ าให้มอง/คิดและ
บริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเช่ือมโยงกันหมด) 
และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จาก
จุดเน้นท่ีเป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ 

ผู้นํา หมายถึง รับผิดชอบช้ีทิศทางขององค์กรให้ชัดเจนผลักดันให้เกิด 
กระบวนการ ทํางานให้ดีข้ึนและสําเร็จ ทําให้องค์กรเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม/เป็นท่ีพ่ึง แก่สังคม 

ข้อกําหนดพ้ืนฐาน หมายถึง แนวคิดท่ีเป็นแก่นสําคัญของหัวข้อในเกณฑ์ EdPEx ซ่ึง
แสดงอยู่ในลักษณะคําถามต่อท้ายหัวข้อ 

ค่าเทียบเคียง หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซ่ึงแสดงวิธีการปฏิบัติงาน และผล
การดําเนินการท่ีเป็นเลิศของกิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกันท้ัง
ภายในและภายนอกวงการ ศึกษา 

คู่ความร่วมมือท่ีไม่เป็นทางการ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลท่ีให้ความ ร่วมมือกับสถาบันในการ
สนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอย่าง หรือผู้ ท่ีให้
ความร่วมมือ เป็นครั้งคราว โดยมีเป้าหมายระยะสั้นท่ี
สอดคล้องกันหรืออย่างเดียวกันกับสถาบัน 

ลูกค้า หมายถึง ผู้ใช้ หรือผู้ท่ีมีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตร และบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ ผลกระทบจาก

การดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน 
ความผูกพันของลูกค้า หมายถึง การลงทุนหรือการตัดสินใจเข้าเรียนของ ผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอ่ืนในหลักสูตร และบริการ 
 
การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
สภาเภสัชกรรม หมายถึง องค์กรท่ีเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใน

ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าท่ีตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 

การรับรองสถาบัน 
 

หมายถึง การประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ มีการดําเนินการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม และนําเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์พิจารณา เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมต่อไป 
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การให้ความเห็นชอบหลักสูตร   
 

หมายถึง เม่ือคณะเภสัชศาสตร์ จัดทํ าหลักสูตรใหม่หรือมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใดก็ตาม ต้องย่ืนขอความเห็นชอบ
จากสภาเภสัชกรรมพิจารณาให้หลักสูตรมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีสภาเภสัชกรรมกําหนด   โดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จะเป็นผู้ประเมิน
เบ้ืองต้นและนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ก ารศึ ก ษ า เภ สั ช ศ าส ต ร์ พิ จ า รณ า  เ พ่ื อ เส น อ ต่ อ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมต่อไป 

 
การจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ ท่ี มีอยู่ในส่วนราชการซ่ึงกระจัด

กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

การถ่ายทอดความรู้ 
 

หมายถึง กระบวนการแบ่งปันความรู้ถูกถ่ายทอดจากคนหนึ่ง ไปยังอีก
คน กลุ่มหน่ึงไปยังอีกกลุ่ม หรือจะเป็นจากองค์กรหน่ึงไปยัง
อีกองค์กร กล่าวคือเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ไปยังผู้ท่ี
ต้องการความรู้หรือการได้มาซ่ึงความรู้ของผู้ ท่ี ต้องการ
ความรู้ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

หมายถึง การที่กลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงร่วมกัน  มา
รวมตัวกันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพ่ือ
ร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องน้ันๆ 

การเผยแพร่ 
 

หมายถึง กระบวนการท่ีทําให้นวัตกรรมได้รับการยอมรับและถูก
นําไปใช้โดยสมาชิกของชุมชนเป้าหมาย   
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บทท่ี 2  
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

2.1 โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างอัตรากําลัง 
 2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับท่ี 8 และเป็น     
คณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย  ให้จัดต้ังเป็นคณะเภสัชศาสตร์ เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และมีพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนที่ 21 ก. เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 
2537 สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  5 ปี ได้ รับความเห็นชอบจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และสํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2536  ในปี 2551 ได้ดําเนินการปรับ
หลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการ
เรียนการสอนท่ีกําหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเริ่มเปิดรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 
เป็นต้นไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ได้แบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา คือสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และ
แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 3 กลุ่มวิชา 1 กลุ่มงาน 1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และ 1 หน่วยทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

แผนภาพท่ี 2.1 การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเภสัชศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 
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หมายเหตุ      เป็นการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
                                      เป็นการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 

 
แผนภาพท่ี 2.2 แสดงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

คณะเภสัชศาสตร 

สํานักงาน 

เลขานุการ 

กลุมวิชา 

ชีวเภสัชศาสตร 

กลุมวิชา 

เภสัชกรรมปฏิบัติ 

กลุมวิชาเภสัชเคมี 

และเทคโนโลยี  

เภสัชกรรม 

สถานปฏิบัติการ 

เภสัชกรรมชุมชน 

งานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารงานบุคคล 

งานคลังและพัสดุ 

งานแผนและงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

งานสงเสริมการวิจัย 

บริการวิชาการ ทํานุบํารุง 

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 

งานปฏิบัติการ 

งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

งานประชาสัมพันธ 

งานวิเทศสัมพันธ 

 

หนวยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 
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- งานบริหารท่ัวไป     - งานบริหารบุคคล 

- งานคลังและพัสดุ 

- งานแผนและงบประมาณ    - งานคอมพิวเตอรและเครือขาย   

- งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ                   

 

- งานบริการการศึกษา (งานวิชาการ/งานบัณฑิตศึกษา) 

- งานพัฒนานักศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.3 แสดงโครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร / 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

 

หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝายวิชาการ/ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ  

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

 

หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการ 

เภสัชกรรมชุมชน 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี  

- งานสงเสริมการวิจัย  - งานวิเทศสัมพันธ 

- งานปฏิบัติการ - งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯ 

- งานบริการการศึกษา (งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 

- กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลุมวิชาภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 

  ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

   

 

 

    

 

 

หัวหนาหนวยทดสอบ 

คุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑสขภาพ 

- งานทดสอบคุณภาพและ 

   มาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 
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- งานบริหารท่ัวไป     - งานบริหารบุคคล 

- งานคลังและพัสดุ 

- งานแผนและงบประมาณ   - งานคอมพิวเตอรและเครือขาย   

- งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ                  

- งานบริการการศึกษา (งานวิชาการ/งานบัณฑิตศึกษา) 

- งานพัฒนานักศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.3 แสดงโครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อ) 
 
 

คณบดี 

อาจารยศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา / 

นางสาวเบญจภัค ม่ิงขวัญ 
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันตะมา 

 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  

 

อาจารยจินตนา นภาพร 

อาจารยฐิติเดช ลือตระกูล  

ผศ.ดร.สุภารัตน จันทรเหลือง/ 

อาจารยธนวดี ปรีเปรม 

 

อาจารยพีรวัฒน จินาทองไทย 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล  

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 

 

อาจารยทวนธน บุญลือ 

อาจารยประสิทธิชัย พูลผล 

 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี  

- งานสงเสริมการวิจัย  - งานวิเทศสัมพันธ 

- งานปฏิบัติการ - งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯ 

- งานบริการการศึกษา (งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

- กลมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลมวิชาภสัชเคมีและเทคโนโ,ยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 

  ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

   

 

 

    

 

 

สภามหาวิทยาลัย  

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 

- งานทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ 
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 2.1.2 ภาระหน้าท่ีของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแรกของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังและภาระหน้าท่ีดังน้ี 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด เพ่ือสนองความต้องการของ
ประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหน่ึง 

2. เพ่ือดําเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ สาธารณสุข และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและ
ประเทศ  

3. เพ่ือดําเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
เภสัชเวทและสมุนไพร เพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ 

4. เพ่ือให้บริการด้านวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ 
การเผยแพร่ความรู้ และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

5. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์เภสัชตํารับด้ังเดิม
ของไทยไว้ 

 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพ่ือสร้างความ

เช่ียวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  สามารถ

แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรมนําความรู้ ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  สามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง  เพ่ือ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

เพ่ือธํารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการ

ดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
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วัฒนธรรมองค์กร 
1. การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การทํางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือในการทํางานให้ประสบ 

ความสําเร็จ  การคิดเชิงบวก รวมถึงการมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างทีมงานท้ังภายในและภายนอก 
2. การมีหัวใจบริการ (Service mind) การบริการท่ีดี แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียต่างๆ ให้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยการ
อํานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุน การเร่งรัดการทํางานตาม
สายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอ่ืน รวมท้ังการย้ิมแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับ
ด้วยไมตรีจิตท่ีดีต่อผู้อ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีเขาต้องการ 

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) การรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีตามตําแหน่งงานท่ีได้รับมา ท้ังในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและการรักษากฎระเบียบ 

ค่านิยม 
1. ทํางานเชิงรุก (Proactiveness) มีทักษะในการเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหน้า 

พร้อมท้ังลงมือจัดการกับปัญหาน้ันๆ หรือใช้โอกาสท่ีเกิดข้ึนให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการท่ี
สร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

2. สร้างสรรค์ (Creativity) มีความคิดริเริ่ม  ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดใหม่ๆ  ท่ีสามารถทํา 
ประโยชน์ หรือเพ่ิมคุณค่าแก่งานได้ รวมท้ังนําความคิดสร้างสรรค์ท่ีคิดได้ ไปทําให้เป็นจริง และ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ จนเกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) 

3. พัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้ดีข้ึน  

4.   ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Drive for excellence) ปฏิบัติงานโดยมุ่งความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์
ท่ีเป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบท่ีดีท้ังภายในคณะ และหน่วยงานภายนอก สร้างช่ือเสียงให้แก่
ตนเอง คณะ และมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

 
 

2.2  บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบเลขท่ี 516 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานท่ัวไป ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีกําหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือ วันท่ี 21 กันยายน 2553 ได้ระบุ
หน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ ดังน้ี 
 1)  ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ  ท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงาน
ท่ัวไป ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าท่ี เช่น การศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธี
ต่างๆ เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอ่ืนๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประทเศ ติดตามผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานบริการ
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การศึกษา งานกิจการนิสิตนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 2)  ช่ือตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
     ช่ือตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ตําแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี คือ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ระดับเช่ียวชาญ   
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ระดับชํานาญการพิเศษ   
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ระดับชํานาญการ   
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ระดับปฏิบัติการ   

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก  (ตามท่ี  ก.พ.อ.กําหนด เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2553) 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานท่ัวไป ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังน้ี 

1. ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไปในสํานักงาน เช่น งานธุรการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2. ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานสํานักงานในด้านต่างๆ เช่น งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี งาน
สัญญาต่างๆ เป็นต้น 

3. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือการดําเนินการประชุมและ
การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องสําเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

4. ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวก 
และเกิดความร่วมมือ 

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
     6. วางแผนการทํางานรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

7. ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

8. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. ให้คําปรึกษาแนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานท่ัวไป รวมท้ังตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 

10. จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับด้านการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือให้
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ท่ี
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เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
  
2.3  บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีหน้าท่ีในการดูแล
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะโดยเป็นศูนย์กลางของคณะและหลักสูตรในการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตร และคณะ ตามระบบคุณภาพ
และกลไกท่ีสถาบันกําหนดข้ึน โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน เพ่ือให้ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ เป้าหมาย และเป้าประสงค์ ท่ีต้ังไว้ และมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเรียนรู้ตลอดไปตามเกณฑ์การประเมินท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และมีการนํา
หลัก PDCA เข้ามาใช้ในการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
 2.3.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ 
          ก) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มี 5 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ และการประกันคุณภาพภายนอก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) และการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ และการจัดการความรู้ 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาภายในคณะจากคณะบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง หรือจากหน่วย งานของมหาวิทยาลัยท่ีมี
หน้าท่ีกํากับดูแล เพ่ือให้ม่ันใจว่าคณะได้ดําเนินการ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) กําหนด 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐาน
การศึกษาของวิชาชีพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีสํานักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันว่ามหาวิทยาลัยและคณะได้ดําเนินการ
ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้
องค์กรหรือสถาบันท่ีมีหลักสูตรและบริการประเภทให้บรรลุเป้าหมาย ทําให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีข้ึน ปรับปรุง
ผลการดําเนินงานการทุกด้านและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดยทําให้แผน กระบวนการตัดสินใจ บุคลากร 
ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน โดยเป็นหมวดคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสําคัญในการบริหาร
และดําเนินงานของสถาบัน ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) กําหนด ได้แก่ 

1. การนําองค์การ 
2. กลยุทธ์ 
3. ลูกค้า 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
5. บุคลากร 
6. ระบบปฏิบัติการ 

การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ เป็นการเข้าเย่ียมสถาบันทางเภสัชศาสตร์เพ่ือประเมินคุณภาพ
การศึกษา และมีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถาบันทุก 5 ปีและเป็นการประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการ
ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม และเม่ือสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบหลักสูตร
และให้การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์แล้ว  จึงถือว่าครบข้ันตอนของการรับรองปริญญา บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันน้ัน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดย
การประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ดังกล่าวกําหนดปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการ
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พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในอนาคต  

การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์มีเกณฑ์การพิจารณาหลายประการ โดยมีการพิจารณาปัจจัยท่ีบ่ง
บอกคุณภาพของการจัดการศึกษาท้ังหมด 12 ปัจจัยดังน้ี 
ปัจจัยท่ี 1  คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/คณะ     
ปัจจัยท่ี 2  อาจารย์/บุคลากร     
ปัจจัยท่ี 3  เกณฑ์การรับนิสิต/นักศึกษา 
ปัจจัยท่ี 4  ความพร้อมในการจัดการศึกษาหมวดวิชาในหลักสูตร 
ปัจจัยท่ี 5  ความพร้อมของการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ปัจจัยท่ี 6  ระบบการดูแลนิสิต/นักศึกษาและระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ปัจจัยท่ี 7  อาคารสถานท่ี อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
ปัจจัยท่ี 8  ห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจัยท่ี 9  การบริหารจัดการ 
ปัจจัยท่ี 10 แหล่งงบประมาณและประมาณการงบประมาณ 
ปัจจัยท่ี 11 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ปัจจัยท่ี 12 การวิจัย 
 การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
และนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้
หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization 
หรือ LO) ท่ีสามารถเพ่ิมขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด 

ข) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

กล่าวคือเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความคาดหวังและความต้องการของสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความ
เป็นเลิศในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจและศักยภาพของคณะ  จึงได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

1) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเภสัชศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
ระบบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    

3) ส่งเสริมให้มีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานท้ังในระดับคณะ 
หน่วยงาน และบุคคล 

4) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์แก่บุคลากรและ
สาธารณชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (The Education 
criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)เพ่ือพัฒนาคุณภาพกับ
หน่วยงานภายนอก 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้เป็นกลไกในการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ 

8) ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูล
ต่างๆ ให้เป็นระบบ 
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ค) แนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1) เสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และความจําเป็นใน

การประกันคุณภาพการศึกษา 
2) จัดให้มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือทํา

หน้าท่ีพัฒนา บริหาร และติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด 
3) พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพ ของคณะเภสัชศาสตร์ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

4) พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report, SAR) ระดับคณะ และจัดทําแฟ้มสะสมงาน (Port folio) ของอาจารย์และบุคลากร 
6) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ  
7) นําผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนางานท้ังในระดับคณะ หน่วยงาน และบุคคล 
8) เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับระบบ วิธีการ และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ของคณะเภสัชศาสตร์ แก่บุคลากร และสาธารณชน 
9) นําเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการดําเนินการท่ีเ ป็นเลิศ (The Education criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําโครงร่างองค์กร 
ประเมินการดําเนินการตามหมวดต่างๆ และจัดทําแผนพัฒนา 

10) นําการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานของคณะ 

 ง) แนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆ ของการประกันคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ 
มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย โครงสร้างการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แสดงเป็นแผนภาพดังน้ี 
 

แผนภาพท่ี 2.4 แสดงแผนผังการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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แผนภาพท่ี 2.5 แสดงระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (ระดับคณะและระดับหลักสูตร) 

กําหนดนโยบายและ 
กํากับติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนา 

 กําหนดค่าเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ 
  กําหนดแผนการดําเนินงาน  
  ติดตามและตรวจสอบผลการ 

ดําเนินงานทุกรอบ3 เดือน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การจัดความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 

กลุ่มวิชาและหน่วยงานภายในคณะฯตามพันธ
กิจ ได้แก่ งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา 
งานกิจการนักศึกษา งานพัฒนาวิชาชีพ งาน
ปฏิบัติการ งานวิจัยงานบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งาน
บุคคล งานนโยบายและแผน งานการเงินฯ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
 
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก(สมศ.)

 วางแผนดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภายนอก ตามค่าเป้าหมายที่กําหนด  

  รายงานผลการดําเนินงาน (SAR) ทุกรอบ 3 เดือน 

รายงาน SAR ระดับคณะ
และหลักสูตรทุกรอบ 3 เดือน 

 รายงาน SAR ระดับคณะและหลักสูตร
ทุกรอบ 3 เดือน 
 รายงาน SAR ระดับคณะและหลักสูตร 

รายงาน SAR ระดับคณะ
ทุกรอบ 3 เดือน 

ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนา 

รายงาน SAR ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลการประเมินระดับคณะ
หลักสูตร และมหาวิทยาลัย 

กําหนดนโยบายและกํากับติดตาม 
และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
ทุกรอบ 3 เดือน 

กําหนดนโยบายและกํากับติดตาม 
และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
ทุกรอบ 3 เดือน 

 
 กําหนดแผนการดําเนินงาน  
  ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ทุกรอบ3 เดือน 

เกณฑ์ EdPEx 

 วางแผนดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม ค่าเป้าหมายที่กําหนด  

 รายงานผลการดําเนินงาน (SAR) ทุกรอบ 3 เดือน 

งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
- คณะกรรมการวิชาการ 
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร

รายงาน SAR ระดับหลักสูตร
ทุกรอบ 3 เดือน 

 กําหนดค่าเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ 
  กําหนดแผนการดําเนินงาน  
  ติดตามและตรวจสอบผลการ 

ดําเนินงานทุกรอบ3 เดือน 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
 
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอก(สมศ.) 

รายงานผลการประเมินระดับคณะ
หลักสูตร และมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา/ 
ปีงบประมาณ  

สภามหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
การกํากับ
มาตรฐาน 

บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

ส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

1. บริหาร
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร ให้คง
อยู่ครบตามท่ี
กําหนด 
 
2.กําหนดอาจารย์
ผู้สอนตาม
คุณสมบัติ 
 
3. กําหนด
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระตาม
คุณสมบัติ 
(บัณฑิตศึกษา) 
 
4. กําหนด
อาจารย์ท่ีปรึกษา
ร่วมวิทยานิพนธ์
ตามคุณสมบัติ 
(บัณฑิตศึกษา) 
 
5. กําหนด
คุณสมบัติของ

1. ประเมิน
คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
(และคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของ
หลักสูตร) โดย
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
2. ติดตามและ
รายงานร้อยละ
ของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้
งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ 
(ร่วมกับงาน
กจิการนักศึกษา) 
 
3. ส่งเสริม กํากับ 
ติดตาม และ
รายงานผลงาน
นักศึกษาและ
บัณฑิต ป.โท/เอก 

1. กําหนดระบบ
และกลไกการรับ
นักศึกษา 
ตลอดจนปรับปรุง 
และประเมิน 
 
2. กําหนดการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาบัณฑิต 
ติดตาม ปรับปรุง 
และประเมิน 
 
3. ติดตาม 
วิเคราะห์ 
รายงานการคงอยู่ 
การสําเร็จ
การศกึษา ความ
พึงพอใจ และผล
การจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

1. บริหาร 
อัตรากําลัง 
คุณวุฒิ การดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึง
รายงาน 
วิเคราะห์ และ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน 
(ร่วมกับงาน
บุคคล) 
 
2. ติดตามและ
รายงาน Citation 
ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร  
(ร่วมกับงานวิจัย) 
 
3. ติดตามและ
รายงานการคงอยู่ 
ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
และนํามา
วิเคราะห์ 
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

มคอ. 2 
 

อาจารย์ผู้สอน 
 

มคอ. 3,4 
(ส่งก่อน 

เปิดภาคเรียน) 
 

ประธานหลักสูตร 
(รับรอง) 

 
อาจารย์ผู้สอน

ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

วิพากษ์ข้อสอบ/ 
วิเคราะห์ข้อสอบ 

 
มคอ. 5,6 

(ส่งภายใน 30 วัน
หลังปิดภาคเรียน) 

 
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

 
มคอ 7 

1. ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
2. ประเมินความ
พึงพอใจของ
อาจารย์ และ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต่อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
3. สรุปผล 
วิเคราะห์และ
นําเสนอความ
ต้องการส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ต่อกลุ่ม
วิชา  
 
4. หัวหน้ากลุ่ม
วิชาเสนอส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีต้องการ
เพื่อขอรับจัดสรร

 วางแผนดําเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การ ศึ กษาภาย ใ น 
ระดับหลักสูตร ตาม 
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ที่
กําหนด  

 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน (SAR) ทุก
รอบ 3 เดือน 

งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (ป.ตรี) 
คณะกรรมการบัณทิตศึกษา 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ตรวจสอบคุณสมบัติ
 เ สนอแ ต่ ง ต้ั ง อ าจา รย์

ประจําหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ และสภาสถาบัน 
ตามลําดับ  
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องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
การกํากับ
มาตรฐาน 

บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

ส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์  
(บัณฑิตศึกษา) 
 
6. กําหนดให้มี
การตีพิมพ์ผลงาน
ของผู้สําเร็จ
การศึกษา 
(บัณฑิตศึกษา) 
 
7. กํากับภาระ
งานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด 
(บัณฑิตศึกษา) 
 
8. ส่งเสริม กํากับ 
ติดตามให้
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
มีผลการวิจัย
อย่างสม่ําเสมอ 
(บัณฑิตศึกษา) 
 
9. ปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
10. ดําเนินงานให้
บรรลุผลตามตัว
บ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานเพื่อ
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ฯ 5 ข้อแรกทุกตัว 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
 
 

4. ประเมินและ
รายงานความพึง
พอใจของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
และนํามา
วิเคราะห์ 
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 
 
 

 
คณะกรรมการ 
ประจําคณะฯ 

(ทุกส้ินปี
การศึกษา) 

 
ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการ
สอน 

 
* การบูรณาการ
การบริการ
วิชาการและทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการ
สอน อยู่ภายใต้
การกํากับดูแล
ของ
คณะกรรมการ
บริหารงาน
บริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
**การบูรณาการ
การวิจัยกับการ
เรียนการสอน อยู่
ภายใต้การกํากับ
ดูแลของ
คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย 
 
 

งบประมาณ ตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี  
 
5. คณะโดย
คณะกรรมการ
วางแผนฯ 
จัดลําดับ
ความสําคัญ  
 
6. จัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุน ส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
และให้หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 
7. อาจารย์
ประจําหลักสูตร 
ติดตามผลการ
ปรับปรุง และ
ประเมินเพ่ือ
พัฒนาต่อไป 

แผนภาพท่ี 2.5 แสดงระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (ระดับคณะและระดับหลักสูตร) (ต่อ)



ตารางที่ 2.1 การเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557-2560 

 

 

 
 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

              

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ตรี โท เอก 
1.1 ตัวบ่งชี้มาตรฐาน (4) (12) (12) 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร / / / 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / / / 
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  / / 
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  / / 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  / / 
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  / / 
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  / / 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา  / / 
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  / / 
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง 
    ต่อเนื่องและสมําเสมอ 

 / / 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด / / / 
12. การดําเนินงนให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสุตรและการเรียน 
      การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

/ / / 

(หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การประเมิน ผ่าน และไม่ผ่าน หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น 0) 
                2. เกณฑ์การประเมินข้อที่ 12 ยกเลิกสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

   

ตัวบ่งชี้พัฒนา (15) (15) (16) 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ / / / 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
               ภายใน 1 ปี 

/   

ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ 
              ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 /  

ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ 
              ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  / 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา / / / 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา / / / 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา / / / 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ / / / 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก / / / 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ / / / 
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร / / / 
ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับเอกสารอ้างอิงใน 
                 ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

  / 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ / / / 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร / / / 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน / / / 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน / / / 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ / / / 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ / / / 
รวมทุกตัวบ่งชี้ (19) (27) (28) 

 

องค์ประกอบที่ 1 

 

 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบที่ 2 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 4 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 

 

 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบที่ 2 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจาย์ประจําและนักวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 4 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 
5.1 การริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

1.1 ผลการประเมินหลักสูตร (ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ) (ผลลัพธ์) 

1.1 ผลการบริหารของคณะ (คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินระดับคณะ 11 คณะ) (ผลลัพธ์) 

คู่มือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศษสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
20 
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ท้ังน้ีในปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนหลักสูตรท่ีต้องประเมินท้ังสิ้น 
5 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 

สําหรับในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนหลักสูตรท่ีต้องประเมิน
ท้ังสิ้น 6 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 1 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 

สําหรับในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนหลักสูตรท่ีต้องประเมิน
ท้ังสิ้น 5 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 3 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 

สําหรับในปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนหลักสูตรท่ีต้องประเมิน
ท้ังสิ้น 3 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 

 
หมายเหตุ  1  สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 ประเมินโดย  

สภาวิชาชีพเภสัชกรรม ซ่ึงรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 

2  ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ไม่ได้รับการตรวจประเมิน เน่ืองจากขออนุมัติปิดหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตาม
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2560 

3  ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ไม่ได้รับการ
ตรวจประเมิน เน่ืองจากขออนุมัติปิดหลักสูตร หลักสูตร โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563) มีแผนผังการดําเนินงาน

โดยสังเขปดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

แผนภาพ 2.6 แสดงแผนผังการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 

  

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) 
..... ลดภาระ 
.....สร้างสรรค์ 
.....กัลยาณมิตร 

การประเมิน 1. ประเมินเพื่อพัฒนา 

- ประเมินตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
  (Compulsory Online Assessment) 
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ตรววจเย่ียมตามความจําเป็น

จัดกลุ่มผลการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรายงานต่อสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

- กลุ่มท่ี 5 ต้นสังกัดควรให้การส่งเสริมในการเป็นต้นแบบ 
- กลุ่มท่ี 4 ต้นสังกัดควรให้การส่งเสริมเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
- กลุ่มท่ี 3 ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนา 
- กลุ่มท่ี 2 ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหา 
- กลุ่มท่ี 1 ต้นสังกัดจําเป็นต้องให้การสนับสนุนเพื่อแก้    
             ปัญหาเร่งด่วน 
 

2. ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน 

- ขอรับการรับรองตามสมัครใจ ภายใน 2 ปี หลังจากการประเมินเพื่อพัฒนา 
- ตรวจเย่ียมไม่เกิน 3 วัน 

สมศ.ประกาศให้การรับรองสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
กําหนด 

ข้ันพื้นฐาน 

1. ประเมินท่ัวไป 
2. ประเมินเฉพาะทาง 
3. ประเมินโดยกําหนดเป้าหมายร่วม 

ข้ันพื้นฐาน 

1. แบบก้าวหน้า 
2. แบบท้าทาย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายในจะเน้นการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

สําหรับการประเมินคุณภาพเป็นการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้า 
(Input)และกระบวนการ (Process) ซ่ึงเป็นการเน้นประเมิน “เหตุ” ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกจะเน้น
การประเมิน“ผล” คือ ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในด้านต่างๆ ดังน้ัน การประกันคุณภาพภายในย่อมส่งผลถึงการประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง ซ่ึง
แสดงความสัมพันธ์ได้ดังน้ี 

 

            
            
            
            
            
      

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก 

แผนภาพท่ี 2.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรท่ีมีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานการ
ประเมินตนเอง 

การตรวจเยี่ยม รายงานผลการ
ประเมิน 

กการติดตาม
ผล 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
 เป็นระบบท่ีมุ่งเน้นผลการดําเนินการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวด ท่ีส่วนกลางของภาพ ซ่ึงอธิบาย
กระบวนการและผลลัพธ์ท่ีสถาบันทําได้ 
 การดําเนินการท่ีเป็นเลิศต้องการการนําองค์การท่ีเข้มแข็ง และแสดงออกด้วยผลลัพธ์ท่ีโดดเด่น 
 คําว่า “บูรณาการ” ตรงกลางภาพ แสดงให้เห็นว่าทุกส่วนประกอบของระบบมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 
 หัวลูกศรแนวนอนตรงกลางภาพ แสดงความเช่ือมโยงท่ีสําคัญอย่างย่ิงระหว่าง “กลุ่มการนํา
องค์การ” (หมวด 1 2 และ 3) และ “กลุ่มผลลัพธ์” (หมวด 5 6 และ7) และความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
หมวดการนําองค์การและผลลัพธ์ 
 ส่วนหัวลูกศรแนวต้ัง ซ่ึงช้ีไป-กลับระหว่างระบบพ้ืนฐานซ่ึงให้ฎฎฎสารสนเทศและข้อมูลป้อนกลับสู่
กระบวนการหลักและสภาพแวดล้อมของสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ดังน้ันจากค่านิยม 11 ข้อดังกล่าว จะนําไปสู่การร้อยเรียงเกณฑ์ออกเป็น 7 หมวด ดังน้ี 

 
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แผนภาพ 2.9 แสดงโครงสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
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 4. การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสภาเภสัชกรรมต้องให้

ความเห็นชอบหลักสูตรทุกครั้งท่ีคณะเภสัชศาสตร์มีการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร  แต่การตรวจ
ประเมินเพ่ือรับรองสถาบันน้ันจะมีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถาบันทุก  5 ปี  สําหรับคณะเภสัชศาสตร์ท่ี
เปิดมานานแล้ว ทุกสถาบันไม่เคยได้รับการตรวจประเมินรับรองสถาบันมาก่อน เน่ืองจากได้รับการรับรอง
สถาบันอัตโนมัติตามบทเฉพาะกาลของข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วย การรับรองปริญญา ฯ พ.ศ. 2551 ซ่ึง
ทุกสถาบันกําลังจะหมดเขตการรับรองปริญญา 5 ปีตามบทเฉพาะกาลดังกล่าว  ในวันท่ี 15 กันยายน 2556  ท้ังน้ี
การรับรองสถาบันดังกล่าวเป็นการประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสภาเภสัชกรรม และเม่ือสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรองสถาบันแล้ว  จึงถือว่า
ครบข้ันตอนของการรับรองปริญญา  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันน้ัน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ผู้ขอ
ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดยการประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ดังกล่าว
กําหนดปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในอนาคตด้วย  

หากคณะเภสัชศาสตร์ใดมีผลการตรวจประเมินสถาบันไม่ผ่านตามปัจจัยข้อใดข้อหน่ึง คณะเภสัชศาสตร์
น้ันจะต้องปรับปรุงจนกว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาเภสัชกรรมกําหนด จึงจะได้รับการรับรองปริญญา ซ่ึงหากสภา
เภสัชกรรมไม่สามารถรับรองปริญญาได้ จะส่งผลให้ในปีการศึกษาต่อไป หากสถาบันน้ียังรับนักศึกษาเข้าเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในปีน้ันไม่มีสิทธิเข้าสอบความรู้ผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  และเพ่ือ
ไม่ให้กระทบกับสิทธิของผู้เข้าเรียนก่อนหน้าท่ีสภาเภสัชกรรมจะไม่ให้การรับรองสถาบัน นักศึกษาท่ีเรียนอยู่ใน
สถาบันน้ีอยู่ก่อนแล้วยังมีสิทธิเข้าสอบความรู้ผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้  

 
5. การจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM)   เป็น กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ท่ี

มีอยู่ในองค์กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคน สามารถ
เข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทํา
ให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization หรือ LO) ท่ีสามารถเพ่ิมขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด 

ท้ังน้ีองค์ความรู้ในองค์กรมี  2 ประเภท ได้แก่ 
 1. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 

ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ 
2.  ความรู้ ท่ีฝั งลึก (Tacit Knowledge) เ ป็น ความรู้ ท่ี ไ ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ

สัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซ่ึงยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อ่ืนทราบหรือเข้าใจ จําเป็นต้องอาศัย
กระบวนการต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ท่ีชัดแจ้งซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน 
งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ 



26 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพ 2.10 แสดงกระบวนการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

2.4 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย   
  
 โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบเลขที่ 516 ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานท่ัวไป ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  5 ภาระงานหลัก คือ 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
 4. การรับรองสถาบัน ตามข้อกําหนดของสภาเภสัชกรรม 
 5. การจัดการความรู้ (KM)   
โดยมีโครงการการปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดังน้ี 
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หมายเหตุ :  * มีผู้ปฏิบัติงานคนเดียว ไม่มีหัวหน้างานช้ันลําดับถัดมา 
 
 

แผนภาพท่ี 2.11 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 โดยปฏิบัติงานครอบคลุมและสอดคล้องตามภาระงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีคณะเภสัชศาสตร์ 
กําหนดและตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 5 ภาระงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
    1.1 ดําเนินการจัดทําหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ เสนอรอง
คณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และติดตามประสานงานข้อมูลเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 
    1.2 ดําเนินการจัดทําเอกสารการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ และรวบรวมข้อมูลและสถิติการเบิกจ่ายเพ่ือเป็นแนวทางในการขออนุมัติ
งบประมาณในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีน้ันๆ     
    1.3 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติของผู้บริหารและบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชุม อบรม สัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษา/TQA/EdPEx/รับรองสถาบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากรในอนาคต (ฐานข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา)  
 1.4 ศึกษาข้อมูล เกณฑ์ ปัจจัยและข้อกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับการ
ประเมินและการตรวจเย่ียม  
     1.5 ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดค่าเป้าหมาย การกําหนดผู้รับผิดชอบ การ
ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส การติดตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
      1.6 ศึกษาวิเคราะห์สูตรคํานวณตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลการประเมินเทียบคู่กับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

* นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
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      1.7 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการในการกําหนดค่าเป้าหมายในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป 

    1.8 รวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีและวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ได้รับรางวัลอันดับ 3 นําเสนอผลงาน
ประเภทโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.) ณ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ผ่านระบบ Google Application  
      1.9 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ
กลุ่มงาน/อาจารย์ประจําหลักสูตร 

  1.10 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุง วางแผนการดําเนินการ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 1.11 จัดทําข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยโปรแกรม MS Excel โดยเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบรายปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการตัดสินใจแก่ผู้บริหารและนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 1.12 ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือร่วมจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data 
Set) ซ่ึงประกอบด้วย ระบบและกลไกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ข้อมูล
ด้านการวิจัย และข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ google drive (google seet, google doc) 
 1.13 ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือเลือกใช้ข้อมูลใน Common Data Set 
เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการนําระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล Common Data Set เช่น โปรแกรม Microsoft 365 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการทํางาน
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 1.14 ประสานงานกับงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรวมรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงสําหรับรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

    1.15 ให้คําปรึกษา แนะนํา  เกี่ยวกับข้ันตอน การดําเนินงานในตัวบ่งช้ีท่ีผู้รับบริการต้องการทราบ
ข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการใช้งาระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ e-document , 
ระบบ CHE QA Online  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีการเพ่ิมเติม แก้ไข หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆในช่องทางท่ีหลากหลายและ
เป็นปัจจุบัน 

 1.16 ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีเพ่ิมเติม แก้ไข รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้แก่บุคลากร 
      2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 1.1 ดําเนินการจัดทําหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ เสนอ
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และติดตามประสานงานข้อมูลเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 
     1.2 ดําเนินการจัดทําเอกสารการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ และรวบรวมข้อมูลและสถิติการเบิกจ่ายเพ่ือเป็นแนวทางในการขออนุมัติ
งบประมาณในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีน้ันๆ     
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 1.3 ศึกษาข้อมูล เกณฑ์ ปัจจัยและข้อกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับการ
ประเมินและการตรวจเย่ียม  
     1.4 ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดค่าเป้าหมาย การกําหนดผู้รับผิดชอบ การ
ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส การติดตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
      1.5 ศึกษาวิเคราะห์สูตรคํานวณตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลการประเมินเทียบคู่กับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
      1.6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการในการกําหนดค่าเป้าหมายในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป 

    1.7 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุง วางแผนการดําเนินการ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
     1.8 ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือนําระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล Common Data Set เช่น โปรแกรม Microsoft 365 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการทํางานให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

        1.9 ประสานงานเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาไปยังผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องทราบ 
        1.10 ประสานงานกับงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรวมรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงสําหรับรองรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา และนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
  1.11 ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานในตัวบ่งช้ีท่ีผู้รับบริการต้องการทราบ

ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารท่ีมีการเพ่ิมเติม แก้ไข การประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
 1.1 ดําเนินการจัดทําหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ เสนอ
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และติดตามประสานงานข้อมูลเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 
     1.2 ดําเนินการจัดทําเอกสารการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ และรวบรวมข้อมูลและสถิติการเบิกจ่ายเพ่ือเป็นแนวทางในการขออนุมัติ
งบประมาณในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีน้ันๆ     
 1.3 ศึกษาข้อมูล เกณฑ์ ปัจจัยและข้อกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับการ
ประเมินและการตรวจเย่ียม  
     1.4 ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดค่าเป้าหมาย การกําหนดผู้รับผิดชอบ การ
ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส การติดตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 1.5 ศึกษาวิเคราะห์สูตรคํานวณตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลการประเมินเทียบคู่กับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
      1.6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการในการกําหนดค่าเป้าหมายในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป 
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 1.7 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานคณะในด้านต่างๆ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการจดทําโครงร่างองค์กร (หมวด 7 ผลลัพธ์) 
เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 

        1.8 ประสานงานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไปยัง
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

        1.9 ประสานงานกับงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรวมรวมข้อมูลเอกสารสําหรับรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 

  1.10 ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานในตัวบ่งช้ีท่ีผู้รับบริการต้องการทราบ
ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีมีการเพ่ิมเติม แก้ไข การประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 4. การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
 1.1 ดําเนินการจัดทําหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ เสนอ
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และติดตามประสานงานข้อมูลเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 
    1.2 ดําเนินการจัดทําเอกสารการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ และรวบรวมข้อมูลและสถิติการเบิกจ่ายเพ่ือเป็นแนวทางในการขออนุมัติ
งบประมาณในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีน้ันๆ     
 1.3 ศึกษาข้อมูล เกณฑ์ ปัจจัยและข้อกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับการ
ประเมินและการตรวจเย่ียม  
     1.4 ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดค่าเป้าหมาย การกําหนดผู้รับผิดชอบ การ
ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส การติดตามแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  

 1.5 ประสานงานกับกลุ่มงาน/กลุ่มวิชาท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลสําหรับการตรวจเย่ียมเพ่ือรับรองสถาบัน 
        1.6 ประสานงานเก่ียวกับการเกณฑ์ ข้อกําหนดการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ไปยังผู้บริหาร

และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
        1.7 ประสานงานกับงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรวมรวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงสําหรับรองรับการตรวจ

ประเมินการรับรองสถาบัน และนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
  1.8 ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานในตัวบ่งช้ีท่ีผู้รับบริการต้องการทราบ

ข้อมูลด้านการรับรองสถาบัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีการเพ่ิมเติม แกไ้ข การประชาสัมพันธ์ต่างๆ   

 5. การจัดการความรู้ 
 1.1 ดําเนินการจัดทําหนังสือราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองหนังสือราชการ เสนอ
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และติดตามประสานงานข้อมูลเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 
     1.2 ดําเนินการจัดทําเอกสารการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ และรวบรวมข้อมูลและสถิติการเบิกจ่ายเพ่ือเป็นแนวทางในการขออนุมัติ
งบประมาณในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีน้ันๆ  
 1.3 รวบรวมข้อมูลและสถิติการเบิกจ่ายโครงการด้านการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการขอ
อนุมัติงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์คณะระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีน้ันๆ 
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 1.4 รวบรวมสถิติของผู้บริหารและบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัเพ่ือติราชการเพื่อประชุม 
อบรม สัมมนา ด้านการจัดการความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 
 1.5 ศึกษารูปแบการสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้
จากกิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจุบัน 
 1.6 ศึกษาและวางแผนการจดและรวบรวมประเด็นท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ 
เพ่ือนํามาสรุปเป็นแนวปฏิบัติโดยเผยแพร่เวบไซต์คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับอาจารย์
และบุคลากรภายในคณะ  (ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินท่ีเป็นปัจจุบัน การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์EdPEx : การนําสู่การปฏิบัติ เป็นต้น) 
  1.7 ประสานงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร การร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
  1.8 ประสานงานกับบุคลากรภายในคณะเพ่ือสํารวจความต้องการในการอบรมด้านการจัดการ
ความรู้ในหัวข้อท่ีสนใจและเป็นปัจจุบัน 
  1.9 เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการถอกบทเรียนในกิจกรมการจัดการความรู้ ผ่านเวยไซต์ การ
จัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 
  1.10 ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้ ซ่ึงจะเป็นประโชน์ต่อผู้บริการ เช่น การ
จัดอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  
  1.11 ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้ ท่ี เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและ
ผู้รับบริการ เช่น กิจกรรมการอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ท้ังภายในและภายนอกคณะ 
  1.12 เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการถอดบทเรียนในกิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่านเว็บไซต์การ
จัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์  
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
 ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดท าขึ้นเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานที่รับผิดชอบทั้งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ด้านการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
5. การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
6. การจัดการความรู้  
โดยเริ่มตั้งแต่ 1) ขั้นตอนการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  2) การ

ด าเนินการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA (การวางแผน การด าเนินงานประเมิน การตรวจสอบ และการปรับปรุง
พัฒนา)  3) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ 4) การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังนั้นคู่มือฉบับนี้จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงรูปแบบ เนื้อหา แบบฟอร์มในการจัดท ารายงานการประเมินเอง ตารางสรุปข้อมูล ตารางสรุป
คะแนน และรหัสอ้างอิงเอกสารหลักฐานการประเมินที่เกี่ยวข้อง จนถึงขั้นตอนการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่สู่บุคลากรภายในคณะ โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้ยึดแนวทางตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบ่งหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  
- จัดท าหนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก แจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ 

หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
  - การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
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ราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจประเมิน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร) 

โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้องร่วมกันดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางที ่3.1 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการโครงการ 
ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าหนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 
ทั้งภายในและภายนอก แจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ 
หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2. การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติ
ยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติ เบิกจ่ายเงิน
โครงการ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และฉบับที่  2 พ.ศ. 2548 ข้อ 5  ระบุไว้ว่าหนังสือราชการ คือ 
เอกสารที่จัดท าขึ้นเป็นหลักฐานในราชการได้แก ่
     1. หนังสือมีไป-มาระหว่างส่วนราชการ 
     2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดที่มิใช่ส่วน
ราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
     3. หนั งสื อที่ หน่ วยงานอ่ืนใด ซึ่ งมิ ใช่ส่ วนราชการ หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
     4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
     5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
     6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนั งสือที่ ได้รับจากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับชนิด และรูปแบบหนังสือราชการ มี 6 ชนิด ได้แก ่
     1. หนังสือภายใน 
     2. หนังสือภายนอก 
     3. หนังสือประทับตรา 
     4. หนังสือสั่งการ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ) 
     5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว) 
     6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
(หนังสือรับรอง รายงาน การประชุม บันทึก หนังสืออ่ืน 

 3. การขออนุ มัติ เดินทางไปราชการ ของ
ผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้ระบุค าจ าจกัด
ความค าว่าค่าใช้จ่าย คือ รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงาน
ประจ าตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรรรือรายจ่ายที่เป็นผล
สืบเนื่ องจากการปฏิบัติหน้ าที่ ดั งกล่ าวตามที่ ก าหนดในแผน
งบประมาณซึ่งเป็นรายจ่ายจากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคหรืองบรายจ่ายอ่ืนใดที่เบิด
จ่ายในลักษณะเดียวกันและให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจาก
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีด้วย 
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ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
4. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ 
     - ระเบียบวาระการประชุม 
     - การจัดท ารายงานการประชุม 
     - การรับรองรายงานการประชุม 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 
ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการเดินทางไปราชการ คือ  
     - ค่าพาหนะ  
     - ค่าท่ีพัก  
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
     - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

5. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง  
     - ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 
ข้อ 1.9 อธิบายว่า วาระการประชุม ประกอบด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้ง 
                      ที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  
- รายงานการประชุม จัดเป็นหนงั สือราชการ ชนิดที่  6 คือ 
หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
ดังนั้น การจัดทารายงานการประชุมต้องจัดท าให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ดังนี้  
     - รายงานการประชุม ให้ลงชื่อการประชุมหรือลงชื่อคณะผู้
ประชุม  
     - ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม  
     - เมื่อ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่ประชุม  
     - ณ ให้ลงสถานที่ประชุม  
     - ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อผู้มาประชุม  
     - ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  
     - ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  
     - เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาเริ่มประชุม  
     - ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วย
ประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุมกับมติที่ประชุมหรือ
ข้อสรุปของที่ประชุม  
     - เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาเลิกประชุม  
     - ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุม  
     - ผู้ตรวจรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้ตรวจรายงานการ
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ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
ประชุม  
- รับรองรายงานการประชุม ท าได้ 2 วิธี คือการแจ้งเวียนร่าง
รายงานการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการ/บุคลากรฝ่ายพิจารณา
รับรองและเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองในการประชุมครั้ง
ต่อไป  

     - ขออนุ มัติ เบิ กจ่ ายค่ าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 
 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ดังนี้  
     - วันปกติ ชั่วโมงละ 50 บาท เบิกได้ไม่เกิน  
4 ชั่วโมงต่อวัน  
     - วันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 60 บาท  
เบิกได้ ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน  

     - ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น
คณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.
2549 (ค่าอาหารในการฝึกอบรม) 
 

ระดับการฝึกอบรม  

สถานที่ราชการ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ  

ต่างประเทศ ในประเทศ 

จัดครบมื้อ จัดไม่ครบมื้อ 

ประเภท ก. ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 2,500 

ประเภท ข.  
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 600 
ไม่เกิน 500 

ไม่เกิน 400 
ไม่เกิน 300 

ไม่เกิน 2,500 

 

ระดับการฝึกอบรม  

สถานท่ีเอกชน  

ต่างประเทศ ในประเทศ 

ครบม้ือ ไม่ครบม้ือ 

ประเภท ก. ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 2,500 

 ประเภท ข. 
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 950 
ไม่เกิน 800 

ไม่เกิน 700 
ไม่เกิน 600 

  ไม่เกนิ   
2,500  

 

     - ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร - การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อ้างอิงตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
     1. ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า/ส านัก 
          - ประธาน (ภายนอก)         3,000 บาท/วัน 
          - กรรมการ (ภายนอก)        2,000 บาท/วัน 
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ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
          - กรรมการ (ภายใน)          1,500 บาท/วัน 
          - เลขานุการ                      750 บาท/วัน 
     2. ระดับหลักสูตร 
          - ประธาน (ภายนอก)         2,000 บาท/วัน 
          - ประธาน (ภายใน)            1,500 บาท/วัน 
          - กรรมการ (ภายนอก)        1,500 บาท/วัน 
          - กรรมการ/กรรมการและ        1,000 บาท/วัน 
            เลขานุการ (ภายใน)    
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก อ้างอิงตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อครบก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

     - ขออนุมัติเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.
2549 (ค่าตอบแทนวิทยากร) 

ประเภทวิทยากร 

อัตรา (บาท : ชั่วโมง) 

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอ
ก 

1. วิ ท ยาก ร เป็ น
บุคลากรของรัฐ  
2. วิทยากรที่ มิ ใช่
บุคลากรของรัฐ 

ไม่เกิน 800 
 

ไม่เกิน 
1,600 

ไม่เกิน 600 
 

ไม่เกิน 
1,200 

ไม่เกิน 600 
 

ไม่เกิน 1,200 

 

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศจ่ายจริง (ไม่มีเหมา
จ่าย)  

 

ประเภทการฝึกอบรม อัตรา (บาท : วัน : คน) 
ค่าเช่าห้องพกัคนเดียว ค่าเช่าห้องพกัคู ่

ประเภท ก. ไม่เกิน 2,400  ไม่เกิน 1,300  

ประเภท ข. ไม่เกิน 1,450  ไม่เกิน 900  

บุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200  ไม่เกิน 750  

- หนังสือแนวทางการปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในราชการของคณะ
เภสชัศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.11/ว 5508 วงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 อัตราค่าเช่าทีพั่ก 

ประเภท อัตรา (บาท : วัน : คน) 
ค่าเช่า 

ห้องพักคนเดียว 
ค่าเช่าห้องพกัคู ่ เหมาจ่าย 

ต าแหน่งประเภทททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
ป ระ เภ ท วิ ช าก ารระ ดั บ
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญ

1,500 850 ไม่เกิน 800 
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ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
การพิเศษ อ านวยการต้นหรือ
ระดับ 8 ลงมา (รวมอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 

 
 

 

ประเภท อัตรา (บาท : วัน : คน) 

ค่าเช่า 
ห้องพักคนเดียว 

ค่าเช่า 
ห้องพักคนเดียว 

เหมาจ่าย 

ประเภททั่วไป ทักษะพิเศษ 
ป ร ะ เภ ท วิ ช า ก าร ระ ดั บ
เชี่ยวชาญ อ านวยการสูงหรือ
ต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป (รวม
รองศาสตราจารย์ 

2,200 1,200 ไม่เกิน 
1,000 

ป ร ะ เภ ท วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง 
หรือระดับ 10 ข้ึนไปฯ 

2,500 1,400 ไม่เกิน 1,200 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 
อัตราค่าพาหนะผู้ด ารงต าแหน่งประบริหารระดับต้น และระดับสูง 
อ านวยการระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการระดับช านาญ
การ ช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเภททั่วไประดับช านาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะ
พิเศษ หรือระดับ 6 ขึ้นไป เดินทางไป-กลับระหว่างที่ พักกับ
สถานที่ปฏิบัติราชการ 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.11/ว 5508 วงวันที่ 31 พฤาภาคม 
2554 ข้อ 1.3 (กรณีการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน) ผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานลงมา ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการลบงมา หรือต าแหน่งระดับ 7 ลงมา 
ขอให้เดินทางโดยประหยัด (รถไฟหรือรถประจ าทาง) ยกเว้นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ทางราชการ หรือมีเหตุผลอันสมควร
ให้ขออนุมัติคณบดีพร้อมชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นเป็นรายไป   

 

(2) การด าเนินงานด้านการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
  - การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- การจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- การติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
- การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
- การด าเนินงานประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
- การติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- การจดัท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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โดยมีหลักเกณฑ ์กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่างๆ ดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางที่ 3.2 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
1. การบริหารจัดการด้านประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน 
  

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) 
พ .ศ . 2545 ที่ เกี่ ยวข ้องกั บ  การประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา 
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
- มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
- ประกาศทบวงมหาวิยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 
- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

จุดม ุ่งหมายของการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในแต่ละระด ับ เพ ื่อการควบค ุมค ุณภาพการต ิดตาม 
ตรวจสอบค ุณภาพและการพ ัฒนาค ุณภาพ การจัดการศ ึกษาในระด ับหลักสูตร ระด ับคณะและระด ับสถาบ ันให้
ได้ข้อม ูลท ี่ช ี้ผลการบร ิหารจัดการหลักส ูตรท ี่ได้ค ุณภาพตามมาตรฐานการอ ุดมศ ึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของสถาบ ัน อ ันน าไปสู่การกำหนดแนวทางและพ ัฒนาค ุณภาพตามเกณฑ ์ และมาตรฐานท ี่ต ั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ ื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท ี่เป็นรายงานประเม ินค ุณภาพภายในเสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ ื่อรองร ับการต ิดตามตรวจสอบอย่าง
น ้อยหนึ่งครั้งในท ุกสามปี ตามกฎกระทรวงฯ รวมท ั้งการสร้างความม ั่นใจต่อสังคม ในเรื่องค ุณภาพบ ัณฑ ิต
โดยผู ้เรียนม ีงานทำ ผู้ เรียนม ีค ุณภาพตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห่งชาต ิ และเพ ื่อ
ประกอบการพ ิจารณาข ึ้นทะเบ ียนหล ักส ูตรตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.2552 
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดับหลักสูตร 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพบัณฑิต ดังนั้นผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และดูแล การ
ประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาจะต้องศึกษาเกณฑ์ดังกล่าว
จากคู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร 

ในปีการศึกษา พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้าน
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อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสู ตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่ เน้นกระบวนการจะต้องมีการ
ประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (Process Performance) ซึ่งได้
ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่  
- องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
- องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
- องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
- องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
- องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
- องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ส าหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปีการศึกษา 2557-2561) สกอ.จะ
ประกอบด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดของ สกอ. ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังตารางที่ 3.3 - 3.4 

 

ตารางที่ 3.3 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบ I P O 
รวมตัวบ่งชี้ 

สกอ. 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผานการประเมิน 

2. ด้านบัณฑิต 
- - 2  

(2.1,2.2) 
2 

3. ด้านนักศึกษา 
3  

(3.1,3.2,3.3) 
- - 

3 

4. ด้านอาจารย ์
3  

(4.1,4.2,4.3) 
- - 

3 

5. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน  
   การประเมินผู้เรียน 

1  
(5.1) 

3  

(5.2,5.3,5.4) 

- 
4 

6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- 1  

(6.1) 
- 

1 

รวม 7 4 2 13 
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ตารางท่ี 3.4  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ปีการศึกษา 2557-2561) สกอ. (วงรอบปีการศึกษา) 
 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพ ต ัวบ ่งช ี้ เกณฑ์พิจารณา 

1.การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี 3 ข้อ (ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 ข้อ) 
บัณฑิตศึกษา 11 ข้อ (ปีการศึกษา 2557  
จ านวน 12 ข้อ) 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้หรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1  การรับนักศึกษา - ระบบการรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวนักศึกษาในยระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และสารนิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศกึษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิง 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ  

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ 
  สารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพ ต ัวบ ่งช ี้ เกณฑ์พิจารณา 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สนอ 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
มคอ.3 และมคอ.4 

- การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
สารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.3 การประเมินผ็เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินหลักสูตร (มคอ.5-7) 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
    การก าหนดชนิดตัวบ่งช้ี แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร จะประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ทั้ง ตัวบ่งชี้เชิง
คุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่
ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้  0 คะแนน และ
การประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการและกรรมการ (Peer Review) จะพิจารณา
ผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 มีทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 

2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  จะอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้   
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 มีทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 2.1, 2.2, 4.2 
     ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
     การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
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  5.4975     เป็น   5.50 
  4.6428     เป็น   4.64 
  89.5892   เป็น   89.59 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
           เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร เป็น 4 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ได้
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

   คะแนนระดับหลักสูตร = 0                หมายถึง หลกัสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
    คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมี

ระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังตารางที่ 3.5 
ตารางท่ี 3.5  การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตร 

การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูง
กว่าเป้าหมาย ถือว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนดต่ ากว่าผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

 
(2) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
    2.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

      เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพของคณะในทุกปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ซึ่งในการจัดท าจะต้องทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษาที่ผ่านมาของคณะ และ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะในปีการศึกษาถัดไป  

     2.2 การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
      เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพทุกปีการศึกษา  
โดยอ้างอิงตามผลคะแนนการประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการตั้งค่าเป้าหมายจะต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับคะแนนที่ท าได้ในปีที่ผ่านมา หรือจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยผลคะแนนที่ท าได้ย้อนหลัง 3 ปีหากจ าเป็นต้องตั้ง
ค่าเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทราบด้วย 
หลังจากจัดท าค่าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับดูแลในแต่ละตัวบ่ งชี้ ตามภาระ
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งานของแต่ละคน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้เพ่ือ
พิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป หลังจากค่าเป้าหมายได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้แจ้งบุคลากรของคณะที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือจะได้วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่คณะก าหนดไว้ 

     2.3 การติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
      ในการติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ทุกปีการศึกษา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องประสานงานกับกลุ่มงาน/กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย
ส่งแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามห้วงระยะเวลาดังนี้ 
           - ระดับหลักสูตร ไตรมาส 1  สิงหาคม - ตุลาคม 
    ไตรมาส 2 พฤศจิกายน - มกราคม 
    ไตรมาส 3 กุมภาพันธ์ - เมษายน 
    ไตรมาส 4 พฤษภาคม - กรกฎาคม 
     จากนั้นเสนอผลการด าเนินงานรายไตรมาสดังกล่าวต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา แล้วจึงน าส่งให้แก่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
      2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน  
      การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจประเมินที่คณะหลักสูตรละ 1 วัน โดยคณะกรรมการ
ประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในระดับหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน (รวมเลขานุการ) ซึ่งคณะเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินแต่ละหลักสูตรไปยังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการทาบทามและ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
     นอกจากนี้ยังต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบ
ฐานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นผู้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในดังนี้ 
     - การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการงานเอกสารประกันคุณภาพ (UBU QA Online) 
     - การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System โดยต้องน าเอกสารอ้างอิงทั้งหมดใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ Scan เป็น PDF file และ Upload เขา้ไปในระบบให้ครบทุกตัวบ่งชี้  
      2.5 การติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

     หลังจากแจ้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพของคณะให้บุคลากรทราบแล้ว เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพจะต้องประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ โดยจะติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ ทราบถึงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ พร้อมทั้งร่วมกันก าหนด  
แผนงาน วิเคราะห์ และควบคุมให้การประกันคุณภาพของคณะฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยด าเนินการ
ติดตามตามไตรมาส  
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 (3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง Self 

Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คือ รายงานที่แสดงถึงผล
การด าเนินงานของคณะทั้งในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับกลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ในระดับ
หลักสูตร ได้แก่ งานวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานบุคคล งานวิจัย และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือจัดท าข้อมูลฐาน (Commond Data Set : CDS) ส าหรับรองรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  อันประกอบด้วย ระบบกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร และแบ่งปัน (Share) ข้อมูล
พ้ืนฐานดังกล่าวไปยังอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยคณะเภสัชศาสตร์ใช้สารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบ Google Application คือ Google Sheet : Google Doc ทั้งนี้
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานการประเมิตนเอง ระดับหลักสูตร  

 2. รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จากผู้รับผิดชอบตามระยะเวลาที่ก าหนด และน ามา
จัดรูปแบบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพก าหนดไว้ ทั้งนี้
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  จะต้องแล้วเสร็จตามเวลาที่ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ก่อนการประเมินคุณภาพภายใน 7 วันท าการ) เพ่ือที่จะได้ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรน าไปศึกษาข้อมูลก่อนวันประเมินจริง และหลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ 
คณะจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับปรับปรุงหลังตรวจประเมิน และส่งให้ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการรายงานในระดับสถาบันต่อไป 

  
 (4) การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน  
 หลังจากการประเมินคุณภาพในปีการศึกษานั้นๆ แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
จะต้องจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพและ
คณะกรรมการประจ าคณะ จากนั้นให้น าแผนปรับปรุงฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดการความรู้เพ่ือพิจารณาและคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าส่งให้แก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงาน และน าส่งผลการปรับปรุงพัฒนาเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป  
 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

1. ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ให้เข้าใจในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละเกณฑ์นั้นๆ  

2. ช่วงระยะเวลาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เนื่องจากเป็นการ
รายงานข้อมูลรอบปีการศึกษา จึงต้องค านึงถึงระยะเวลาหรือข้อมูลอ้างอิงในการรายงาน (รอบปีการศึกษา : 1 
สิงหาคม  - 31 กรกฎาคม) ทุกปี   

3. ข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบวิชาชีพอิสระภายใน 1 ปี ข้อมูลแบบส ารวจจ านวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น (ข้อมูล
บัณฑิตต้องเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีก่อนปีประเมิน เช่น ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 
2558 ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2557 เป็นต้น) และการค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา    
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4. บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

5. ผลงานสร้างสรรค์ทุกชนิดต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า      
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

6. การประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีประกาศไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
3.4 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สิริลักษณ์ ไชยวงศ์ (2555) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พบว่าปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่สุดในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ได้แก่ ไม่สามารถบริหารเวลาส าหรับการจัดท า SAR, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ไม่รองรับ
การจัดท า SAR ได้ดีพอ, ไม่มีทักษะในการเขียน SAR, ไม่สามารถด าเนินการตามแผนจัดท า SAR ที่ก าหนดไว้  
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ แบ่งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

เป็น 2 ส่วนคือ 
(1) การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  

- จัดท าหนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก แจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ 
หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
  - การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจประเมิน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร) 

โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่ เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตารางที่ 3.1  (หน้า 32-37) 

(2) การด าเนินงานด้านการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ซึ่งประกอบด้วย 
  - การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

- การจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

- การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

- การติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
- การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
- การด าเนินงานประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
- การติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

- การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
โดยมีหลักเกณฑ ์กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่างๆ ดังตารางที่ 3.6 
 

ตารางที่ 3.6 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ        

ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
1. การบริหารจัดการด้านประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน 
  

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2) พ .ศ . 2545 ที่ เกี่ยวข ้องกับ  การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
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ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
(พ.ศ. 2555 – 2559) 
- มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2551 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
- ประกาศทบวงมหาวิยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 
- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

     
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ดังนั้นผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ควบคุม และดูแล การประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา
จะต้องศึกษาเกณฑ์ดังกล่าวจากคู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ 
เพ ื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรท ี่คณะด ูแล รวมท ั้งก ิจกรรมนักศ ึกษา  การบริการ
นักศ ึกษา การให ้บรกิารทางวิชาการ การวิจัย การบรหิารจดัการและการประก ันค ุณภาพของคณะ 

การประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระด ับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได ้แก่  
- องค์ประกอบท ี่ 1 การผล ิตบ ัณฑ ิต  
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
- องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
- องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ซึ่งระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จะประกอบด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดของ สกอ.ทั้งหมด 
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ
ในระดับคณะ ดังตารางที่ 3.8 – 3.9 
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ตารางที่ 3.7 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบ I P O รวมตัวบ่งชี้ 
สกอ. 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 3  
(1.2,1.3,1.4) 

2  
(1.5,1.6) 

1  
(1.1) 6 

2. ด้านการวิจัย 1  
(2.2)  

1  
(2.1) 

1  
(2.3) 3 

3. ด้านการบริการวิชาการ -  1  
(3.1) 

- 1 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 1  
(4.1) 

- 1 

5. ด้านการบริหารจัดการ - 2  
(5.1,5.2) 

- 2 

รวม 4 7 2 13 
 
ตารางที่ 3.8 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ (ปีการศึกษา 2557 -2561) สกอ. (วงรอบปี

การศึกษาและปีงบประมาณ) 
 

องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ 

ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

ต ัวบ ่งช ี้ 
วงรอบการ
เก็บข้อมลู 

หน่วย เกณฑ์พิจารณา 

1.การผลิตบัณฑิต เชิงปริมาณ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา สัดส่วน ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 เชิงปริมาณ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ/   
      วิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิ     
      ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา ร้อยละ ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 เชิงปริมาณ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัย  
     ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ปีการศึกษา ร้อยละ ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 เชิงปริมาณ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
     เทียบเท่าต่อจ านวน 
     อาจารย์ประจ า (*) 

ปีการศึกษา สัดส่วน สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

 เชิงคุณภาพ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ 
     ปริญญาตรี 

ปีการศึกษา ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 เชิงคุณภาพ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ   
     ปริญญาตรี 

ปีการศึกษา ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย เชิงคุณภาพ 2.1 ระบบและกลไกการ 
     บริหารและพัฒนา 
     งานวิจัยหรืองาน 
     สร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

เชิงปริมาณ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
     และงานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ สัดส่วน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอก
ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย 
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องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ 

ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

ต ัวบ ่งช ี้ 
วงรอบการ
เก็บข้อมลู 

หน่วย เกณฑ์พิจารณา 

เชิงปริมาณ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ 
     อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ปีการศึกษา ร้อยละ ผล งาน ท างวิ ช าก าร ทุ ก
ประเภทต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

3. การบริการ
วิชาการ 

เชิงคุณภาพ 
 

3.1  การบริการวิชาการแก่ 
      สังคม 

ปีงบประมาณ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ 
     บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหาร
จัดการ 

เชิงคุณภาพ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 เชิงคุณภาพ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ปีการศึกษา ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 
 

(*) แนวทางการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2559-2560 ดังนี้ 
1. พิจารณาแยกประเภทกลุ่มสาขาและลักษณะการเรียนการสอน  

1.1 กลุ่มสาขารายวิชาคณะ ซึ่งเปิดสอนให้นักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ใช้สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (8:1) ตัวอย่างปีการศึกษา 2559 ค่า FTES          
(ทุกระดับการศึกษา) เฉลี่ยเท่ากับ 477.87 

1.2 กลุ่มสาขารายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี ซึ่งใช้สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (20:1) ตัวอย่างปีการศึกษา 2559 ค่า FTES  (ทุกระดับการศึกษา) 
เฉลี่ยเท่ากับ 248.25 

 
2. พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีภาระงานการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละสาขา  

เนื่องจากอาจารย์ในคณะมีภาระงานการเรียนการสอนในทั้ง 2 กลุ่มสาขาวิชา โดยส่วนใหญ่จะสอนใน
รายวิชาคณะเป็นจ านวนมาก และมีบางส่วนมีภาระการสอนในรายวิชาคณะและรายวิชาที่ศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี 
ดังนั้นจึงพิจารณาคิดสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนในรูปแบบร้อยละเพ่ือให้จ านวนอาจารย์ใกล้เคียงและสอดคล้องกับ
อัตราก าลัง ภาระงานการเรียนการสอนทั้ง 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากสัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละสาขาวิชา
ดังนี้ 

 
 

ข้อมูล 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

เฉลี่ย/ป ี
ภาคเรียนที่ 
1/2559 และ 
ภาคเรียนที่ 
3/2558 

ภาคเรียนที่ 
2/2559 

ภาคเรียนที่ 
1/2559 และ 
ภาคเรียนที่ 
3/2558 

ภาคเรียนที่ 
2/2559 

ภาคเรียนที่ 
1/2559 และ 
ภาคเรียนที่ 
3/2558 

ภาคเรียนที่ 
2/2559 

รายวิชาของคณะ 458.22 466.11 11.92 14.33 1.67 3.50 477.87 
รายวิชาศึกษาทัว่ไปและ
รายวิชาเลือกเสรี 

250.83 245.67 - - - - 248.25 
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1. คิดจ านวนร้อยละของอาจารย์เทียบสัดส่วนอาจารย์ตามมาตรฐานแต่ละสาขา 

ที่ ข้อมูล กลุ่มรายวิชาคณะ (8:1) 
กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป

และเลือกเสรี (20:1) 
รวมจ านวนอาจารย์ที่
พึงมีตามมาตรฐานฯ 

1. จ านวน FTES 
สัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

477.87 
8 

= 59.73 
(คน) 

248.25 
20 

= 12.41 
(คน) 

72.14 
(คน) 

2. คิดค่าร้อยละ 59.73 x 100 
72.14 

= 82.79  
(ร้อยละ) 

12.41 x 100 
72.14 

= 17.21 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 

 

2. น าจ านวนร้อยละที่ได้มาพิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ในปีการศึกษา 
2559 ซึ่งคณะได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับกองการเจ้าหน้าที่แล้ว ตัวอย่างจ านวนอาจารย์ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) จ านวน 60.5 คน ดังนี้ 

ที่ ข้อมูล กลุ่มรายวิชาคณะ (8:1) 
กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป

และเลือกเสรี (20:1) 
รวมจ านวนอาจารย์

ที่ปฏิบัติงานจริง 
1. จ านวน FTES 

สัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

82.79 x 60.5 
100 

= 50.09 
(คน) 

17.21 x 60.5 
100 

= 10.41 
(คน) 

60.5 
(คน) 

คณะพิจารณาสัดส่วนจ านวนอาจารย์
เพื่อใกล้เคียงกับสัดส่วนอาจารย์ตาม

มาตรฐานสาขา 

= 50 
(คน) 

= 10.5 
(คน) 

60.5 
(คน) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น คณะจึงพิจารณาปันสัดส่วนอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มรายวิชาคณะ จ านวน 50 คน 
และกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี จ านวน 10.5 คน (ซึ่งมีอาจารย์ร่วมสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
เลือกเสรีจริงจ านวน 19 คน โดยอาจารย์ทั้ง 19 คน คณะพิจารณาว่ามีภาระงานการสอนทั้ง 2 กลุ่ม  กล่าวคือ
กึ่งหนึ่งเป็นภาระงานการสอนรายวิชาคณะ และก่ึงหนึ่งเป็นภาระงานการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี 
ซึ่งแนวทางการค านวณดังกล่าวสอดคล้องกับภาระงานจริง) 
 

3. พิจารณาแนวทางการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจ านวนอาจารย์ (FTES) 
 3.1 ค านวณกลุ่มสาขารายวิชาคณะ 
 

     
   

3
. 
 
2
 
3 
 
 
 
 
 

1. จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา (ทกุระดับ) ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิ 

 

 

477.87 
50 

= 9.56 
(FTES) 

2. ค านวณหาค่าร้อยละความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน x100 
สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

9.56 – 8 x 100 
        8 

= 19.47 
(ร้อยละ) 

3. เทียบคะแนน  1.ค่าความแตกต่างค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 = 5 คะแนน 
                  2.ค่าความแตกต่างค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 = 0 คะแนน 
                  3.ค่าความแตกต่างค่าร้อยละตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่ร้อยละ 20 ให้น ามาค านวณ   
ดังนี้  คะแนนที่ได้  = 5 – ( (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 3)/4) 

 
5 - (19.47) 

   4 
0.13 

คะแนน 
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3.2 ค านวณกลุ่มสาขารายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี 
 

 
   
3
.
3
 
น า
ผลคะแนนที่ได้จาก 2 กลุ่มรายวิชามาเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.29 คะแนน 
  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาขารายวิชาคณะ     = 0.13 คะแนน 
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาขารายวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี  = 0.44 คะแนน 
  เฉลี่ย 2 กลุ่มรายวิชา     = 0.29 คะแนน 

 
      เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ระดับคณะ แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ ไม่ได้
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังตาราง 
3.10 
 

ตารางท่ี 3.9  การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ประเมิน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูง
กว่าเป้าหมาย ถือว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนดต่ ากว่าผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 

(2) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
    2.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

      เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพของคณะในทุกปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
ซึ่งในการจัดท าจะต้องทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษาที่ผ่านมาของคณะ และ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะในปีการศึกษาถัดไป 

1. จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา (ทกุระดับ) ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิ 

 

 

248.25 
10.5 

= 23.64 
(FTES) 

2. ค านวณหาค่าร้อยละความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน x100 
สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

23.64 – 20 x 100 
       20 

= 18.21 
(ร้อยละ) 

3. เทียบคะแนน  1.ค่าความแตกต่างค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 = 5 คะแนน 
                  2.ค่าความแตกต่างค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 = 0 คะแนน 
                  3.ค่าความแตกต่างค่าร้อยละตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่ร้อยละ 20 ให้น ามาค านวณ   
ดังนี้  คะแนนที่ได้  = 5 – ( (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 3)/4) 

 
5 - (18.21) 

   4 
0.44 

คะแนน 
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     2.2 การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
      เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพทุกปีการศึกษา 
โดยอ้างอิงตามผลคะแนนการประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการการตั้งค่าเป้าหมายจะต้องมากกว่า
หรือเท่ากับคะแนนที่ท าได้ในปีที่ผ่านมา หรือจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยผลคะแนนที่ท าได้ย้อนหลัง 3 ปีหาก
จ าเป็นต้องตั้งค่าเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ทราบด้วย หลังจากจัดท าค่าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับดูแลในแต่ละตัวบ่งชี้  
ตามภาระงานของแต่ละคน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู้เพ่ือพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป หลังจากค่าเป้าหมายได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้แจ้งบุคลากรของคณะที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือจะได้วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่คณะก าหนดไว้ 

    2.3 การติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
     ในการติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ทุกปีการศึกษา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องประสานงานกับกลุ่มงาน/กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย
ส่งแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามห้วงระยะเวลาดังนี้ 

 - ระดับคณะ ไตรมาส 1 ตุลาคม - ธันวาคม 
   ไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 
   ไตรมาส 3   เมษายน - มิถุนายน 
   ไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน 

     จากนั้นเสนอผลการด าเนินงานรายไตรมาสดังกล่าวต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา แล้วจึงน าส่งให้แก่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
    2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน  
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจประเมินที่คณะจ านวน 2 วัน โดยคณะกรรมการ
ประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ระดับคณะ จ านวน 6 ท่าน (รวมเลขานุการ) ซึ่งคณะเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินไปยังส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการทาบทามและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
     นอกจากนี้ยังต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผ่านระบบฐานข้อมูล 
โดยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นผู้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในดังนี้ 
     - การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะผ่านระบบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการงานเอกสารประกันคุณภาพ (UBU QA Online) 
     - การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะผ่านระบบฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System  โดยต้องน าเอกสารอ้างอิงทั้งหมดใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ Scan เป็น PDF file และ Upload เข้าไปในระบบให้ครบทุกตัวบ่งชี้  
    2.5 การติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   หลังจากแจ้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพของคณะให้บุคลากรทราบแล้ ว เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพจะต้องประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
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โดยจะติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานจากกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงผล
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ พร้อมทั้งร่วมกันก าหนด แผนงาน วิเคราะห์ และควบคุมให้
การประกันคุณภาพของคณะฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   

   2.6 การด าเนินงานประกันคุณภาพในตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ  
 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและจัดเตรียมเอกสาร

หลักฐานในองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  1) ตัวบ่งชี้ที่  5.1 (ข้อ 5) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
   แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 
   1. คณะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ซึ่งมีหน้าที่
ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ คือก าหนดประเด็นความรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวจิัย รวมถึง
พันธกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบทของคณะ การให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรม และพิจารณาจัดท าแผนจัดการความรู้ ระดับคณะ เป็นต้น 

  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ส ารวจความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ตามพันธกิจที่ก าหนดจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ  

  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา น าหัวข้อการจัดการความรู้ที่ได้ด าเนินการส ารวจ หารือที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและพิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 

  4. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ พิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ ระดับคณะ และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี/แนวทางการพัฒนา/องค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ   

  6. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านประกันุคณภาพ
การศึกษา จดประเด็นที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี/แนวทางการพัฒนา/องค์ความรู้ใน
ประเด็นต่าง  ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร  

  7. คณะมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี/องค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
และแผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย (บุคลากรภายในคณะ) ทางเวบไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 
http://www.phar.ubu.ac.th/km ซึ่งระบบส่งอีเมล์แจ้งแก่บุคลากรในคณะทุกคนโดยอัตโนมัติหลังน าข้อมูล
ลงในเวบไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่ได้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างสะดวก 
   2) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 7) ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ  
   แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 
             1. คณะก าหนดนโยบาย ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพ 

   2. คณะมีการก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ ประจ าปีการศึกษานั้นๆ 
   3.คณะมีการก ากับ ติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน รายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน  

http://www.phar.ubu.ac.th/km
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4. คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้แก่กลุ่มงานและบุคลากรภายในคณะในช่องทางต่างๆ 

5. คณะมีการน าระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
6. คณะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
7. คณะจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน       

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในปีถัดไป 
  3) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ข้อ 1-6) 
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 
1. คณะมีการก าหนดระบบและกลไกในการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ 
   2. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้เพ่ือพิจารณา

ก าหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นอย่างมีระบบ 

3. คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ได้แก่ กิจกรรม/โครงการต่างๆ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการ
จัดการเรียนการสอน (ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 

4. คณะน ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

5. คณะจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในปีถัดไป 

 
 (3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง Self 
Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คือ 
รายงานที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ดังนี ้

1. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับกลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ในระดับ
คณะ ได้แก่ งานวิจัย งานกิจการนักศึกษา งานบริการวิชาการ งานนโยบายและแผน งานบริหาร งานบุคคล งานวิชาการ 
เพ่ือร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ทั้งหมดจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นเรียบเรียงข้อมูล พร้อมจัดท าส่วนประกอบอ่ืนๆ ให้สมบูรณ์ตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3. เสนอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์แบบไขว้ (Cross Check) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป  

ทั้งนี้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) จะต้องแล้วเสร็จตามเวลาที่ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ก่อนการประเมินคุณภาพภายใน 7 วันท าการ) เพ่ือที่จะได้ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน น าไปศึกษาข้อมูลก่อนวันประเมินจริง และหลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะจะต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองฉบับปรับปรุงหลังตรวจประเมิน และส่งให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกครั้งหนึ่ง  
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 (4) การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน  
 หลังจากการประเมินคุณภาพในปีการศึกษานั้นๆ แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
จะต้องจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพและ
คณะกรรมการประจ าคณะ จากนั้นให้น าแผนปรับปรุงฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดการความรู้เพ่ือพิจารณาและคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วจึงน าส่งให้แก่
ผู้บริหารที่รับผิดชอบในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน และน าส่งผล
การปรับปรุงพัฒนาเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต่อไป  
 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

1. ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ให้เข้าใจในแต่ละตัวบ่งชี้ ใน
แต่ละเกณฑ์นั้นๆ  

2. ช่วงระยะเวลาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เนื่องจากเป็นการรายงาน
ข้อมูลรอบปีการศึกษาและรอบปีงบประมาณ (ตามข้อก าหนดแต่ละตัวบ่งชี้) จึงต้องค านึงถึงระยะเวลาหรือข้อมูล
อ้างอิงในการรายงาน (รอบปีการศึกษา : 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม) ทุกปี (รอบปีงบประมาณ : 1 ตุลาคม - 30 
กันยายน) ทุกปี 

3. ข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบวิชาชีพอิสระภายใน 1 ปี ข้อมูลแบบส ารวจจ านวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น (ข้อมูล
บัณฑิตต้องเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีก่อนปีประเมิน เช่น ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 
2558 ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2557 เป็นต้น) และการค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ ศึกษาต่อ 
เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา  

4. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีประเมิน คือ 

 9 -12  เดือน           คิดเป็น  1  คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน    คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน            ไม่สามารถน ามานับได ้   
5. บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

. ผลงานสร้างสรรค์ทุกชนิดต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า      
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

6. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยกรณีโครงการวิจัยสถาบัน สามารถนับเงินโครงการวิจัย
สถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยเท่านั้น แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัย
สถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการได้ 
 
3.4 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อุษา น้อยทิมและคณะ (2556) ได้ศึกษาทัศนคติและการมีส่ วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่าปัญหา
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และอุปสรรคในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ได้แก่ ไม่มีฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สามารถน ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย, งานบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดท าและหาข้อมูล, ความไม่เข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดบางตัว 
จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดและไม่ได้คะแนนในตัวชี้วัดตัวนั้น, ไม่มีการท า milestone ก าหนดแผนงานในแต่ละ
ภาคเรียนอย่างละเอียด, ไม่มีการอบรมวิธีการเก็บหลักฐานเพื่อการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด เป็นต้น 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

แบ่งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วนคือ 
(1) การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  

- จัดท าหนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก แจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ 
หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
  - การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจประเมิน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร) 

โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่ เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตารางที่ 3.1  (หน้า 32-37) 

(2) การด าเนินงานด้านการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งประกอบด้วย 
  - การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

- การจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

- การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

- การติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
- การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
- การด าเนินงานประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
- การติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

- การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพภายนอก 
โดยมีหลักเกณฑ ์กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่างๆ ดังตารางที่ 3.10 
 

ตารางที่ 3.10 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
1. การบริหารจัดการด้านประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาภายนอก 

- พระราชบัญญัติ : การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
- กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
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3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
(1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการ

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึ งความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” ซึ่งได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง  ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
          1) เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน  การจับผิด 
หรือการให้คุณ – ให้โทษ 

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง (evidence– 
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับควบคุม 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ
ของสถาบันและผู้เรียน 

ดังนั้นผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และดูแล การประกัน
คุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด จึงต้องศึกษาเกณฑ์ดังกล่าวจากคู่มือและ
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ชัดเจน 
  

(2) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจร PDCA 
    2.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  

     เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกเพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภายนอกของคณะ ซึ่งใน
การจัดท าจะต้องทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาของคณะให้สอดรับกับ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายนอกที่ก าหนดไว้ในปัจจุบัน และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒ นา และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของคณะในปีการศึกษาที่ประเมินต่อไป  
     2.2 การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
     เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก โดยอ้างอิงตามผลคะแนนการประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการการตั้งค่าเป้าหมายจะต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนที่ท าได้ในปีประเมินที่ผ่านมา หากจ าเป็นต้องตั้งค่าเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามนี้ ต้อง
ชี้แจงเหตุผลให้ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทราบด้วย หลังจากจัดท าค่าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้
ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับดูแลในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามภาระงานของแต่ละคน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้เพ่ือพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา

http://www.onesqa.or.th/
http://www.onesqa.or.th/


59 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ต่อไป หลังจากค่าเป้าหมายได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้งบุคลากรของคณะที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือจะได้วาง
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่คณะก าหนดไว้ 

    2.3 การติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
     ในการติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
การศึกษาจะต้องประสานงานกับกลุ่มงาน/กลุ่มวิชาที่เก่ียวข้อง โดยส่งแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามห้วงระยะเวลาในปีการศึกษาที่ตรวจประเมินดังนี้ 
    ไตรมาส 1  สิงหาคม - ตุลาคม 
    ไตรมาส 2 พฤศจิกายน - มกราคม 
    ไตรมาส 3 กุมภาพันธ์ - เมษายน 
    ไตรมาส 4 พฤษภาคม - กรกฎาคม 

จากนั้นเสนอผลการด าเนินงานรายไตรมาสดังกล่าวต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา แล้วจึงน าส่งให้แก่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
      2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจประเมินร่วมกันทุกคณะทั้งมหาวิทยาลัยจ านวน 4 วัน 
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับแต่งตั้งและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ก าหนด จ านวนไม่เกิน 8 ท่าน (รวมเลขานุการ)  

      2.5 การติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
      หลังจากแจ้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพของคณะให้บุคลากรทราบแล้ว เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพจะต้องประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ โดยจะติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ทราบถึงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ พร้อมทั้งร่วมกันก าหนดแผนงาน วิเคราะห์ และ
ควบคุมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของคณะฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 (3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
     เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง Self 
Assessment Report (SAR) ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คือ รายงานที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน
ของคณะตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินก่อนวันตรวจประเมิน 7 วันท าการ 
 
 (4) การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายนอก  
     หลังจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในปีการศึกษานั้นๆ แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพและคณะกรรมการประจ าคณะ จากนั้นให้น าแผนปรับปรุงฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้เพ่ือพิจารณาและคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ แล้วจึงน าส่งให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน และน าส่งผลการ
ปรับปรุงพัฒนาเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 

http://www.onesqa.or.th/
http://www.onesqa.or.th/
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3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

1. ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก ให้เข้าใจในแต่ละตัวบ่งชี้ เนื่องจากใน
แต่ละรอบการประเมิน สมศ.มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกทุกครั้ง  

2. ตัวบ่งชี้บางตัวของ สมศ. สถานศึกษาต้องเตรียมข้อมูลใน ระดับบุคคล กลุ่มงาน/กลุ่มวิชา ให้พร้อม 
3. ตัวบ่งชี้บางตัวมีความซ้ าซ้อนกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4. คู่มือการประเมินคุณภาพควรมีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย และเผยแพร่ล่วงหน้าก่อน  เริ่มต้นการ

ประเมินในแต่ละรอบ เพ่ือให้โรงเรียนมีเวลาเพียงพอในการศึกษา วางแผน ด าเนินงานของโรงเรียนให้ สอดคล้อง
กับการประเมิน และจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานรองรับการประเมิน 
 5. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่มีจุดเปลี่ยนจากรอบที่ผ่านมา คือ  

- การเก็บข้อมูลจะเป็นเชิงคุณภาพตามที่สถานศึกษาปฏิบัติจริง  
- ผู้ประเมินภายนอกจะคัดมาจาก 3 กลุ่ม คือ ผู้ทรงคุณวุฒิของสมศ. ผู้แทนจากหน่วยงานต้น

สังกัด และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร  
- ยกเลิกการก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้ แต่จะเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ

ภายใน และวิเคราะห์ประเมินผลแบบองค์รวม  
- การลงพ้ืนที่ประเมินจะวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง  
- กรอบการประเมินจะประเมินตามมาตรฐานประกันภายในและมาตรฐานชาติ 
- การตัดสินผล ไม่มีการรับรองหรือไม่รับรองสถานศึกษา แต่จะสะท้อนผลประเมินจากรายงาน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนาในประเด็นที่เป็นปัญหา และ ค้นหานวัตกรรมของ
สถานศึกษา 

6. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มุ่งเน้น  
- ความเรียบง่ายด้วยใจ ทั้งการบริหารองค์กร กระบวนการประเมิน จรรยาบรรณ และ

วัฒนธรรมการประเมิน ไม่เน้นการต้อนรับหรือจัดเลี้ยงอย่างหรูหรา  
- พอเพียงกับความต้องการ ประเมินเท่าที่จ าเป็นตอบสนองบริบทของสถานศึกษา ไม่เน้น

เอกสารจ านวนมาก  
- ลดงานและลดภาระสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี โดยสถานศึกษาจัดท า SAR ส่งต้นสังกัด ไม่

ต้องส่งรายงานประเมินตนเองมาให้ สมศ. แต่ สมศ. จะใช้วิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน
จากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สังเคราะห์ ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก (Automated QA) หรือ AQA 

- ยืดหยุ่นทุกคน 
- เชื่อมโยงทุกคน  
- ร่วมมือสู่มาตรฐานการศึกษา โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีของการพัฒนา สมศ. ได้ร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยการรับฟัง
เสียงสะท้อนและความคิดเห็นต่างๆ มาปรับแก้ไขกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมิน 

- มีความสุขอย่างยั่งยืน เพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นว่าการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน” 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลศิ (EdPEx) 
 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) แบ่งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วนคือ 
(1) การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  

- จัดท าหนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก แจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ 
หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
  - การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจประเมิน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร) 

โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่ เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตารางที่ 3.1  (หน้า 32-37) 

(2) การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่ง
ประกอบด้วย 
  - การศึกษาเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

- การก าหนดค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- การติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
- การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
- การด าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

- การติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาสจากผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการที่สกอ.ก าหนด 

- การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามหมวดต่าง ๆ 
โดยมีหลักเกณฑ ์กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่างๆ ดังตารางที่ 3.11 
 

ตารางที่ 3.11 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
1. การบริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประกอบด้วย  
     1. โครงร่างองค์กร (OP)  
     2. หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
     3. หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
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ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
     4. หมวดที่ 3 ลูกค้า 
     5. หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 
     6. หมวดที่ 5 บุคลากร 
     7. หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 
     8. หมวดที่ 7 ผลลัพธ์  

 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการปฏิบัติงานในคู่มือฉบับนี้ เป็นการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งสามารถสะท้อน
ภาพรวมของการด าเนินงานของคณะได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของคู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผู้ส่งมอบ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน โดยมีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 

(1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นเกณฑ์ที่สกอ. ส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาน าเอามาเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้แทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้มีการปรับปรุง
ผลการด าเนินงาน เพ่ิมขีดความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะส่งผลโดยตรง
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคณะเภสัชศาสตร์ ดังนั้นผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และดูแล การ
ประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องศึกษาเกณฑ์ดังกล่าวจากคู่มือและ
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามหมวดต่างๆ ทั้ง 7 หมวดตามเกณฑ์ก าหนดให้ชัดเจน ดังตารางที่ 3.15 
 

ตาราง 3.12 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวดที่ 1-7 
หมวด หัวข้อ 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร 1.1 การน าองค์กรของผู้น าระดับสูง 
1.2 การก ากับดุแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

หมวดที่ 3 ลูกค้า 3.1 เสียงของลูกค้า 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที่ 5 บุคลากร 5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 6.1 กระบวนการท างาน 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
     ก.ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผลเรียนและกระบวนการ
ที่ตอบสนองผู้เรียน 
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หมวด หัวข้อ 
     ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
     ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห้วงโซ่อุปทาน 
7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
     ก. ผลลัพธด้านการม่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ 
7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
     ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.4 ด้านการน าองค์การและการก ากับดุแล 
     ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
     ข. การน ากลยุทธ์ไปปปฏิบัติ 
7.5 ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
     ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

 

(2) การด าเนินการประกันคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA 
    2.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

    ผู้บริหารคณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะ ซึ่งในการจัดท าจะต้องทบทวนผลการด าเนินงานให้ตรงตาม
เกณฑ์ และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในรอบที่ผ่านมาให้ชัดเจน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ต่อไป 

ทั้งนี้ส าหรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะของสกอ. ซึ่งคณะสามารถใช้ตัวชี้วัดของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ บางตัวชี้วัดในการก าหนดผลลัพธ์ในหมวด 7 ดังตาราง 3.16 

 

ตารางท่ี 3.13 ความเกี่ยวข้องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ  
                 การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ EdPEx หมวด 7 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม หมวด 6 7.1 
 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หมวด 5 7.3 
 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง 

     วิชาการ 
หมวด 5 7.3 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
     จ านวนอาจารย์ประจ า 

หมวด 2 7.3 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมวด 3 7.1 
 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมวด3 7.2 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 

     งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
หมวด 3,6 7.2 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมวด 2,6 7.5 
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 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
     และนักวิจัย 

หมวด 1,5 7.3 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการ หมวด 3,6 7.2 
4. การท านุบ ารุงศฺลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ 
     วัฒนธรรม 

หมวด 3,6 7.2 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ 
     ติดตามผลลัพธ์ที่ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน    
     และเอกลักษณ์ของคณะ 

หมวด 1,2,4 7.4 

 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร หมวด 1,6 7.4 
 
     2.2 การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
     ผู้บริหารคณะต้องจัดท าค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ทุกปีการศึกษา/ปีงบประมาณ โดยอ้างอิงตามค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี หรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในปีที่ประเมิน ทั้งนี้ในการตั้งค่าเป้าหมายจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับคะแนนที่ท าได้ใน
ปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้การก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในหมวด 7 
(ผลลัพธ์) จะต้องสอดคล้องกับหัวข้อผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ที่เกณฑ์ก าหนด ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ด้านกระบวนการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านองค์การและการก ากับดูแล ด้าน
งบประมาณ การเงิน และตลาด ซึ่งการก าหนดหัวข้อตัวชี้วัดในหมวดผลลัพธ์ควรสอดคล้องตามบริบทการ
ด าเนินงานของคณะเป็นส าคัญ นอกจากนี้ค่าเป้าหมายในผลลัพธ์ที่คณะก าหนดควรค านึงถึงการประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินงานหมวด 7 (LeTCLi คือ เปรียบเทียบผลงานด าเนินงานกับเป้าหมาย แนวโน้มผลการด าเนินงานอย่าง
น้อย 3 ปีควรดีขึ้น มีการเปรียเทียบข้อมูลกับคู่แข่ง/คู่เทียบ และมีการเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ)  
      2.3 การติดตาม รวบรวม ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงาน 

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) รายไตรมาส 
      ในการติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx ) 
ทุกปีการศึกษา/ปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะใช้ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ทุกไตรมาส ซึ่งจะมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์คณะของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบ PharPAB โดยข้อมูลดังกล่าว
จะถูกดึงมาประกอบการรายงานตามผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามห้วงระยะเวลาดังนี้ 

- ปีการศึกษา ไตรมาส 1  สิงหาคม - ตุลาคม 
    ไตรมาส 2 พฤศจิกายน - มกราคม 
    ไตรมาส 3 กุมภาพันธ์ - เมษายน 
    ไตรมาส 4 พฤษภาคม - กรกฎาคม 

 - ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ตุลาคม - ธันวาคม 
   ไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 
   ไตรมาส 3   เมษายน - มิถุนายน 
   ไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน 
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ทั้งนี้ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์รายไตรมาสดังกล่าวที่รายงานต่อคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ จะเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 
 (3) การจัดท าโครงร่างองค์กร รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 
     ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ จะท าหน้าที่ในการจัดท าโครงร่างองค์กรตามหมวดต่างๆ ที่เกณฑ์
ก าหนดไว้ โดยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นผู้จัดรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง ให้สวยงาม 
ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดท าและตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 จากระบบ PharPAB ก่อนเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 
 (4) การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
     หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์หมวดที่ 7 เรียบร้อยและส่งผล
การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะมายังคณะแล้ว ผู้บริหารจะต้องจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะจากนั้นให้น าแผนปรับปรุงฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้เพ่ือพิจารณาและคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ แล้วจึงน าส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

ซ่ึงสกอ.มีเกณฑ์ในการพิจารณาโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์หมวดที่ 7 ดังนี้ 
1. การพิจารณาคัดกรอง (Screening)  

      - ความถูกต้องของใบสมัครตามกติกาท่ีก าหนด เช่น ขนาดตัวอักษร จ านวนหน้า  
      - ระดับพัฒนาการในการเขียนโครงร่างองค์การ ผลลัพธ์ และความเข้าใจในเกณฑ์  
      - ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัด 

2. การพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
     - ความถูกต้องของรายงานการประเมินตนเองตามกติกา ที่ก าหนด เช่น ขนาดตัวอักษร จ านวนหน้า  
     - ระดับพัฒนาการในการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองตามพันธกิจของหน่วยงาน  
     - จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวด หนึ่งเป็นศูนย์ - หมวด 2 หมวด 3 

หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 25%  
    - ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเอง รวมทุกหมวด ต้องมีคะแนนไม่ต่ า

กว่า 150 คะแนน จึงจะได้รับ การตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง 
3. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก  

    - จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์  
     - หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ใน ข้อ 7.1 ต้องมีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 25%  
     - ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการ ประเมินตนเองรวมทุกหมวด ต้องมีคะแนนไม่ต่ํา

กว่า 200 คะแนน 
 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

1. ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ให้เข้าใจ
ในแต่ละหมวด  

2. การก าหนดวิสัยทัศน์ของส่วนงาน ควรก าหนดเป้าหมาย และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรวัดจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากส่วนงานส่งมอบ Outcome ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3. ควรก าหนดค่านิยมองค์กรที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมของเกณฑ์ TQA/EdPEx และมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นหลักการที่ชี้น าพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่ส่วนงานและบุคลากรพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ ค่านิยมควร
สะท้อนไปยังหมวดอื่นๆ ด้วย โดยเน้นการอธิบายว่าน าค่านิยมที่ก าหนดไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

4. ควรระบุสมรรถนะหลักของส่วนงาน สมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขัน หรือผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยาก และในหลายๆ กรณีท าให้ส่วนงานคงความได้เปรียบในการแข่งขัน การก าหนด
สมรรถนะหลักควรพิจารณาจากวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นเลิศด้านไหน ฉะน้ัน สมรรถนะหลักควรถอดมาจากวิสัยทัศน์
ใน Key word ต่างๆ และควรครอบคลุมทุกด้านในวิสัยทัศน์  

5. ควรก าหนดกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลิตภัณฑ์ขององค์การเพ่ือความชัดเจนและเพ่ิมความ
ต้องการหรือความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม พร้อมวิธีการได้มาซึ่งอาจด าเนินการในรูปแบบของการศึกษาวิจัย 

6. กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเป็นกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และควรระบุด้วย
ว่าแต่ละกลุ่มเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการหลักอย่างไร 

7. การก าหนดส่วนตลาดของสถาบันการศึกษา อาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร บริการ หรือคุณลักษณ์ 
ช่องทางการเผยแพร่ เขตพ้ืนที่ หรือปัจจัยอ่ืน 

8. การรายงานผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ ควรพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าหลัก โดยเพ่ิม
ความคาดหวังของส่วนงานที่มีต่อผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือด้วย 

9. ทุกส่วนงานควรด าเนินการเทียบเคียง ซึ่งการเทียบเคียงสามารถเทียบเคียงทั้งในส่วนกระบวนการ 
(process) ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้ การเทียบเคียงปัจจัยน าเข้า (input) สามารถท า
ได้โดยพิจารณาว่าหากปัจจัยน าเข้ามีปริมาณเพียงพอ ผลการด าเนินงานหรือกระบวนการดีหรือไม่ 

10. การเทียบเคียง ควรก าหนดว่าคู่แข่งขันหรือคู่เทียบมีใครบ้าง วัดหรือเทียบเคียงด้านใด และเมื่อ
เทียบแล้ว ควรระบุปัจจัยที่ท าให้ชนะหรือเหนือคู่แข่งด้วย ซึ่งผลการเทียบเคียงตามตัวชี้วัด จะน าไปรายงานใน
หมวด 7 ซึ่งจะบอกว่าเราเหนือกว่าคู่แข่งหรือไม่ ส าหรับการเทียบเคียงด้านบุคลากรว่ามีศักยภาพและคุณภาพ
อย่างไร เป็นการรายงานข้อดี หรือสิ่งที่ได้เปรียบขององค์กร มิใช่ความท้าทายขององค์กร 

11. ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบควรรายงานว่า ใครเป็นคู่เทียบ เทียบเคียงโดยใช้ข้อมูลอะไรและ
แหล่งข้อมูลไหน ซึ่งสาเหตุที่ต้องด าเนินการเทียบเคียงเนื่องจากการด าเนินงานที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานทุกอย่างควรมุ่งไปที่วิสัยทัศน์ และการวัดความเป็น
เลิศต้องอาศัยการเทียบเคียงผลการด าเนินงาน ซึ่งในการเทียบเคียง องค์กรควรเป็นผู้ก าหนดเอง ว่าจะ
เทียบเคียงด้านใดและกับใคร 
 
3.4 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ภาวนา กิตติวิมลชัยและคณะ (2555) ได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่องการศึกษาเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ และปัญหาอุปสรรคในการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการไปสู่การ
ปฏิบัติ พบว่า ด้านผู้บริหาร ยังไม่เห็นความส าคัญในการน าเอาเกณฑ์ฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ขาดความรู้ ความ
เข้าใจรายละเอียดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขาด
การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจของเกณฑ์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ  เข้าใจ ด้านคณาจารย์ มี
ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ จึงไม่ค่อยให้  ความร่วมมือในการจัดเก็บ
ตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ ด้านบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ รวมทั้งขาดประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตามระบบ
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คุณภาพ ท าให้ไม่สามารถน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติงานได้ 
ด้านนโยบายมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่  เกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ ด าเนินงานที่เป็นเลิศมาใช้ 
แต่นโยบายด้านการประกันคุณภาพอาจจะไม่เข้มงวดกวดขันอย่าง  เด็ดขาด มีการผ่อนปรนจนท าให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติและบางคณะหน่วยงานของยกเว้นการปฏิบัติ  หรือไม่ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ผู้น าเอานโยบาย ไปสู่การปฏิบัติมองไม่เห็นประโยชน์ ขาดกลยุทธ์การ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลและชัดเจน ผู้ตรวจประเมินขาดทักษะในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ  การฝึกอบรม
หรือการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าหรือเป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เกณฑ์มีเนื้อหาและข้อก าหนดในการด าเนินงานมากเกินไป เข้าใจได้ยากและต้อง
มีการตีความหมายของเกณฑ์ ท าให้น่าเบื่อบางข้อค าถามของเกณฑ์ไม่สามารถน ามาใช้ในการประเมินคณะและ
หน่วยงานได้ ขาดแนวปฏิบัติ หรือตัวอย่างที่ดี ไม่มีทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามเกณฑ์ ไม่มีการเฉลยให้ทราบ
ว่าสิ่งที่ด าเนินการสิ่งใดดีหรือไม่ดี 

เต็มใจ มนต์ไธสงค์ (2558) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า 1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ สังกัดคณะ/โรงเรียน มี
ต าแหน่งงานอยู่ในสายวิชาการ ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท  ระยะเวลาการท างานในมหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่าง 3 – 6 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 1 - 3 ปี 2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายหมวดพบว่า มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ อยู่ในระดับ
มากทุกหมวด 
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การรับรองสถาบัน 
 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ แบ่ง

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วนคือ 
(1) การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  

- จัดท าหนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก แจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ 
หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
  - การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแท น
คณะกรรมการตรวจประเมิน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร) 

โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่ เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตารางที่ 3.1  (หน้า 32-37) 

(2) การด าเนินงานด้านการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย 
  - การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและการวางระบบการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 

- การจัดท าแผนการด าเนินงานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
- การติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
- การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
- การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์  

โดยมีหลักเกณฑ ์กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่างๆ ดังตารางที่ 3.14 
 

ตารางที่ 3.14 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบัน 

ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
1. การบริหารจัดการด้านการรับรองสถาบัน - ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร

ในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง 
ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ.2556 

 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

(1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
 การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ เป็นการเข้าเยี่ยมสถาบันทางเภสัชศาสตร์เพ่ือประเมินคุณภาพ
การศึกษา และมีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถาบันทุก 5 ปี และเป็นการประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการ
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม และเมื่อสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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และให้การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์แล้ว จึงถือว่าครบขั้นตอนของการรับรองปริญญา บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันนั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดย
การประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ดังกล่าวก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการ
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในอนาคต ดังนั้นผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ควบคุม และดูแล การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาเภสัชกรรม
ก าหนด เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องศึกษาเกณฑ์ดังกล่าวจากคู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บ
ข้อมูลตามหมวดต่างๆ ให้ชัดเจน 
 
 (2) การด าเนินการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA 

   2.1 การจัดท าแผนการด าเนินงานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์  
     เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามปัจจัยต่างๆ ที่สภาเภสัชกรรม
ก าหนดดังนี้  

ปัจจัยที่ 1  คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/คณะ     
ปัจจัยที่ 2  อาจารย์/บุคลากร     
ปัจจัยที่ 3  เกณฑ์การรับนิสิต/นักศึกษา 
ปัจจัยที่ 4  ความพร้อมในการจัดการศึกษาหมวดวิชาในหลักสูตร 
ปัจจัยที่ 5  ความพร้อมของการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ปัจจัยที่ 6  ระบบการดูแลนิสิต/นักศึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปัจจัยที่ 7  อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
ปัจจัยที่ 8  ห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจัยที่ 9  การบริหารจัดการ 
ปัจจัยที่ 10 แหล่งงบประมาณและประมาณการงบประมาณ 
ปัจจัยที่ 11 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ปัจจัยที่ 12 การวิจัย 

ซึ่งในการจัดท าจะต้องทบทวนผลการด าเนินงานให้ตรงตามเกณฑ์ และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
รับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ต่อไป 

    2.2 การติดตาม รวบรวม ผลการด าเนินงานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
     เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพจะต้องประสานงานกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการด าเนินงาน 

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลการการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ โดยจะติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ ทราบถึงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ พร้อมทั้งร่วมกันก าหนด 
แผนงาน วิเคราะห์ และควบคุมให้การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
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 (3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง Self 
Assessment Report (SAR) ซ่ึงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คือ รายงานที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน
ของคณะตามปัจจัยที่สภาเภสัชกรรมก าหนดพร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่าว
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินก่อนวันตรวจประเมิน 7 วันท าการ 
 
 (4) การจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลตามปัจจัยที่ก าหนดเรียบร้อยและส่งผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะมายังคณะแล้ว ผู้บริหารจะต้องจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นให้น าแผนปรับปรุงฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้เพ่ือพิจารณาและคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วจึง
น าส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบปัจจัยต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

1. การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์ ซึ่งมี 2 
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  เมื่อคณะเภสัชศาสตร์จัดท าหลักสูตรใหม่หรือมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใดก็ตาม ต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรมพิจารณาให้หลักสูตรมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมก าหนด   โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จะเป็นผู้
ประเมินเบื้องต้นและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์พิจารณา เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมต่อไป 

   1.2 การรับรองสถาบัน โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จะไป
ตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ มีการด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการการศึกษาเภสัช
ศาสตร์พิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมต่อไป 

2. ในปีการศึกษา 2551 สภาเภสัชกรรมได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา และ
ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์เพ่ือประโยชน์ ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 โดยก าหนดว่า สภาเภสัชกรรม
รับรองปริญญาเฉพาะหลักสูตรเภสัช ศาสตรบัณฑิต 6 ปี ผู้จบการศึกษาจึงสามารถขอเข้า สอบความรู้เพ่ือขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมได้ เป็นผลให้สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ ทุกแห่งทยอยปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ บังคับดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 สถาบันส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ตามโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี 

3.คณะเภสัชศาสตร์ที่เปิดใหม่ สภาเภสัชกรรมจะต้องให้การรับรองปริญญาโดยให้ความเห็นชอบหลักสูตร
และให้การรับรองสถาบันก่อนเปิดรับนักศึกษา  และต้องมีการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับรองสถาบันทุกปีจนกว่าจะมีบัณฑิต
ที่เข้าสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรมเป็นครั้งแรกในปีนั้น และมีผลการสอบผา่น
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ติดต่อกัน 3 ปี จึงจะสามารถประเมินรับรองสถาบันเป็นครั้งละ 5 ปีได้ 

4. คณะเภสัชศาสตร์ใดมีผลการตรวจประเมินสถาบันไม่ผ่านตามปัจจัยข้อใดข้อหนึ่ง คณะเภสัชศาสตร์
นั้นจะต้องปรับปรุงจนกว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมก าหนด จึงจะได้รับการรับรองปริญญา 
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5. จ านวนรับนักศึกษา ซึ่งจากเดิมแต่ละสถาบันก าหนดจ านวนรับนักศึกษาด้วยตนเอง แม้มีเกณฑ์ของ
ส านักงานการอุดมศึกษาก าหนดว่าจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา ส าหรับคณะที่สอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ซึ่งค านวณตามค่า Full Time Equivalent Student หรือเรียกย่อว่า  FTES มีสัดส่วนไม่มากกว่า  1: 8  แต่ไม่มี
หน่วยงานใดดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์นี้อย่างจริงจริง  ท าให้บางสถาบันมีจ านวนอาจารย์น้อย แต่เปิดรับนักศึกษา
จ านวนมาก เกินกว่าเกณฑ์ FTES  1: 8  ทั้งนี้กระบวนการรับรองปริญญาของสภาเภสัชกรรมท าให้สามารถควบคุม
ให้แต่ละสถาบันรับนักศึกษาในจ านวนที่เหมาะสมตามจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่  นอกจากนี้ยังท าให้สถาบันต่าง ๆ ได้
ทบทวนตนเองในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อนักศึกษา เช่น คุณภาพและความเพียงพอของสถานที่ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน  ความปลอดภัยของนักศึกษาในการเรียนวิชาปฏิบัติการ  

6. สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์จะต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมในการ
จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีอาคาร สถานที่ การจัดเตรียมทรัพยากร และแผนพัฒนาด้าน
ต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา พ.ศ.2551 
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การจัดการความรู้ 
 
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดการความรู้ แบ่งหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  
- จัดท าหนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก แจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ 

หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
  - การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่ างและเครื่องดื่ม ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจประเมิน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร) 

โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่ เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตารางที่ 3.1  (หน้า 32-37) 

(2) การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
  - การส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ 

- การเสนอจัดล าดับหัวข้อที่ได้จากการส ารวจความต้องการ 
- การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
- การจัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเผยแพร่ 

โดยมหีลักเกณฑ ์กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่างๆ ดังตารางที่ 3.15 
 

ตารางที่ 3.15 แสดงหลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ 

ภาระงาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

1. การบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้ - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
- คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 (1) การส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ 
    เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่จัดแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความต้องการใจการจัด
กิจกรรมด้านการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแจ้งเวียนทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (e-mail) ไปยังบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ทุกกลุ่ม โดยต้องให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
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ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ทั้งนี้บุคลากรสามารถเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการสนับสนุนและการ
จัดการ เช่น ความรู้ที่สนับสนุนการบริหารและการปฏบิํติงาน  
 (2) เสนอหัวข้อจากการส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้  
      เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอหัวข้อที่ได้จากการส ารวจความต้องการในการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ คณะเภสัช
ศาสตร์ เพ่ือพิจารณาจัดล าดับหัวข้อความจ าเป็น ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมถึง
หัวข้ออ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของคณะ 
 
 (3) จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ ระดับคณะ โดยก าหนดกรอบแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระบวนการ
ในการด าเนินงาน และจัดล าดับความส าคัญและเป็นปัจจุบัน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
และบรรจุในโครงการด้านการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณนั้นๆ 
 
 (4) จัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเผยแพร่ 
     เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ และประชาสัมพันธ์ไปยังให้กลุ่มเป้าหมายเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี/แนว
ทางการพัฒนา/องค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ  
 

(5) รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สู่บุคลากร 
              เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นผู้จดและรวบรวมประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้
ได้แนวปฏิบัติที่ดี/องค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
(บุคลากรภายในคณะ) ผ่านเวบไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) น้อย 
2. บุคลากรในหน่วยงานมีงานประจ ามาก ท าให้มีเวลาในการด าเนินการจัดกิจกรรมน้อย 
3.บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความ รู้ความเข้าใจ และทักษะในด้านการจัดการความรู้ และถึงแม้ว่าจะ

ได้รับการอบรมมาบ้าง ก็ยังมีระดับความรู้ ความเข้าใจที่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการ ความรู้เป็นเรื่องใหม่
จึงยังไม่มีความรู้เพียงพอในการด าเนินการได้ นอกจากนี้คนในหน่วยงานยังขาดทักษะในด้านการเขียน การถ่าย
ความรู้ออกมาให้ผู้อ่ืนทราบ ในบางหน่วยงานยังมองว่าการจัดการความรู้เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งถูกเพ่ิมเข้ามา แยก
ต่างหากจากงานประจ า ท า ให้ต้องท างานหนักและมีภาระงานเพ่ิมขึ้น จะเห็นได้ว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้เป็น อุปสรรคอย่างยิ่งของการจัดการความรู้ที่ไม่สามารถหลอมรวมเข้ากับงานประจ าได้ 

4. การจัดการความรู้ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ และเป็นแนวคิดของภาคธุรกิจ เมื่อมีการน ามา
ประยุกต์ใช้กับระบบราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลก าไรเช่นเดียวกับภาคธุรกิจ จึงท าให้เป็นเรื่องยาก 

5. คณะควรสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการสื่อสาร ในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อใจ เชื่อ
มั่นใจซึ่งกันและกัน เคารพและไว้วางใจ และยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ความมีระเบียบวินัย มีการทุ่มเท
ในการท างาน ให้ความใส่ใจในการท างาน พร้อมจะเรียนรู้ ร่วมกับถ่ายทอดความรู้ให้กันโดยมุ่งความส าเร็จของ 
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งานและผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้การจัดการความรู้ถูกบูรณาการกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 
การท างานในหน่วยงาน 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือและตัวสนับสนุนที่ส าคัญในการรวบรวมจัดเก็บ และ  เผยแพร่ 
แบ่งปันความรู้ขององค์กรได้ง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคนในองค์กร นอกจากนี้การ  ใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือฐาน ความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการอ านวยความ สะดวกในการจัดการ
ความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
3.4 แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สถิติพงษ์ เอ้ืออารีมิตรและคณะ (2554) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ในการ
บริหารงาน ของจังหวัดแบบบูรณาการ พบว่าการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานภายใต้จังหวัดโดยส่วนใหญ่
หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการด า เนินการจัดการความรู้ โดยมี
เป้าหมายในการจัดการความรู้ 3 ด้าน คือ การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในหน่วยงาน และเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน โดยผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าในทางปฏิบัติหน่วยงานส่วน
ใหญ่ด า เนินการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา ศักยภาพ  ของบุคลากร และเพ่ือพัฒนางานเป็นหลัก ส าหรับ
กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ยังไม่เป็นรูปธรรม  และไม่มีร่องรอยที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้พบว่า
กระบวนการจัดการความรู้ที่มีการด า เนินการมากที่สุดคือ การถ่ายทอด  และแลกเปลี่ยนความรู้ โดย
ด าเนินการผ่านการประชุม สัมมนา การสอนงานในระบบพ่ีเลี้ยง การจัดท า เอกสารเผย  แพร่ และใช้กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้การจัดการความรู้ประสบ ความส าเร็จจะ
ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ของบุคลากร วัฒนธรรม การเรียนรู้ 
และการสื่อสารในหน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาท่ีเป็นนักวิชาการ 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา มีเทคนิคในการปฏิบัติงาน 1) ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 3) การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)     
5) การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ และ 6) การจัดการความรู้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดย
แต่ละงานมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ  
4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน  
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) แทนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีฉบับเดิมที่จะสิ้นสุดลงในปี 2559 โดยในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีแนวทางในการก าหนดทิศทางขับเคลื่อน   
คณะเภสัชศาสตร์ ให้สามารถข้ึนเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอนาคต มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
สมรรถนะหลัก ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานของคณะระยะ 5 ปี ซึ่ง
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
รอบ 5 ปี ที่ผ่านมา และข้อมูลเปรียบเทียบที่ส าคัญ ผลการประเมินจากนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามจากภายนอก (SWOT analysis) ผลการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะ ผลการ
วิเคราะห์ความท้าทายและการเอาชนะความท้าทายด้านต่างๆ ได้แก่หลักสูตรและการบริการทาง
การศึกษา/การวิจัย การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคม (บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)ซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญได้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ส าหรับนักศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต ซึ่งออกแบบและทบทวนโดยคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงานคณะฯ ท้ายที่สุดวิสัยทัศน์
พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และมีการท าประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ เห็นชอบร่วมกันและน าไปถือปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชน 

และสังคมอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาบุคลากรพร้อมเพื่อขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็นเลิศ 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและ 
สังคมดิจิตอล 

ส าหรับการปฏิบัติงานจะต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนให้แผนการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้แผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาตร์  คือ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition) และพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีความสาคัญต่อการบริหารและการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ 
ดังนั้นในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใช้กลยุทธ์ที่ท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 10 ประการ คือ 

1) การสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับสูง 
การปฏิบัติตามกรอบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาทุกเกณฑ์การประเมินขององค์กร จะ

ประสบความส าเร็จเพียงใดข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็น
ผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั่วไป ต้องให้
ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเริ่มจากการที่ผู้น าสูงสุดหรือผู้บริหารขององค์กร
ที่ต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้น โดยก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการก าหนดให้ผู้บริหารต้องเป็น
ผู้น าหรือผู้ปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างให้บุคลากรด าเนินการ
ต่อไป  

2) การท าความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
การศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทุกเกณฑ์การประเมิน 

ในแต่ละตัวบ่งชี้ อ่านค านิยามศัพท์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจเงื่อนไข กฎเกณฑ์
รายละเอียดในแต่ละเงื่อนไขในแต่ละตัวละเกณฑ์ของในแต่ละตัวบ่งชี้ จะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการบรรยายรายละเอียดในรายงานการประเมินตนเองทุกระดับ สามารถอธิบายกระบวนการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ได้ถูกต้องตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะข้อที่เป็นเชิง
ปริมาณเพ่ือที่จะได้เข้าใจเงื่อนไขการนับค่าตัวตั้งตัวหารได้ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  

3) ปฏิบัติตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การที่องค์กรทั่วไปจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาได้นั้น  นโยบาย แนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขององค์กรจะต้องมีการก าหนดขึ้น 
และเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในทุกระดับรวมไปถึงบุคลากรและนักศึกษาทุกคนในองค์กรที่จะน า
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 

4) การชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ 
ในการน าเอากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาปฏิบัติ จ าเป็นต้องมีการชี้แจง

รายละเอียดของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารรวมไปถึงบุคลากรและนักศึกษา
เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ซึ่งทุกคน
ได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องอธิบายบาง
เงื่อนไขในเกณฑ์ที่อาจมีบางข้อยังไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่และต้อง
ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น  
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5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนั้น ต้องให้มั่นใจได้ว่า 
5.1 ผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถกูต้อง 
5.2 ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา สามารถตระหนัก และเข้าใจว่าการประกันคุณภาพ

การศึกษาคือส่วนหนึ่งในการท างานหรือการศึกษาและเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ 
5.3  มีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกไตรมาส ตามรอบปี

การศึกษา เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้า และกระตุ้นให้ผู้บริหาร บุคลากรและหน่วยงานที่
รับผิดชอบเร่งด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพท่ีตั้งไว้  

การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการปฏิบัติมีความส าคัญ
อย่างมาก เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษากับ     
กลยุทธ์องค์กร การชี้แจงท าความเข้าใจต่อผู้บริหาร นักศึกษาและบุคลากรทุกคนถึงความส าคัญ หน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จะช่วยให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  

6)  การฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไปจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกเกณฑ์การประเมิน 

ผู้บริหาร นักศึกษาและบุคลากรทุกคนในองค์กร ควรต้องเข้าใจกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงบุคลากรใหม่ 
ทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความเข้าใจในความรับผิดชอบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
การฝึกอบรมในองค์กรควรต้องค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ความแตกต่างกันของระดับความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ความรู้เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่แล้วในองค์กร 

ระบบการประเมินผลการด าเนินงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการส่งเสริมความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาควรก าหนด
รวมอยู่ ในงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบและในค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) การ
ประเมินผลการด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีประเด็นที่ควรประเมิน คือ 
ความรับผิดชอบและการสนับสนุนกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่แต่ละบุคคลมีต่อองค์กร 

7) การติดตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าข้อมูล และผลการ
ด าเนินงานรอบปีการศึกษามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

8) การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนา
ตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าและพัฒนาระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพ 
ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ รวมถึงพัฒนาและด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  

9) การตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกเกณฑ์การประเมิน เพ่ือเป็นการ
ตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้งจากผู้รับผิดชอบที่ด าเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเองและน าไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกเกณฑ์การประเมิน เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทุกประเภทต่อไป    

10)  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้โดยก าหนดตัวชี้วัดโครงการดังนี้ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน ในองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ของตัวชี้วัด

ระดับหลักสูตร 
2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินเชิงพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 ทุกหลักสูตรมีค่ามากกว่า 3.00 
3. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับคณะ มีค่ามากกว่า 3.51 
4. มีการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 

ส าหรับในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ได้ก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการหลัก และกิจกรรมภายใต้โครงการหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ที่งานประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
2560 2561 

5.1 คณะเภสัชศาสตร์
เป็ นท่ี รู้ จั ก มีชื่ อเสี ยง
และภาพลักษณ์ ท่ีโดด
เด่น 

5 .1 .1  ก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ
สนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษาสร้างผลงานท่ี
เผยแพร่ชื่ อเสี ยงคณะ
เภสัชศาสตร์ 

จ าน วน ผล งาน ท่ี ได้
รางวัลหรือ เผยแพร่
ผ่านสื่อ 

ผลงาน 5 6 ตลอด
ปีงบประมาณ 

5.1.2 สร้ างสมรรถนะ
หลักท่ีโดดเด่นท่ีแตกต่าง
จากสถาบั นอื่ น และ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ผ่านสื่อท่ีได้รับความนิยม 

จ าน วน ผล งาน ท่ี ได้
รางวัลหรือ เผยแพร่
ผ่านสื่อ 

สื่อ/ผลงาน 5 6 ตลอด
ปีงบประมาณ 

5.2 คณะเภสัชศาสตร์มี
การบริหารจัดการ 

5.2.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานโดยเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาระดับ
สากล 

การประเมินองค์กร
โดย เก ณ ฑ์ คุณ ภ าพ
ระดับสากล 

คะแนน 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

180 
(4.40) 

250 
(4.51) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก ่

 1. จัดท าหนังสือโต้ตอบ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก แจ้งเวียนค าสั่งต่างๆ 
หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

2. การขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
โครงการ 

3. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน/ภายนอก) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 

 
4. งานด้านการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  
5. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการ

จัดการความรู้ 
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6. การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ 1) การวางระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามวงจร PDCA  2) การด าเนินการประกันคุณภาพ (การวางแผน การด าเนินงาน
ประเมิน การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา) 3) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ 4) การ
วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ จึงได้น าแผนยุทธศาสตร์คณะมาใช้ในการปฏิบัติงานและวางแผนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การ
รับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ และการจัดการความรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ตลอดปีงบประมาณ) 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  น าข้อชี้แนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา มาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน พิจารณาตัวชี้วัด และตั้งค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะ โดยมี
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ตลอด
ปีการศึกษา 

 2. แผนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพและการรายงาน (ทุกรอบ 3 เดือน) 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ก ากับติดตามผลการ

ประกันคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล ทุกรอบ 3 เดือน เพ่ือสะท้อน
การท างานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

       3. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ (ด าเนินการ 1 ครั้งต่อปี) 
  จัดการประชุม ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หรือร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจของผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณาจารย์ และ
บุคลากร ในเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. สมศ. และ EdPEx  เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 4. แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

  ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ช่วงเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม) 

 5. แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานอก  
  ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากภายนอกสถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) 
       6. แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx  
  เตรียมการจัดท าโครงร่างองค์กรและทบทวนผลการด าเนินงานในหมวดต่างๆ ตาม

เกณฑ์ EdPEx เพ่ือเสนอโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์หมวด 7 ต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

          7. แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์  
  เตรียมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประเมินคุณภาพการศึกษา

เพ่ือรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาเภสัชกรรม 
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ตารางท่ี 4.1 แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์  
แผนงานประกันคุณ

ภาการศึกษา 
ต.ค. 

 
พ.ย. 

 
ธ.ค. 

 
ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 

แผนการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(ตลอดปงีบประมาณ) 

            

แผนการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมิน
คุณภาพและการ
รายงาน (ทุกรอบ 3 
เดือน) 

            

แผนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพ 
คณ ะเภสั ชศาสตร์ 
(ด าเนินการ 1 ครั้งต่อปี) 

            

แผนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
และคณะ 

            

แผนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษ
ภายนอก  

            

แผนการจัดท าและส่ง
โครงร่างองค์กรและ
ผลลัพธ์หมวด 7 ตาม
เกณฑ์ EdPEx 

            

แผน การป ระ เมิ น
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
รับรองสถาบั นทาง
เภสัชศาสตร์ 

            

แผนการสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานด้าน
การจัดการความรู้ 

            

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ต่างๆ และด้านการ

จัดการคามรู้ ดังนี้ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับ

หลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2  แผนการปฏิบัติงานด้านการประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
 

 ล าดบั รายการกิจกรรม ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ 

            

2 ขออนุมัติโครงการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

           

3 อบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย 

            

ระดับหลักสูตร 
1. ก าหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

ในแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 
            

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

            

3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) แก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

            

4. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน             

5. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน             

6. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน             

7. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน             

8. การรวบรวมข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร พร้อมแฟ้ม
เอกสาร หลักฐาน 

    
 
 

        

9. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ 
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร   

            

10. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

            

11. การรายงานผลการประเมินตนเองผ่าน
ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online 

            

12. การจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
และน าแผนพัฒนา 
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4.2 ขั้นตอนการฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการระกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะ
ประกอบไปด้วยแนวทางหลักๆ ในการปฏิบัติงาน 4 แนวทาง คือ 

1  การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา 2557-2561) 
2. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน PDCA 
3. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักเกณฑ์

การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประกัน

คุณภาพฯ จะต้องด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย  

- การขออนุมัติโครงการ  
- การขออนุมัติเงินโครงการ  
- การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
- การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา  (ถ้ามี) 
- การขอนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีประธานตรวจประเมินเป็นบุคคภายนอก)  (ถ้ามี) 
- การขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ  

ซึ่งมีแผนผังกระบวนการด าเนินงานตามแผนภาพที่ 4.1-4.4 ดังนี้ 
 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการระกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะประกอบไปด้วย
แนวทางหลักๆ ในการปฏิบัติงาน 4 แนวทาง คือ 

1. การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา 2557-2561) 
2. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน PDCA 
3. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักเกณฑ์

การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ประกัน

คุณภาพฯ จะต้องด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย  

- การขออนุมัติโครงการ  
- การขออนุมัติเงินโครงการ  
- การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
- การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา  (ถ้ามี) 
- การขอนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีประธานตรวจประเมินเป็นบุคคภายนอก)  (ถ้ามี) 
- การขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ  

ซ่ึงมีแผนผังกระบวนการด าเนินงานตามแผนภาพที่ 4.1-4.4 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนกระบวนการขอนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงิน และขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 

   
 

 

1 วัน   
 
 
 

- รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
เขียนข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณที่
ได้รบัจัดสรร 

1 วัน เอกสารประกอบด้วย 
- บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 
- ข้อเสนอโครงการ 
- แบบฟอร์มการชี้แจงแนวทางการ 
  จัดท าเอกสารเบิกจา่ยงบประมาณ 
  โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 
 
 

 

- งานประกันคุณภาพฯ จัดท าบันทึก
ข้ อ ค ว าม ข อ อ นุ มั ติ โค ร งก า รต า ม
แบบฟอร์มที่ งานแผนและนโยบาย
ก าหนดไว้ 

3-4 วัน   
 
 
 

- งานประกันคุณภาพฯ เสนอเอกสารต่อ
คณบดีผ่านรองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

1 วัน   
 
 

- งานแผนและนโยบายน าเสนอข้อเสนอ
โครงการต่อคณบดีเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ 

 
2-3 ชม. 

  
 
 
 

 

- งาน แ ผน แ ล ะน โย บ าย นั ด ห ารื อ
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายๆ 
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

1 วัน   
 
 

 

- งานแผนและนโยบายส่งเอกสารโครการที่
ได้รับอนุมัติให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 วัน เอกสารประกอบด้วย 
- บันทึกข้อความขออนุมัติเงินโครงการ 
- ส าเนาบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

 
 
 

 

- งานประกันคุณภาพฯ จัดท าบันทึก
ข้อความขออนุมัติเงินโครงการ 

    
 

 
3-4 วัน 

  
 
 

 

- งานการเงินเสนอเอกสารต่อคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 
1 วัน 

   
- ง าน ก า ร เงิน ส่ ง เอ ก ส า รก ลั บ คื น
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
1 วัน 

เอกสารประกอบด้วย 
- บันทึกข้อความขอนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
- สัญญายืมเงิน 
- ส าเนาบันทึกข้อความขออนุมัติเงิน/ 

 
 
 

 

- งานประกันคุณภาพฯ จัดท าบั นทึ ก
ข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายโครงการ 

1 วัน   
 

- งานประกันคุณภาพฯ ส่งเอกสารให้
งานการเงิน 
 

 
3-4 วัน 

  
 

- งานการเงินเสนอเอกสารต่อคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 
1 วัน 

  
 

- งานการเงินส่งเอกสารบันทึกข้อความขอ
อนุมัติยืมเงินฯ กลับคืนผู้รับผิดชอบโครงการ 

เร่ิมต้น 

เขียนโครงการ 

ขออนุมัติโครงการ 

ไม่ผ่าน 

เสนอผ่านงาน
แผนและนโยบาย 

ผ่าน 

เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม
อนุมัติ 

งานแผนนัดหารือเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หมวดการเบกิจ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

รับเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

ขออนุมัติเงินโครงการ 

เสนองานการเงิน 

งานการเงินเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ 

ส่งเอกสารคืนผู้รับผิดชอบโครงการ 

ขออนุมัติยืมเงิน 
ทดรองจ่ายโครงการ (รายงวด) 

เสนองานการเงิน 

งานการเงินเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ 

จบ 
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 1 วัน 

  
 

 
 
 

 

  
 
 
 

  

  
 

 
 
 

1 วัน 

  
 

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

1 วัน 

  
 

 
 
 

 

  
 
 
 

  

  
 
 

  

    
1 วัน 
 
 

  
 
 

 
2 วัน 

  
 
 
 

  

  
 
 

  

 
แผนภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดท าเอกสารการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เร่ิมต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการท าบันทึกขออนุมัติแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

น าส่งฝ่ายบุคคลเพ่ือเสนอคณบดีอนุมัติค าสั่งแต่งตั้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการท าบันทึกขออนุมัติเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เสนอคณบดีอนุมัติ 

ผูร้ับผิดชอบโครงการท าบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ แบบ ม.อบ.กง-17 (ใบสีฟ้า) 

หัวหน้าโครงการลงนามเสนอหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ 

เสนองานการเงินตรวจสอบ 

เสนอคณบดีอนุมัติ 

ส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อรวบรวมเอกสารขอนุมัติ
เบิกจ่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 

เสนองานการเงินตรวจสอบ 

จบ 

เอกสารประกอบ 
- บันทึกขออนุมัติเจ้าหน้าที ่
  ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
- ค าสั่งแต่งต้ัง 
- ส าเนาโครงการ 

เอกสารประกอบ 
- บันทึกขออนุมัติเจ้าหน้าที ่
  ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
- ค าสั่งแต่งต้ัง 
- ส าเนาโครงการและก าหนดการ 
- แบบสรุปจ านวนชั่วโมง 
- หลักฐานการเบิกจ่าย 
- ค่าตอบแทน 
- บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 

ไมผ่่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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1 วัน 

  
 
 
 

 

1 วัน 

  
 

 
 
 

1 วัน 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

1 วัน 

  
 
 
 

  

  
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

  

 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.3 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดท าเอกสารการเดินทางไปราชการ 
                                  ส าหรับประธานตรวจประเมินหรือวิทยากร 

 
 

เริ่มต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการท าบันทึกเรียนเชิญวิทยากร 

ผู้รับผิดชอบโครงการท าบันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ แบบ ม.อบ.กง-16 (ใบชมพู) 

หัวหน้าโครงการลงนาม เสนอ หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ ลงนาม (ตามล าดับ) 

เสนองานการเงินตรวจสอบ 

เสนอคณบดีอนุมัติ 

ผู้รับผอดชอบโครงการรวบรวมเอกสารเดินทางวิทยากร
หลังสิ้นสุดโครงการ 

ส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมเพื่อประกอบการ
เบิกจ่าย 

เสนองานการเงินตรวจสอบ 

เอกสารประกอบ 
- หนังสือเชิญวิทยากร 
- ก าหนดการ 
- ส าเนาโครงการ 

เอกสารประกอบ 
- ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ 
- ใบเสร็จรับเงินค่าพหานะ 
- ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 

จบ 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
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           1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
           1-2 วัน 
 
 
 
           1 วัน 
 
 
           1 วัน 
 
 
           1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
           1-2 วัน 
 
 
           1 วัน 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.4 แสดงขั้นตอนกระบวนการขอนุมัติ/ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวนั อาหารเย็น (ถ้ามี) 

  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ผู้รับผิดชอบท าบันทึกขอ้ความขออนุมัตค่ิาอาหารกลางวัน  
อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

เสนองานการเงิน
ตรวจสอบ 

งานการเงินเสนอคณบดีลงนาม 

งานการเงินส่งคืนผู้รบผิดชอบรวบรวมเพื่อด าเนินการเบิกจ่าย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดกจิกรรม/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 

เสนองานการเงิน
ตรวจสอบ 

งานการเงินเสนอคณบดีลงนาม 

งานการเงินส่งคืนผู้รบผิดชอบรวบรวมเพื่อด าเนินการเบิกจ่าย (รายงวด) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เอกสารประกอบด้วย 
 - บันทกึข้อความขออนุมัติ
ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม 
- ส าเนาขออนุมัติโครงการ 
- เสาน าขออนุมัติเงิน 
- ส าเนาขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
- ส าเนาขออนุมัติปรับแผน (ถ้ามี) 
 

เอกสารประกอบด้วย 
 - บันทกึข้อความขออนุมัติเบิกจา่ย
ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม 
- บันทึกข้อความขออนุมัติค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ส าเนาขออนุมัติโครงการ 
- เสาน าขออนุมัติเงิน 
- ส าเนาขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 
- ส าเนาขออนุมัติปรับแผน (ถ้ามี) 
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2. ส่วนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่

การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการประกันคุณภาพตาม
วงจร PDCA (การวางแผน การด าเนินงานประเมิน การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา)  จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง และการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยมีวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2557-2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอกให้ชัดเจน และมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและ
เก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่สิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือ
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ โดยน าข้อเสนอแนะและ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะ) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีถัดไป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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 ระดับหลักสูตร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนภาพที่ 4.5 แสดงขั้นตอนกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

P 

D 

C 

A 

5. เป็นไปตามแผนหรอืไม ่

6. การตรวจและประเมินผลเบ้ืองตน้ (C) 

11. งานประกันส่ง SAR ให้ส านักงานประกันฯ พร้อม upload 
เอกสารหลักฐานบนระบบ E-document และ CHE QA Online  

12. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพื่อวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 

(A) 

10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา 
SAR ร่วมกันแบบ real time ผ่าน 

google app. 
 

1. รับทราบรายละเอียดการประเมินคณุภาพภายในจาก ม.อบ. 
 

13. ด าเนนิการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนทีก่ าหนด 
 

 

2. วิเคราะห์มาตรฐานและตวับ่งชี ้

3. คณะและอาจารย์ประจ าหลกัสูตรวางแผนพัฒนา 

4. การตดิตามระบบคุณภาพแต่ละไตรมาส 

แก้ไขปรับปรุง 

7. ตรงตามวัตถุประสงค์/เกณฑ์หรือไม่ 
 

แก้ไข/ทบทวน 

8. งานประกันประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจดัท า CDS  
ผ่าน google app. 

9. งานประกนั share ไฟล์ CDS และไฟล์รปูแบบ SAR ไปยัง
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและผู้เกี่ยวขอ้ง 

 

NO 
แก้ไข/ทบทวน 
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 (2) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจร PDCA ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ก. ขั้นตอนการวางแผน 
  1. ศึกษาข้อมูล ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
  2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และก าหนดค่าเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 
  3. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เสนอแนวทางการด าเนินงาน ค่าเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  ข. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. งานประกันคุณภาพแจ้งค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา แจ้งค่าเป้าหมายระดับหลักสูตรไปยัง
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. คณะติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 3 6 9 และ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่
สกอ. ก าหนด ระดับหลักสูตร  
  4. งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร โดยแจ้งก าหนดการ และหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
     - ประสานงานกับงานบัณฑิตศึกษา และงานวิชาการเพ่ือทาบทามนักศึกษาทุกชั้นปี 
ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี)  

   - นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตร่วมสัมภาษณ์เพ่ือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการระดับ
หลักสูตร 

   - ประสานงานผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสุตรเพ่ือร่วมต้อนรับและให้ข้อมุลแก่
คณะกรรมการในการตรวจประเมิน  
  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัย งานบุคคล งานกิจการ
นักศึกษา งานบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพ) เตรียมจัดท าข้อมูลฐาน (Common Data Set : 
CDS) เพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร 
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
เตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ผ่านระบบ Google 
Application ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ดังภาคผนวก ก - ภาคผนวก ค) 
  7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR  
ระดับหลักสูตร  
  ค. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของ SAR ระดับหลักสูตร
แบบ Real Time ผ่านระบบ Google Application 
  2. คณะเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ประมาณเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม) 
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา ยืนยันผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานเอกสารประกันคุณภาพ (UBU QA Online) ทั้งนี้สามารถศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://ubuqaonline.ubu.ac.th/ หรือคุณนรเศรษฐ์ ทองค า หมายเลขโทรศัพท์ 
045-353634 หรือรายละเอียดคู่มือการบริหารจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ (UBU QA) ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ  (ดังภาคผนวก จ) 
  6. งานประกันคุณภาพรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะผ่านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA 
Online System  โดยต้องน าเอกสารอ้างอิงทั้งหมดในระดับหลักสูตร Scan เป็น PDF file และ 
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Upload เข้าไปในระบบให้ครบทุกตัวบ่งชี้ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากคู่มือระบบฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System และเว็บไซด์กองส่งเสริม
มาตรฐานและประกันคุณภาพ http://www.tu.ac.th/org/qa/ หรือรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบ 
CHE QA Online ระดับหลักสูตร  (ดังภาคผนวก ฉ) และรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 
Online ระดับคณะ (ดังภาคผนวก ช) ซึ่งต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลเป็นประจ าทุกปี ก่อนการตรวจ
ประเมินประมาณ 1-2 สัปดาห์  
  ง. ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหารือแนวทาง   
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาจากข้อเสอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และน ามา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและน าเสนอต่อส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  4. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และปรับปรุงรายไตรมาส ระดับหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแต่ละไตรมาส  
นอกจากนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องประสานงานกับส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันต่อไป  
  ดังนั้นในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรจึง
สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินงานตามวงจร PDCA ระดับหลักสูตร ดังแผนภาพที่ 4.6 - 4.7 ดังนี้ 

http://www.tu.ac.th/org/qa/%20หรือรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ระดับหลักสูตร%20%20(ดังภาคผนวก
http://www.tu.ac.th/org/qa/%20หรือรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ระดับหลักสูตร%20%20(ดังภาคผนวก
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ข้ันตอน ระยะเวลา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

   

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 

การวางแผน (P) 
งานประกันคุณภาพฯ ศึกษาข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพฯ ของสกอ.ส าหรับใช้ในการ
ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและระดับหลักสูตร 

- ศึกษาคู่มือตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.  

1. งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
2. อาจาร์ประจ า
หลักสูตร 

งานประก ันคุณภาพฯ ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อวางแผนการก าหนดค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

- จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
- (ร่าง) ค่าเป้าหมายปีที่ผ่านมา  
- ข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ. 

1 ว ัน 

คณะกรรมการ 
ประก ันคุณภาพฯ 

คณะกรรมการประก ันคุณภาพฯ พิจารณาค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และเสนอ ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเห็นชอบ  

- ค่าเป้าหมายที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประกันฯ 

1 ว ัน 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 
 

1.งานประกันคุณภาพแจ้งค่าปา้หมาย 
ผู้รับผิดชอบไปยังหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
2. งานประกันคุณภาพแจ้งค่าเป้าหมายไปยัง
ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

- หนังสือแจ้งค่าเป้าหมายระดับหลักสูตร ค่า
เป้าหมายระดับหลักสูตร 

1 ว ัน 

1. งานประกันคุณภาพฯ 
2. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

การปฏิบัติ (D) 
งานประกันคุณภาพฯ ติดตามผลการ
ด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ รายไตรมาส (3 6 9 
และ 12 เดือน) 

- หนังสือติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
- แบบฟอร์มการรายงานระดับหลักสูตร 

7 วัน 
ไตรมาส 1 ส.ค.-ต.ค. 
ไตรมาส 2 พ.ย.-ม.ค. 
ไตรมาส 3 ก.พ.-เม.ย. 
ไตรมาส 4 พ.ค.-ก.ค. 

1. กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูลและหลักฐานเพื่อด าเนินการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ Google 
Application  

- หนังสือแจ้งให้ด าเนินการจัดท าข้อมูล SAR  
พร้อมจัดแฟ้มหลักฐาน 

- แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร  

2 สัปดาห์ก่อนการ
ประเมินระดับ
หลักสูตร 
(ก.ค.-ส.ค.) 

1.คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

การตรวจสอบ (C) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความ
ถูกต้องของ SAR ระดับหลักสูตรแบบ Real 
Time ผ่านระบบ Google app. 
2. งานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบความถูกต้อง 
จัดรูปแบบ และค านวณคะแนนการประเมินตนเอง 

-  (ร่าง) SAR  ระดับหลักสูตร 
 

1 สัปดาห์ก่อนการ
ประเมินระดับ
หลักสูตร 
(ก.ค.-ส.ค.) 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

1. งานประกันคุณภาพฯ เสนอ SAR ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
2. งานประกันคุณภาพฯ เสนอ SAR ต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

- (ร่าง)  SAR เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
- หนังสือขอส่ง SAR เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

พร้อมด้วย 
     - เล่ม SAR 
    - ไฟล์ SAR (pdf.) 

- กรอกข้อมูล SAR ในระบบ CHE QA Online 

5 - 10 วัน 
(รวมระยะเวลาใน
การแก้ไขตามมติที่
ประชุมทั้ง 2 คณะ) 

1.คณะกรรมการ 
ตรวจประเม ินฯ ระดับ
หลักสูตร 
2. งานประกันฯ 
3. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
4. กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
2. ด าเนินการส่งข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเองบนระบบ E--document  และระบบ 
CHE QA Online 

- ประสานค าสั่งกรรมการตรวจประเมิน และ
อัตราค่าตอบแทนจากส านักงานประกันฯ 

- ติด Index  เอกสารหลักฐานแต่ละตัวบ่งชี้
ตามเล่ม SAR ระบุไว้ 

- จัดท าป้ายชื่อคณะกรรมการ 
- จัดท าค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- ประสานตัวแทนอาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษา เพื่อร่วมให้สัมภาษณ์ 
- จัดเตรียม SAR ให้ผู้บริหารและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมอาหารและสิ่งอ านวยความ

สะดวก (คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์ส านักงาน) ให้คณะกรรมการ 

ระดับหลักสูตร 
(ส.ค.-ก.ค.) 
 

1.คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

การปรับปรุงพัฒนา (A) 
งานประกันคุณภาพฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ฯ เพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  
ระดับหลักสูตร 

- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
ระดับหลักสูตร 

- แบบฟอร์มแผนปรับปรุงและพัฒนา 

ระดับหลักสูตร 
(ต.ค.-พ.ย.) 
 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

งานประกันคุณภาพฯ ส่งแผนการปรับปรุงและ
พัฒนา ระดับหลักสูตร ต่อส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- หนังสือขอส่งแผนปรับปรุงและพัฒนา 
- แผนปรับปรุงและพัฒนา 

 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

คณะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ระดับ
หลักสูตร  ที่ก าหนดไว้  

 รายไตรมาส 

วาง
แผนการ
ปรับปรุง 

ส่งแผนพัฒนา 

คณะพัฒนาแผน 

จบ 

เริ่มต้น 

ศึกษาข้อมูล 

วางแผน 

พิจารณา
ตัวบ่งชี้ 

แจ้งค่าเป้าหมาย 

ติดตามผล 

เตรียมจัดท า SAR 

ตรวจสอบ 

เสนอ SAR เพื่อ
พิจารณา 

ตรวจประเมิน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

แผนภาพที่ 4.6 แสดงขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ระดับหลักสูตร 
ระดับหลักสูตร 

 

P 

D 

C 

A 
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 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับปีการศึกษา 2557 โดยคณะได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 คณะมีหลักสูตรที่ต้องประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งสิ้น 6 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร) โดยพิจารณา
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ การเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ในการประสานงานเพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่มีภาระงานการ
เรียนการสอนที่ไม่ตรงกันและไม่มีเวลาในการประชุมหารือเพ่ือจัดท า SAR ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 
งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้พิจารณาใช้ระบบสารสนเทศ Google Application มาใช้ในการ
จัดท า SAR เพ่ือลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการจัดท า SAR ระดับหลักสูตร ให้แก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ส่งผลงานเข้าร่วมการน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 
ประจ าปี 2559 ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโปสเตอร์ และได้รับรางวัล
อันดับ 3 (Poster Presentation) เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2558 ผานระบบ Google Application  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.7 แสดงการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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 จากแผนภาพดังกล่าว สรุปขั้นตอนการ เทคนิคและวิธีการในการใช้ Google Application : 
google doc และ google sheet มาใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
มีดังนี ้
 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประสานผู้บริหารและเจ้าหน้าในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
(งานวิจัย งานบุคคล งานกิจการนักศึกษา งานบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพ) เตรียมจัดท าข้อมูลฐาน 
(Common Data Set : CDS) เพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร 
ผ่านระบบ google sheet  ดังนี้ 

ข้อมูลอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ งานบุคคล/งานบัณฑิตศึกษา 
ข้อมูลวุฒิการศึษาอาจารย์ งานบุคคล/งานบัณฑิตศึกษา 
แผนอัตราก าลัง งานบุคคล/งานบัณฑิตศึกษา 
แผนพัฒนาอาจารย์ งานบุคคล/งานบัณฑิตศึกษา 
แผนการศึกษาต่อ งานบุคคล/งานบัณฑิตศึกษา 
การเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน สัมมนา งานบุคคล/งานบัณฑิตศึกษา 
การพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที ่ งานบุคคล/งานบัณฑิตศึกษา 
ผลงานการตีพิมพ์ของอาจารย์ งานวิจัย/งานบัณฑิตศึกษา 
ผลงาน citation งานวิจัย/งานบัณฑิตศึกษา 
ทุนวิจัย งานวิจัย/งานบัณฑิตศึกษา 
ข้อมูลภาวะการมีงานท า งานกิจการนักศึกษา 
ข้อมูลผลการประเมินนายจ้าง งานกิจการนักศึกษา 

 2. กลุ่มงานต่าง ๆ กรอกข้อมูล CDS ที่เก่ียวข้องผ่านระบบ googel sheet ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

3. งานประกันคุณภาพจะแบ่งปันข้อมูล (Share) ข้อมูลไปยังอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
หลักสูตร เพ่ีอเลือกใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งปันข้อมูล (share) แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ไปยังอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา  งานวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน 
google doc 
 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม ผ่านระบบ google doc ซึ่งเป็น
การท างานแบบ realtime 
 6. งานประกันคุณภาพการศึกษา download รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และจัดรูปแบบให้สวยงาม 
 7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังคณะกรรมการ
ตรวตจประเมินในแต่ละหลักสูตร 

(3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เป็นรายงานที่ต้อง
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) 
พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร ทั้ง 6 องค์ประกอบ (7 หมวด) จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

ก)  รายละเอียดในรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ข) ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
     - ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยสกอ. 

 ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ข้อ 
        1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        3. คุณสมบัติชองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 11 ข้อ  
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

          2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่   
     ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับ 
     บัณฑิตศึกษา 
 10. อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้ าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
       มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา * 

* หมายเหตุ  - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2557 จ านวน 12 ข้อ 
                       ปีการศึกษา 2558-2559 จ านวน 11 ข้อ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ปีการศกึษา 2557 จ านวน 4 ข้อ 
              ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ข้อ  

                 - ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการประเมินให้ระบุ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็นศูนย์) 
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 หมวดที่ 2 อาจารย์ 
     - ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 การบริหารอาจารย์ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

     - ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 จ านวนบทความของอาจาย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิง 

     - ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
 ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
     - ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

     - ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอกที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

        - ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
 ระบบการรับนักศึกษา 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

         - ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 อัตราการส าเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
      - ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ  
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 การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
          - ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
 การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3และมคอ.4 
 การแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และสารนิพนธ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

     - ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร  
(มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) 

 การประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
        - ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

        - ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและความเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 กระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 แผนการด านเนงานส าหรับปีถัดไป 

ภาคผนวก 
 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ค) รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (หมวดต่างๆ)
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก และ ค) 



97 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.8 ตัวอย่างหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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แผนภาพที่ 4.9 ตัวอย่างหมวดที่ 2 อาจารย์ 
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แผนภาพที่ 4.10 ตัวอย่างหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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แผนภาพที่ 4.11 ตัวอย่างหมวดที่ 4 ข้อมูลการเรียนรายวชิาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.12 ตัวอย่างหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
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แผนภาพที่ 4.13 ตัวอย่างหมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
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แผนภาพที่ 4.14 ตัวอย่างหมวดที่ 7 แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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แผนภาพที่ 4.15 ตัวอย่างภาคผนวก 
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 (4) การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหารือแนวทาง
และวิธีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร แล้วแบ่งปัน (Share) ไฟล์ข้อมูลไปยัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป ทางระบบ Google Application  
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรที่สนใจทุกปี เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานและวางแผนการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาและสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได ้
  4. งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรที่สนใจ 
  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู้ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งข้อมูลแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรไปยังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
  7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และปรับปรุง ระดับหลักสูตร รายไตรมาส เพ่ือเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
    ไตรมาส 1  สิงหาคม - ตุลาคม 
    ไตรมาส 2 พฤศจิกายน - มกราคม 
    ไตรมาส 3 กุมภาพันธ์ - เมษายน 
    ไตรมาส 4 พฤษภาคม - กรกฎาคม 
 
4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีวิธีการให้บริการกับ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใตดยภาพรวม ดังนี้ 

การให้บริการทั่วไป 
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ รวมไปถึงการตระหนักถึงผู้บริการคือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

จุดมุ่งหมายในการท างานและเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ต้องอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

2) ให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 
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3) ค้นคว้า และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอให้หลากหลายและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได้ 

4) เป็นผู้มีความสุภาพ มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ 
5) เป็นผู้มีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) มีจิตวิญญาณให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความเต็มอกเต็ม

ใจในการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 6)  มีความเสมอภาคในการให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็น

มาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้ า 
7) ให้บริการอย่างมีคุณภาพมีการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
8) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ 
9) ในขณะทีใ่ห้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ 
10) หากเกิดปัญหาหรือการให้บริการล่าช้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวค าว่า “ขอโทษ” เสมอ 
การให้บริการด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1) อธิบายและแนะน าเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในแก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือให้เข้าใจและ

สามารถน ามาปฏิบัติจริงได้ 
2) มีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในทุก 3 เดือน เพ่ือทราบความ

คืบหน้าการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
3) ด าเนินการจัดส่งคู่มือแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ทราบรายละเอียดในการจัดท า 
4) ให้ระยะเวลาพอสมควรแก่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้ 
5) มีการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ และในวิธีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาและจะต้องมีการติดตามและรายงานผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ด าเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามและประเมินผล คือ เป็นการประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมของเนื้อหาและเอกสารประกอบในรายงานการประเมินตนเอง ตามที่เกณฑ์
การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ได้ระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้มี
การด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และสามารถน าผลการติดตามและประเมินผล
จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ทุก 3 เดือน ตามรอบปีการศึกษา (1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม) โดยรอบในการติดตามและ
ประเมินผลด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา เริ่มต้น ณ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม 
ของปีถัดไปและอ้างอิงรอบการติดตามและประเมินผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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รอบการรายงาน  ผลการด าเนินงาน  ก าหนดส่งรายงาน 
    ครั้งที่ 1  ณ สิ้นเดือนตุลาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 
 ครั้งที่ 2  ณ สิ้นเดือนมกราคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 
 ครั้งที่ 3  ณ สิ้นเดือนเมษายน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 
 ครั้งที่ 4  ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ภายใน 5 วันท าการแรกของเดือนกรกฎาคม 
 

4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
1. มีการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีความ

เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพื่อจัดท าและ
พัฒนาระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ รวมถึงพัฒนาและด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพกาศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

3. แจกคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

4. มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้
รับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้เข้าใจในแนวทางตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

5. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (sar) แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

6. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย ผู้ก ากับดูแล ผู้ด าเนินงาน และผู้รายงานผล 
เพ่ือวางแผน ดูแลและรวมรวบข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้  

7. มีการติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ทุก 3 เดือน 
ตามรอบปีการศึกษา เพ่ือเป็นการก ากับ และตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบสาร
บรรณและระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (PhaPAB) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

9. มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
10. ด าเนินการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ผู้ เขียนได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถทักษะในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาพและปราศจากอคติ 
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถรอบคอบรวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
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5. บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 

6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับคณะ 

ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.3  แผนการปฏิบัติงานด้านการประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักระดับคณะ 
 

 ล าดบั รายการกิจกรรม ส.
ค.

 

ก.
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ต.
ค.
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. 
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ก.
ค.

 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ 

            

2 ขออนุมัติโครงการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

           

3 อบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย 

            

ระดับคณะ 
1. ก าหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

ในแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 
            

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้  

      
 

      

3. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน             

4. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน             

5. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน             

6. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน             

7. การรวบรวมข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ พร้อมแฟ้ม
เอกสาร หลักฐาน 

            

8. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ 
ประเมินคุณภาพระดับคณะ 

            

9. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 

            

10. การรายงานผลการประเมินตนเองผ่าน
ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online 

            

11. การจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
และน าแผนพัฒนา 

            

 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จะประกอบไป
ด้วยแนวทางหลักๆ ในการปฏิบัติงาน 4 แนวทาง คือ 

1. การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา 2557-2561) 
2. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน PDCA 
3. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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4. การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ  

1. การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพฯ จะต้องด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย  

- การขออนุมัติโครงการ  
- การขออนุมัติเงินโครงการ  
- การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
- การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา  (ถ้ามี) 
- การขอนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีประธานตรวจประเมินเป็นบุคคภายนอก)  (ถ้ามี) 
- การขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ  
สามารถศึกษาขั้นตอนและกระบวนการการบริหารจัดการโครงการได้จากหัวข้อ 4.2.1 การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ (หน้า 83-86) 
2. ส่วนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จะเริ่มตั้งแต่

การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการประกันคุณภาพตาม
วงจร PDCA (การวางแผน การด าเนินงานประเมิน การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา)  จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง และการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยมีวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2557-2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอกให้ชัดเจน และมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและ
เก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่สิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพใน ระดับคณะระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยผู้บริหารที่ด าเนินงาน

เกีย่วกับตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
(รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีถัดไป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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ระดับคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

แผนภาพที่ 4.16 แสดงขั้นตอนกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
  
 
  

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

P 

D 

C 

A 

5. เป็นไปตามแผนหรอืไม ่

6. การตรวจและประเมินผลเบ้ืองตน้ 

11. งานประกันส่ง SAR ให้ส านักงานประกันฯ พร้อม upload 
เอกสารหลักฐานบนระบบ E-document และ CHE QA Online  

12. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพื่อวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 

10. คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ พิจารณาความถูกต้อง 

1. รับทราบรายละเอียดการประเมินคณุภาพภายในจาก ม.อบ. 
 

13. ด าเนนิการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนทีก่ าหนด 
 

 

2. วิเคราะห์มาตรฐานและตวับ่งชี ้

3. วางแผนพัฒนาระบบคุณภาพ (P) 
 

4. การตดิตามระบบคุณภาพแต่ละไตรมาส 

แก้ไขปรับปรุง 

7. ตรงตามวัตถุประสงค์/เกณฑ์หรือไม่ 
 

แก้ไข/ทบทวน 

8. รวบรวมขอ้มูลการประเมนิตนเองจากงานวิชาการ 

9. จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) พร้อมรวบรวม
เอกสารหลกัฐาน 

แก้ไข/ทบทวน 
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(2) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจร PDCA ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ก. ขั้นตอนการวางแผน 
  1. ศึกษาข้อมูล ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
  2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและก าหนดค่าเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 
  3. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เสนอแนวทางการด าเนินงาน ค่าเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  ข. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. งานประกันคุณภาพแจ้งค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไปยังกลุ่มงาน  ที่เกี่ยวข้อง 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา แจ้งค่าเป้าหมาย ระดับคณะไปยังส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. คณะติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 3 6 9 และ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่
สกอ. ก าหนด ระดับคณะ 
  4. งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ โดยแจ้งก าหนดการ และหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
      - ประสานงานกับงานบัณฑิตศึกษาและงานวิชาการเพ่ือทาบทามนักศึกษาทุกชั้นปี 
ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี  
      - ประสานงานกับงานกิจการนักศึกษาเพ่ือทาบทามศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต 

    - นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตร่วมสัมภาษณ์เพ่ือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 
      - ประสานผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ประธานหลักสูตร บุคลากร (ตัวแทนกลุ่มงาน) 
ร่วมสัมภาษณ์เพ่ือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ  
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องเตรียมข้อมู ลเพ่ือ
ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ในระดับคณะ (ดังภาคผนวก ง) 
  7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR  
ระดับคณะ 
  ค. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของ SAR ระดับคณะ โดย
วิธีการตรวจไขว้ (Cross Check) 
  2. คณะรียมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม) 
  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ยืนยันผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานเอกสารประกันคุณภาพ (UBU QA Online) ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ http://ubuqaonline.ubu.ac.th/ หรือคุณนรเศรษฐ์ ทองค า หมายเลขโทรศัพท์ 045-
353634 หรือรายละเอียดคู่มือการบริหารจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ (UBU QA) ระดับ
หลักสูตร/ระดับคณะ  (ดังภาคผนวก จ) 
  6. งานประกันคุณภาพรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ผ่านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System  โดย
ต้องน าเอกสารอ้างอิงทั้งหมดในระดับหลักสูตรและระดับคณะ Scan เป็น PDF file และ Upload เข้า
ไปในระบบให้ครบทุกตัวบ่งชี้ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากคู่มือระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System และเว็บไซด์กองส่งเสริมมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ http://www.tu.ac.th/org/qa/ หรือรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 
Online ระดับหลักสูตร  (ดังภาคผนวก ฉ) และรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online 

http://www.tu.ac.th/org/qa/%20หรือรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ระดับหลักสูตร%20%20(ดังภาคผนวก
http://www.tu.ac.th/org/qa/%20หรือรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบ%20CHE%20QA%20Online%20ระดับหลักสูตร%20%20(ดังภาคผนวก
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ระดับคณะ (ดังภาคผนวก ช) ซึ่งต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลเป็นประจ าทุกปี ก่อนการตรวจประเมิน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์  
  ง. ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาจากข้อเสอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และน ามา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและน าเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และปรับปรุงรายไตรมาส ระดับคณะ เพ่ือเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแต่ละไตรมาส  

นอกจากนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องประสานงานกับส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าผลการประเมิน ระดับคณะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันต่อไป  
 ดังนั้นในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงสามารถสรุปขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ดังนี้ 

โดยสรุปได้ดังแผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะ
เภสัชศาสตร์ ระดับคณะ ดังแผนภาพที่ 4.17 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิการปฏิบัติงาน 
วิธีการ 

ปฏิบัติงาน 
ข้ันตอน ระยะเวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

   

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 

การวางแผน (P) 
งานประกันคุณภาพฯ ศึกษาข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพฯ ของสกอ.ส าหรับใช้ในการประเมิน
คุณภาพฯ ระดับคณะ 

- ศึกษาคู่มือตัวบ่ชี้ตามเกณฑ์ สกอ.  

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 

งานประก ันคุณภาพฯ ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ เพื่อวางแผนการก าหนดค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

- จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
- (ร่าง) ค่าเป้าหมายปีที่ผ่านมา  
- ข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ. 

1 ว ัน 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ
ฯ 

คณะกรรมการประก ันคุณภาพฯ พิจารณาค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และเสนอ ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเห็นชอบ 

- ค่าเป้าหมายที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประกันฯ 

1 ว ัน 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 
 

1.งานประกันคุณภาพแจ้งค่าปา้หมาย 
ผู้รับผิดชอบไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
2. งานประกันคุณภาพแจ้งค่าเป้าหมายไปยังส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ 

- หนังสือแจ้งค่าเป้าหมายระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ 

- ค่าเป้าหมายระดับคณะ 

1 ว ัน 

1. งานประกัน
คุณภาพฯ 
2. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

การปฏิบัติ (D) 
1. งานประกันคุณภาพฯ ติดตามผลการด าเนินงาน
แต่ละตัวบ่งชี้ รายไตรมาส (3 6 9 และ 12 เดือน) 
2. งานประกันคุณภาพฯ ซักซ้อมความเข้าใจใน
ตัวบ่งชี้ที่ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจ 

- หนังสือติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
- แบบฟอร์มการรายงานระดับคณะ 

7 วัน 

1. งานประกัน
คุณภาพฯ 
2. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนวยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม 
ขอมูลหลักฐานและเขียน SAR ระดับคณะ 
 

- หนังสือแจ้งให้ด าเนินการจัดท าข้อมูล SAR  
พร้อมจัดแฟ้มหลักฐาน 

- แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ 

2 สัปดาห์ก่อนการ
ประเมินระดับคณะ 
(ก.ย.-ต.ค.) 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
 

การตรวจสอบ (C) 
คณะกรรมการกรรมการประกันฯ ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของ SAR ระดับคณะโดยวิธีการตรวจไขว้  
(Cross Check) 

- (ร่าง) SAR  ระดับคณะ 
 

1 สัปดาห์ก่อนการ
ประเมินระดับคณะ 
(ก.ย.-ต.ค.) 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

1. งานประกันคุณภาพฯ เสนอ SAR ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯและ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 
2. งานประกันคุณภาพฯ เสนอ SAR ต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ 

- (ร่าง)  SAR เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
- หนังสือขอส่ง SAR เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

พร้อมด้วย 
     - เล่ม SAR 
    - ไฟล์ SAR (pdf.) 

- กรอกข้อมูล SAR ในระบบ CHE QA Online 

5 - 10 วัน 
(รวมระยะเวลาใน
การแก้ไขตามมติที่
ประชุมทั้ง 2 คณะ) 

1.คณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ 
ระดับหลักสูตร 
2. งานประกันฯ 
3. กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- ประสานค าสั่งกรรมการตรวจประเมิน และ
อัตราค่าตอบแทน8Itdii, 

- จากส านักงานประกันฯ 
- ติด รหัสเอกสาร (Index) เอกสารหลักฐานแต่ละ

ตัวบ่งชี้ตามเล่ม SAR ระบุไว้ 
- จัดท าป้ายชื่อคณะกรรมการ 
- จัดท าค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- ประสานตัวแทนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อร่วมให้สัมภาษณ์ 
- จัดเตรียม SAR ให้ผู้บริหารและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมอาหารและสิ่งอ านวยความสะดวก 

(คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์
ส านักงาน) ให้คณะกรรมการ 

ระดับคณะ 
(ต.ค.) 

1.คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
2. กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงพัฒนา (A) 
งานประกันคุณภาพฯ ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ เพื่อวางแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
ระดับคณะ 

- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
ระดับคณะ 

- แบบฟอร์มแผนปรับปรุงและพัฒนา 

ระดับคณะ 
(พ.ย.-ธ.ค.) 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

งานประกันคุณภาพฯ ส่งแผนการปรับปรุงและ
พัฒนา ระดับคณะ ต่อส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 

- หนังสือขอส่งแผนปรับปรุงและพัฒนา 
- แผนปรับปรุงและพัฒนา 

 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

คณะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา ระดับคณะ ที่ก าหนดไว้  

  

แผนภาพที่ 4.17 แสดงขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ระดับคณะ 
 

วาง
แผนการ
ปรับปรับ 

ส่งแผนพัฒนา 

คณะพัฒนาแผน 

จบ 

เริ่มต้น 

ศึกษาข้อมูล 

วางแผน 

พิจารณา
ตัวบ่งชี้ 

แจ้งค่าเป้าหมาย 

ติดตามผล 

เตรียมจัดท า SAR 

ตรวจสอบ 

เสนอ SAR เพื่อ
พิจารณา 

 

ตรวจประเมิน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

P 

D 

C 

A 
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 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ5)  
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 (ข้อ5) ซึ่ งเป็นตัวบ่งชี้ในความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับคณะ มีข้ันตอนในตัวบ่งชี้ดังกล่าวดังนี้ 
1) คณะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ซึ่ง

มีหน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ คือก าหนดประเด็นความรู้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย รวมถึงพันธกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบทของคณะ การให้ข้อเสนอแนะและ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม และพิจารณาจัดท าแผนจัดการความรู้ ระดับคณะ เป็นต้น 

2) งานประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ ส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ตามพันธกิจที่ก าหนดจาก
คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ  

3) งานประกันคุณภาพการศึกษา น าหัวข้อการจัดการความรู้ที่ได้ด าเนินการส ารวจ หารือ
ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 

4) คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ พิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ ระดับคณะ 
และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5) งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี/แนวทางการพัฒนา/องค์ความรู้
ในประเด็นต่างๆ   

6) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
ประกันุคณภาพการศึกษา จดประเด็นที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี/
แนวทางการพัฒนา/องค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ  เป็นลายลักษณ์อักษร  

7) คณะมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี/องค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย (บุคลากรภายในคณะ) ทางเวบไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 
http://www.phar.ubu.ac.th/km ซึ่งระบบจะส่งอีเมล์แจ้งแก่บุคลากรในคณะทุกคนโดยอัตโนมัติหลัง
น าข้อมูลลงในเวบไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรสามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่ได้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้อย่างสะดวก 

ขั้นตอนการด าเนินงานตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 7)  
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 (ข้อ7) ซึ่ งเป็นตัวบ่งชี้ในความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับคณะ มีข้ันตอนในตัวบ่งชี้ดังกล่าวดังนี้ 
1) คณะก าหนดนโยบาย ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพ 
2) คณะมีการก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ ประจ าปี

การศึกษานั้นๆ 
3) คณะมีการก ากับ ติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน รายไตรมาส เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน  
4) คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้แก่กลุ่มงานและบุคลากรภายในคณะใน
ช่องทางต่างๆ 

http://www.phar.ubu.ac.th/km
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5) คณะมีการน าระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
6) คณะมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
7) คณะจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาปรับปรุง
แนวทางการด าเนินงานในปีถัดไป 

ขั้นตอนการด าเนินงานตัวบ่งช้ีที่ 5.2 (ข้อ 1-6)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (ข้อ 1-6) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในความรับผิดชอบของงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับคณะ มีข้ันตอนในตัวบ่งชี้ดังกล่าวดังนี้ 
1) คณะมีการก าหนดระบบและกลไกในการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
2) คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้

เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลและติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นอย่างมีระบบ 

3) คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ
ให้ เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ได้แก่ 
กิจกรรม/โครงการต่างๆ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน 
(ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติก าร อุปกรณ์ โสตทัศนูป  กรณ์  วัสดุ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 

4) คณะน ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

5) คณะจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

(3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เป็นรายงานที่ต้อง
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ในเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมีการรายงานข้อมูลทั่วไปของคณะ รายงานผลการด าเนินงานแต่ละองค์ประกอบ ตัวบ่ง
ขี้ในระดับคณะ ข้อสรุปผลการประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา วิธีปฏิบัติที่ดี สรุปผลการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้  ผลการวิเคราะห์และ
ประเมินตนเอง ตารางข้อมูลพ้ืนฐาน และภาคผนวกซ่ึงแนบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
คณะ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ได้ดังนี ้
 ก) รายละเอียดในรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประกอบด้วย 
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  1. ค าน า   
  2. สารบัญ   
  3. สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
  4. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
         4.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะ (โดยย่อ) 
          4.2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 
  5. ข้อมูลทั่วไป  

     5.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     5.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ สมรรถนะหลักและเอกลักษณ์ 
     5.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
     5.4 รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
     5.5 หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน 
     5.6 จ านวนนักศึกษา 
     5.7 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 
     5.8 จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 
     5.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

          5.10 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
     5.11 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและผลการ
            ประเมินปีที่ผ่านมา 

  6. ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ได้แก่ 
     องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
     องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 
     องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
     องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 

  7. ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง 

 ข) ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ส่วนที่ 
4 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง  
  

 ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
       เป็นบทสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการบันทึก
การพัฒนาคณะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของคณะที่
เกิดข้ึนในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของคณะ 
       ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของคณะ โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ
หน่วยงาน ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ สมรรถนะหลักและเอกลักษณ์ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง
การบริหาร รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน หลักสูตร สาขาที่เปิดสอน 
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จ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ สรุปผล
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและผลการประเมินปีที่ผ่านมา ลักษณะ
การเขียนเป็นแบบบรรยาย ส าหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาจะเป็นการ
สรุปเป็นตารางเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
  ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
       เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริง เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
ของ สกอ. และที่เพ่ิมเติมของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด และครอบคลุมการด าเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งชี้ โดยยึดการอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบ 
        ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ท่ีชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของคณะ ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ต่อไปนี้ 
 1. ตารางสรุปผลงาน คะแนนอิงเกณฑ์มาตรฐาน ของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
 2. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และวิธี
ปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม  
       3. กิจกรรมหรือผลการด าเนินงานที่คณะด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 4. การประเมินผลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
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แผนภาพที่ 4.18 ตัวอย่างส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ (องค์ประกอบที่ 1) 
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 ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง    
 เป็นสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ประกอบด้วย  ตารางการวิเคราะห์คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ และตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

 
 

แผนภาพที่ 4.19 ตัวอย่างส่วนที่ 4 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.20 ตัวอย่างส่วนที่ 4 ตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
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  ค) รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ  
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ง) 

 
1) ปก ค าน า สารบัญ :  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แผนภาพที่ 4.21  ปกรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง  
(Self  Assessment  Report : SAR) 

 

 
 
 
 

คณะเภสัชศาตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ปีการศึกษา ........ 
 
 

(1 สิงหาคม ......  - 31 กรกฎาคม.......) 
 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะวิชา 
ระหวา่งวันท่ี  .......................    
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      แผนภาพที่ 4.22  ค าน ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าน า 

     
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   จึงได้น ามาใช้ใน
การพัฒนาคณะนับแต่ปีการศึกษา 2546     เป็นต้นมา ซ่ึงได้มีการน าผลการประเมินมาก าหนด
เป้าหมาย วางแผน และบริหารจัดการองค์กร อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการพัฒนาผลลัพทข์องการ
ด าเนินงาน   

รายงานการประเมินตนเอง (Self Study Report) ประจ าปีการศึกษา ........ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมและน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของคณะเภสัช
ศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของตวับ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดไว้
เพื่อใช้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ส าหรับผลการประเมิน
ตนเองของคณะ คณะได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต่างๆ ของคณะ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ทุกท่าน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานของคณะ
อย่างต่อเนื่อง  

ในการนี้  คณะเภสัชศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทุกทา่นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ และหวังว่าทุกท่านจะน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปบูรณาการให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และมีความเข้มแข็งทางวิชาการสมดังที่ระบุในวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของ    คณะสืบต่อไป 

                        
                                          ลงชื่อ.................................... 
        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท ์ประสทิธิ์ภูริปรีชา) 
                                 คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์         
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      แผนภาพที่ 4.23  สารบัญงานรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 

สารบัญ 
                     

ค าน า   
สารบญั 
สารบญัภาพ 
สารบญัตาราง                     
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบ้ืองต้นของวิทยาลัย  

ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ สมรรถนะหลักและเอกลักษณ์ 
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวนนักศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและผล
การประเมินปีท่ีผา่นมา 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบณัฑติ 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ตวับ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
   ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
   ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   ตัวบ่งที่ 2.2 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
   ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
   ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจดัการ 
   ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
   ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบและกลไกประกนัคุณภาพหลักสูตร 

ส่วนที่ 4  ผลการวเิคราะห์และสรปุผลการประเมินตนเอง 
            ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
            ตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ 
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2) ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
                     แผนภาพที่ 4.24  บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

1.1 ข้อมุลทั่วไปของคณะ (โดยย่อ) 
    

        --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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3) ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของคณะ  
- ข้อมูลหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
- ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ สมรรถนะหลักและเอกลักษณ์ 
- โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
- รายชื่อกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
- หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- จ านวนนักศึกษา 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 
- ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
- ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและผลการ

ประเมินปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
              แผนภาพที่ 4.25  ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของคณะ 

 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 
 
ข้อมูลหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 
      -----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

   
  ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ สมรรถนะหลักและเอกลักษณ์ 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
รายชื่อกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวนนักศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและ 
ผลการประเมินปีท่ีผ่านมา (ควรสรปุเป็นตาราง) 
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4) ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  

      กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

แผนภาพที่ 4.26  ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ    
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
   1.จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        - 
        -  
  
  2.จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
       - 
       - 
 
  3.วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
      - 
      - 
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        แผนภาพที่ 4.27  ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคณุภาพของทุกหลักสตูรที่คณะรบัผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 คะแนนทีได้ = ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
          จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม 
                   ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ 
                   ของสถาบัน 
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การด าเนินงาน เชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ อยู่ภาคผนวก 
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5)  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง 

- ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
- ตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
     
แผนภาพที่ 4.28  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง    

 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง  

 
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดมีาก 

1. การผลิตบณัฑิต       

2. การวิจัย       

3. การบริการวิชาการ       

4. การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม       

5. การบริหารจัดการ       

รวม       

ผลการประเมิน   

      
ตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 1     

1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม     

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒปิรญิญาเอก     

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

    

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ า 

    

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี      

1.6 กิจกรรมนกัศกึษาระดบัปริญญาตร ี     

องคป์ระกอบที่ 2     

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

    

2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์     

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย     

องคป์ระกอบที่ 3     

3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม      

องค์ประกอบที่ 4      

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

องคป์ระกอบที่ 5      

5.1 การบริหารของคณะเพือ่การก ากับตดิตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 

    

5.2 ระบบการประกนัคณุภาพหลักสตูร     

ผลการประเมินในภาพรวม     
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  (4) การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและการ
จัดการความรู้เพ่ือหารือแนวทางและวิธีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในแต่ละองค์ประกอบ และส่งไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยทุกปี 
  4. งานประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู้ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งข้อมูลแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ไปยังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และปรับปรุง ระดับคณะ รายไตรมาส เพื่อเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ไตรมาส 1 ตุลาคม - ธันวาคม 

   ไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 
   ไตรมาส 3   เมษายน - มิถุนายน 
   ไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน  
 

4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีวิธีการให้บริการกับ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจดังนี้ 

การให้บริการทั่วไป 
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ รวมไปถึงการตระหนักถึงผู้บริการคือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

จุดมุ่งหมายในการท างานและเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ต้องอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

2) ให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3) ค้นคว้า และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอให้หลากหลายและสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได้ 

4) เป็นผู้มีความสุภาพ มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ 
5) เป็นผู้มีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) มีจิตวิญญาณให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความเต็มอกเต็ม

ใจในการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
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6) มีความเสมอภาคในการให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้ า 

7) ให้บริการอย่างมีคุณภาพมีการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
8) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ 
9) ในขณะทีใ่ห้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ 
10) หากเกิดปัญหาหรือการให้บริการล่าช้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวค าว่า “ขอโทษ” เสมอ 
การให้บริการด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1) อธิบายและแนะน าเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในแก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือให้เข้าใจและ

สามารถน ามาปฏิบัติจริงได้ 
2) มีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในทุก 3 เดือน เพ่ือทราบความ

คืบหน้าการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
3) ด าเนินการจัดส่งคู่มือแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ทราบรายละเอียดในการจัดท า 
4) ให้ระยะเวลาพอสมควรแก่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้ 
5) มีการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทุก  

3 เดือน ตามรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) โดยรอบในการติดตามและประเมินผล
ด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา เริ่มต้น ณ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
และอ้างอิงรอบการติดตามและประเมินผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

รอบการรายงาน  ผลการด าเนินงาน  ก าหนดส่งรายงาน 
 ครั้งที่ 1  ณ สิ้นเดือนธันวาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 
 ครั้งที่ 2  ณ สิ้นเดือนมีนาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 
 ครั้งที่ 3  ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 
 ครั้งที่ 4  ณ สิ้นเดือนกันยายน ภายใน 5 วันท าการแรกของเดือนกันยายน 
นอกจากงานประกันคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานทุกตัว

บ่งชี้เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าคณะทุกไตรมาสแล้ว งานประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องติดตาม
ตัวบ่งชี้บางตัวที่กลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องรายงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ ตามเงื่อนไขของเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลาในการ
ติดตาม 

1. ตัวบ่งช้ี 1.5 (ข้อ 5)  
น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา ในประเด็น 
    - การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและแนะน าการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา 
    - การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลานักศึกษา 
    - การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

งานกิจการนักศึกษา รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 



130 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

 

ข้อ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลาในการ
ติดตาม 

การศึกษาแก่นักศึกษา 
วิธีการด าเนินงาน : งานกิจการนักศึกษาด าเนินการประเมินผล
การด าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้น เสนอ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และผ่านคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อให้ข้อเสนอและในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

2. ตวับ่งช้ี 1.6 (ข้อ 4) 
ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  
วิธีการด าเนินงาน : งานกิจการนักศึกษาต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการทุกกิจกรรม ผ่าน
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ/หรือคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

งานกิจการนักศึกษา รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 

3 ตัวบ่งช้ี 1.6 (ข้อ 5) 
ปรเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  
วิธีการด าเนินงาน : โดยงานกิจการนักศึกษษต้องรายงาน
ความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาผ่านคณะกรรมการงานกิจ 
และ/หรือคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

งานกิจการนักศึกษา รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 

4 ตัวบ่งช้ี 1.6 (ข้อ 6) 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา  
วิธีการด าเนินงาน : งานกิจการนักศึกษาต้องรายงานความส าเร็จ
ของแผนพัฒนานักศึกษาผ่านคณะกรรมการงานกิจ และ/หรือ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป 

งานกิจการนักศึกษา รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 

5 ตัวบ่งช้ี 3.1 (ข้อ 4) 
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
วิธีการด าเนินงาน  : งานบริการวิชาการน าข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสรจ็มาสรุปในภาพรวม
ของแผนบริการวิชาการและประเมินความส าเร็จของแผนตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ 

งานบริการวิชาการ รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 

6. ตัวบ่งช้ี 3.1 (ข้อ 5) 
น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  
วิธีการด าเนินงาน : งานบริการวิชาการน าผลการด าเนินงานตาม
ความส าเร็จของแผนบริการวิชาการตามตวัช้ีวัดที่ก าหนด ที่เสนอ
ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ

งานบริการวิชาการ รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 
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ข้อ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลาในการ
ติดตาม 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
7. ตัวบ่งช้ี 4.1 (ข้อ 4) 

ประเมิ นความส าเร็ จตามตั วบ่ ง ช้ีที่ วัดความส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
วิธีการด าเนินงาน  : งานบริการวิชาการน าข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสรจ็มาสรุปในภาพรวม
ของแผนท านุบ ารุงฯ และประเมินความส าเร็จของแผนตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ 

งานบริการวิชาการ รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 

8 . ตัวบ่งช้ี 4.1 (ข้อ 5) 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรม  
วิธีการด าเนินงาน : งานบริการนวิชาการน าผลการรายงาน
ความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงฯ ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด ที่เสนอ
ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

งานบริการวิชาการ รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 

9. ตัวบ่งช้ี 5.1  (ข้อ 2) 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
วิธีการด าเนินงาน : งานแผนและงบประมาณวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ตามมติที่ประชุมร่วมกับกอง
แผนงานและเสนอแนวทางและข้อมูลผลการวิ เคราะห์ผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

งานนโยบายและแผน รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 

10. ตัวบ่งช้ี 5.1 ข้อ 3  
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
วิธีการด าเนินงาน : งานแผนและงบประมาณด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและเสนอแนวทางการลดความเสี่ยงผ่านคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

งานนโยบายและแผน รอบ 9  เดือน/ 
รอบ 12 เดือน 

11. ตัวบ่งช้ี 5.2 ข้อ 2  
มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
วิธีการด าเนินงาน : งานประกันคุณภาพฯ ติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ทุกไตรมาส และรายงานผลการด าเนินงานต่อ

งานประกันคุณภาพฯ รอบ 6 เดือน  
(สิ้นภาคเรียนที่ 1) 
รอ บ  1 2  เดื อ น 
(สิ้นภาคเรียนที่ 2) 
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ข้อ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลาในการ
ติดตาม 

คณะกรรมการประจ าคณะทุกสิ้นปีการศึกษา   
12. 

 
ตัวบ่งช้ี 5.2 (ข้อ 4 ) 
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะพิจารณา  
วิธีการด าเนินงาน : งานประกันคุณภาพฯ น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ทุ กหลั กสู ตร เสนอต่ อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่ อให้
ข้อเสนอแนะ 

งานประกันคณุภาพฯ เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 
(ห ลั งก า รต รว จ
ประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร) 

 
4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของ
คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. มีการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีความ
เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือจัดท าและ
พัฒนาระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ รวมถึงพัฒนาและด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพกาศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

3) แจกคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

4) มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้
รับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้เข้าใจในแนวทางตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

5) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย ผู้ก ากับดูแล ผู้ด าเนินงาน และผู้รายงานผล 
เพ่ือวางแผน ดูแลและรวมรวบข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
ในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้  

6) มีการติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ    
ทุก 3 เดือน ตามรอบปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก ากับ และตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านระบบสารบรรณและระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (PhaPAB) 

7) มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

8) มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
9) ด าเนินการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ผู้เขียนได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถทักษะในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาพและปราศจากอคติ 
4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้ าที่ ราชการอย่างเต็มก าลั งความสามารถรอบคอบรวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอย่างเต็มที่ 
6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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การประกันคณุภาพการศกึษาภายนอก  
 
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ตามเกณฑ์ สมศ. ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.4 แผนการปฏิบัติงานด้านการประคุณภาพการศึกษานอก 

ล าดับ รายการกิจกรรม ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
1. ก าหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

ในแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 
            

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้  

      
 

      

3. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน             
4. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน             
5. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน             
6. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน             
7. การรวบรวมข้อมูลรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR)  พร้อมแฟ้มเอกสาร 
หลักฐาน 

            

8. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ 
ประเมินคุณภาพระดับคณะ 

            

9. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก             
11. การจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ และน า
แผนพัฒนา 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายนอก 
การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จะประกอบไปด้วยแนวทางหลัก  ๆ4 แนวทาง คือ 

1. การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (2558 - 2562) 
2. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตามวงจร PDCA 
3. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายนอกตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

เป็น 2 ส่วน คือ  
1. การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ฯ จะต้องด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ เพ่ือให้
โครงการดังกล่าวสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งประกอบด้วย  

- การขออนุมัติโครงการ  
- การขออนุมัติเงินโครงการ  
- การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
- การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา  (ถ้ามี) 
- การขอนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีประธานตรวจประเมินเป็นบุคคภายนอก)  (ถ้ามี) 
- การขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ  
สามารถศึกษาขั้นตอนและกระบวนการการบริหารจัดการโครงการได้จากหัวข้อ 4.2.1 การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ (หน้า 83-86) 
2. การปฏิบัตงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการวาง

แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายนอก จนถึงตรวจการประเมินคุณภาพภายนอก และน า
ผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพต่อไป 
โดยมีวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (2558 - 2562) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอกให้เข้าใจ และมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่สิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพนอก ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ของปีการศึกษาถัดไป 
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการ
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พัฒนาและเสนอให้งบประมาณกลางปี  ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการท างานเช่นเดียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

(2) การด าเนินการประกันคุณภาพภารศึกษาภายนอกตามวงจร PDCA ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ก. ขั้นตอนการวางแผน 
  1. ศึกษาข้อมูล ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือใช้ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพ 
  2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพ่ือวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกและก าหนดค่าเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
  3. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เสนอแนวทางการด าเนินงาน ค่าเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  ข. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. งานประกันคุณภาพแจ้งค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา แจ้งค่าเป้าหมายไปยังส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. คณะติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 3 6 9 และ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่สมศ. 
ก าหนด  
  4. งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกลุ่มงานที่ เตรียมจัดท าข้อมูลฐาน (Common 
Data Set : CDS) เพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้ งกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR  
  7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR   
  ค. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของ SAR 
  2. คณะเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ประมาณเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน) 
  ง. ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยน าข้อ
เสอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาภายนอกต่อคณะกรรมการประจ าคณะและน าเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และปรับปรุง เพ่ือเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
โดยมีขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานแผนภาพ ดังนี้ 
 



137 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

 

แผนภาพที่ 4.29 แสดงขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิการปฏิบัติงาน 
วิธีการ 

ปฏิบัติงาน 
ข้ันตอน ระยะเวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

   

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 

การวางแผน (P) 
งานประกันคุณภาพฯ ศึกษาข้อมูลตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ของสมศ.ส าหรับ
ใช้ในการประเมินคุณภาพฯ ภายนอก 

- ศึกษาคู่มือตัวบ่ชี้ตามเกณฑ์ สมศ.  

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 

งานประก ันคุณภาพฯ ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ เพื่อวางแผนการก าหนดค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

- จัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ 

- (ร่าง) ค่าเป้าหมายครั้งที่ผ่านมา 
- ข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สมศ. 

1 ว ัน 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพฯ 

คณะกรรมการประก ันคุณภาพฯ พิจารณาค่า
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และเสนอ ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเห็นชอบ 

- ค่าเป้าหมายที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประกันฯ 

1 ว ัน 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 
 

1.งานประกันคุณภาพแจ้งค่าปา้หมาย 
ผู้รับผิดชอบไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
2. งานประกันคุณภาพแจ้งค่าเป้าหมายไปยัง
ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

- หนังสือแจ้งค่าเป้าหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

- ค่าเป้าหมายระดับคณะ 

1 ว ัน 

1. งานประกัน
คุณภาพฯ 
2. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติ (D) 
งานประกันคุณภาพฯ ติดตามผลการด าเนินงาน 
แต่ละตัวบ่งชี้ รายไตรมาส (3 6 9 และ 12 เดือน) 

- หนังสือติดตามผลการด าเนินงานรายไตร
มาส 

- แบบฟอร์มการรายงานระดับคณะ 

7 วัน 

1. งานประกัน
คุณภาพฯ 
2. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนวยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม 
ขอมูลหลักฐานและเขียน SAR  
 

- หนังสือแจ้งให้ด าเนินการจัดท าข้อมูล SAR  
พร้อมจัดแฟ้มหลักฐาน 

- แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ 

2 สัปดาห์ก่อนการประเมินระดับ
คณะ 
 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
 

การตรวจสอบ (C) 
คณะกรรมการกรรมการประกันฯ ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของ SAR โดยวิธีการตรวจไขว้  
(Cross Check) 

- (ร่าง) SAR  การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 
 

1 สัปดาห์ก่อนการประเมินระดับ
คณะ 
 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

1. งานประกันคุณภาพฯ เสนอ SAR ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯและ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 
2. งานประกันคุณภาพฯ เสนอ SAR ต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ  

- (ร่าง)  SAR เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ 

- หนังสือขอส่ง SAR เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย 
     - แฟ้มเอกสารหลักฐาน 
    - ไฟล์ SAR (pdf.) 

5 - 10 วัน 
(รวมระยะเวลาในการแก้ไขตามมติ
ที่ประชุมทั้ง 2 คณะ) 

1.คณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ 
ระดับหลักสูตร 
2. งานประกันฯ 
3. กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกร่วมกับมหาวิทยาลัย 

- ประสานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกร่วมกับมหาวิทยลัย เนื่องจากเป็น
การตรวจประเมินพร้อมกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 

- ตรวจสอบแฟ้มเอกสารหลักฐานให้
สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

- ติด รหัสเอกสาร (Index) เอกสารหลักฐาน
แต่ละตัวบ่งชี้ตามเล่ม SAR ระบุไว้ 

- ประสานตัวแทนอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อร่วม
ให้สัมภาษณ์ 

- จัดเตรียม SAR ให้ผู้บริหารและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับคณะ 
(ตามก าหนดการที่สมศ.ก าหนด) 
 

1.คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
2. กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงพัฒนา (A) 
งานประกันคุณภาพฯ ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ เพื่อวางแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ภายนอก 

- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน ระดับคณะ 

- แบบฟอร์มแผนปรับปรุงและพัฒนา 

ระดับคณะ 
 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

งานประกันคุณภาพฯ ส่งแผนการปรับปรุง
และพัฒนา ต่อส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  

- หนังสือขอส่งแผนปรับปรุงและพัฒนา 
- แผนปรับปรุงและพัฒนา 

 

งานประก ัน 
คุณภาพฯ 
 

คณะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ที่ก าหนด
ไว้  

 
 
 

 

วาง
แผนการ
ปรับปรับ 

ส่งแผนพัฒนา 

คณะพัฒนาแผน 

จบ 

เริ่มต้น 

ศึกษาข้อมูล 

วางแผน 

พิจารณา
ตัวบ่งชี้ 

แจ้งค่าเป้าหมาย 

ติดตามผล 

เตรียมจัดท า SAR 

ตรวจสอบ 

เสนอ SAR เพื่อ
พิจารณา 

 

ตรวจประเมิน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

P 

D 

C 

A 
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 (3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นรายงานที่ต้องด าเนินการตามที่ สมศ.

ก าหนด โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในปีที่ประเมิน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยมีขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินงานดังนี้ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิการปฏิบตัิงาน ขั้นตอน ระยะเวลา 

  
 

  

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

- งานประกันคุณภาพฯ ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

1 วัน 

คณะกรรมการประกันฯ  
 
 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการ
ความรู้มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ
เอกสารหลักฐาน 

1 วัน 

- งานกิจการนักศึกษา 
- งานวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 
- งานบุคคล 
- งานบริหาร 
- งานวิชาการ 
- งานฝึกปฏิ บัติ งาน
วิชาชีพ 
 

 
 
 

- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 

1-2 เดือน 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

- งานประกั นคุณ ภาพฯ  ติ ดตามข้ อมู ลจาก
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อจัดท ารูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง 

3-5 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 
 

- งานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูลในรายงาน
การประเมินตนเอง 

1 สัปดาห์ 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

- งานประกันคุณภาพฯ จัดส่ง SAR ที่สมบูรณ์และ
เอกสาร/หลักฐาน ให้ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกต่อไป 

1 วัน 

  
 

  

 
 

แผนภาพที่ 4.30 แสดงขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
 
 
 

เริ่มตน้ 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศกึษาและการจัดการความรู้คณะ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร/หลกัฐานตาม
มาตรฐาน ตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

ติดตามผลการรายงานผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอก 

ไม่ผ่าน 

งานประกันตรวจสอบ
ข้อมูล 

ผ่าน 

จัดส่ง SAR ให้ส านักงานประกันคณุภาพ
การศกึษาและสารสนเทศ ฯ 

จบ 
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 (4) การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายนอกตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
เพ่ือหารือแนวทางและวิธีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ในแต่ละองค์ประกอบ และส่งไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. งานประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งข้อมูลแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกยังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง รายไตรมาส เพ่ือเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
    ไตรมาส 1  สิงหาคม - ตุลาคม 
    ไตรมาส 2 พฤศจิกายน - มกราคม 
    ไตรมาส 3 กุมภาพันธ์ - เมษายน 
    ไตรมาส 4 พฤษภาคม - กรกฎาคม 

6. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย 

 
4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มีวิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มี
ความพึงใจ ดังนี้ 

การให้บริการทั่วไป 
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ รวมไปถึงการตระหนักถึงผู้บริการคือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

จุดมุ่งหมายในการท างานและเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ต้องอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

2) ให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3) ค้นคว้า และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอให้หลากหลายและสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได้ 

4) เป็นผู้มีความสุภาพ มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ 
5) เป็นผู้มีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) มีจิตวิญญาณให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความเต็มอกเต็ม

ใจในการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
6) มีความเสมอภาคในการให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้ า 
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7) ให้บริการอย่างมีคุณภาพมีการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
8) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ 
9) ในขณะทีใ่ห้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ 
10) หากเกิดปัญหาหรือการให้บริการล่าช้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวค าว่า “ขอโทษ” เสมอ 
การให้บริการด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1) อธิบายและแนะน าเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในแก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือให้เข้าใจและ

สามารถน ามาปฏิบัติจริงได้ 
2) มีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในทุก 3 เดือน เพ่ือทราบความ

คืบหน้าการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
3) ด าเนินการจัดส่งคู่มือแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ทราบรายละเอียดในการจัดท า 
4) ให้ระยะเวลาพอสมควรแก่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้ 
5) มีการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ทุก 3 เดือน 
ตามรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) โดยรอบในการติดตามและประเมินผลด าเนินงาน
ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา เริ่มต้น ณ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน  ของปีถัดไปและอ้างอิง
รอบการติดตามและประเมินผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

รอบการรายงาน  ผลการด าเนินงาน  ก าหนดส่งรายงาน 
 ครั้งที่ 1  ณ สิ้นเดือนธันวาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 
 ครั้งที่ 2  ณ สิ้นเดือนมีนาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 
 ครั้งที่ 3  ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 
 ครั้งที่ 4  ณ สิ้นเดือนกันยายน ภายใน 5 วันท าการแรกของเดือนกันยายน 

 
4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของ
คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) มีการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีความ
เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือจัดท าและ
พัฒนาระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ รวมถึงพัฒนาและด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพกาศึกษา 

3) แจกคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก แก่
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ 

4) มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้
รับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้เข้าใจในแนวทางตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

5) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย ผู้ก ากับดูแล ผู้ด าเนินงาน และผู้รายงานผล 
เพ่ือวางแผน ดูแลและรวมรวบข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกใน
แต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้  
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6) มีการติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามรอบปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก ากับ และตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบสารบรรณ
และระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (PhaPAB) 

7) มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

8) มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
9) ด าเนินการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ผู้เขียนได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถทักษะในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาพและปราศจากอคติ 
4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้ าที่ ราชการอย่างเต็มก าลั งความสามารถรอบคอบรวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอย่างเต็มที่ 
6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลศิ (EdPEx) 
 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพัฒนาไม่ใช่การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
หรือการประเมินเพ่ือคะแนน โดยที่องค์กรไม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพจริง โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5 แผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ( (EdPEx) 
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เปน็เลิศ (EdPEx) 
1. สมัครรับการประเมินภายใต้โครงการน า

เก ณ ฑ์ คุณ ภ าพ ก าร ศึ ก ษ าเพื่ อ ก าร
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศไปใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

            

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้  เพื่อ
จัดท าแผนการด าเนินงานและก าหนด
ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในผลลัพธ์
หมวด 7 

      
 

      

3. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือเพือ่
จัดท าโครงร่างองค์กรและผลลัพธในหมวด 7 

            

4. สกอ. พิจารณาคัดกรอง Screening คณะวิชา/ 
สถาบัน โดยจะแจง้ผลให้ทราบ 

            

5. สถาบัน/คณะวิชาท่ีผ่านการคัดกรอง 
Screening ประชุมอบรมการเขียน SAR 

            

6. สถาบัน/คณะวิชาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 

            

7. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง 

            

8. สกอ.แจ้งผลการตรวจเยี่ยมพร้อม

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

            

9. คณะประชุมหารือผู้บริหารเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาองค์กร 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งสามารถสะท้อนภาพรวมของการ
ด าเนินงานของคณะได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของคู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน โดยคณะและกลุ่มงาน/กลุ่มวิชาด าเนินการ
ประเมินตนเองจากตอบค าถามข้อก าหนดโดยรวมในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 ทั้งนี้การ
ด าเนินงานตามกรอบ EdPEx จะช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของคณะ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน   

 
แผนภาพที่ 4.31 แสดงโครงสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 

ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ ได้มอบหมายความผู้บริหารรับผิดชอบด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

 
โครงร่างองค์กร ผู้บริหารทุกท่าน 
หมวดที่ 1 การน าองค์การ คณบดี  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
หมวดที่ 3 ลูกค้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
หมวดที่ 5 บุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา 
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การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จะ
ประกอบไปด้วยแนวทางหลักๆ 4 แนวทาง คือ 

1. การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEX)   

2. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)  ตามวงจร PDCA 
3. การจัดท ารายงานโครงร่างองค์กร (OP) และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายนอกตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประกัน

คุณภาพฯ จะต้องด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งประกอบด้วย  

- การขออนุมัติโครงการ  
- การขออนุมัติเงินโครงการ  
- การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
- การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา  (ถ้ามี) 
- การขอนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีประธานตรวจประเมินเป็นบุคคภายนอก)  (ถ้ามี) 
- การขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ  
สามารถศึกษาขั้นตอนและกระบวนการการบริหารจัดการโครงการได้จากหัวข้อ 4.2.1 การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ (หน้า 83-86) 
2. การปฏิบัตงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มี

วิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงาน    

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เกิดประโยชน์ จึงควรมี

การศึกษาเกณฑ์ EdPEx ให้เข้าใจ และมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) 
การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่สิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การเขียนโครง
ร่างองค์กร ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และการรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ในหมวด 7 โดยด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลทุกไตรมาส 3 6 9 และ 12 เดือน  
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         และคณะวิชาที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตาม Template ที่ก าหนด โดยมีข้อมูลครบทั้ง 7 หมวด 
จ านวน รวมทั้งสิ้น 50 หน้า โดยมีโครงร่างองค์การไม่เกิน 10 หน้า จัดส่งให้สกอ. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินของคณะกรรมการมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือ
เสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอให้งบประมาณกลางปี   

(2) การด าเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามวงจร PDCA 
  ก. ขั้นตอนการวางแผน 

  1. ศึกษาข้อมูล ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEX)  เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพ 

  2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพ่ือวางแผนการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)  และก าหนดค่าเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ทุกปี
การศึกษา/ปีงบประมาณ โดยอ้างอิงตามค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี หรือแผนปฏิบัติ
การประจ าปีในปีที่ประเมิน 
  3. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เสนอแนวทางการด าเนินงาน ค่าเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  4. คณะพิจารณามอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ตามเกณฑ์ EdPEx 
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก 
  5. คณะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการ 
สมรรถนะหลัก รวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยและ
แนวทางการด าเนินงานในปัจจุบัน  
  6. คณะพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนและพิจารณาตัวชี้วัดกับคู่เทียบ และแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนงาน 
  ข. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. งานประกันคุณภาพแจ้งค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา แจ้งค่าเป้าหมายไปยังส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3. คณะติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 3 6 9 และ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  
  4. งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงร่างองค์กร 
(OP) และผลลัพธ์ในหมวด 7  
  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกลุ่มงานที่ เตรียมจัดท าข้อมูลฐาน (Common 
Data Set : CDS) เพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (กรณีผ่านการ screening) 
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR  
  7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามการจัดท าโครงร่างองค์กร (OP) และรายงาน
การประเมินตนเอง SAR   
  ค. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมการจัดท าโครงร่างองค์กร (OP)  (ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ PhaPAB ซึ่งจะต้องพิจารณาความถูกต้องและ
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ระดับพัฒนาการในการเขียนโครงร่างองค์กร ผลลัพธ์ ความเข้าใจในเกณฑ์  และตามเชื่อมโยงระหว่าง
โครงร่างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์มที่สกอ.ก าหนด (ดังภาคผนวก ฌ) 
  2. คณะเตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) (กรณีผ่านการ screening)  
(ประมาณเดือนมีนาคม) โดยต้องพิจารณารายละเอียดดังนี้ 

   - ความถูกต้องของรายงานการประเมินตามกติกาที่ก าหนด  
   - ระดับการพัฒนาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
   - จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์  
   - หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 25%  
   - ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเอง รวมทุกหมวด ต้องมีคะแนน

ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน จึงจะได้รับการตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง 
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่างองค์กร (OP) 
และรายงานการประเมินตนเอง SAR 
  4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินรายงานการ
ประเมินตนเอง (ประมาณเดือนกรกฎาคม) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก ดังนี้ 
       - จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์ 
         - หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 ต้องมีพัฒนาการไม่น้อยกว่า 25% 
       - ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองรวมทุกหมวด ต้องมี
คะแนนไม่ต่ ากว่า 200 
  ง. ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
  1. สกอ.แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening) มายังคณะ (ประมาณ
เดือนมกราคม) 
  2. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ หารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาข้อมูลและตัวชี้วั ด
ส าหรับประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และจัดส่ง  SAR ไปยัง สกอ. (ประมาณเดือน
มีนาคม) 

3. สกอ.แจ้งแนวทางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าของ
กระบวนการ (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 

4. สกอ.แจ้งผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานมายังคณะโดยประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ 
สกอ. ในวันที่ 31 กรกฎาคม และแจ้งผลอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
น าข้อเสอแนะของคณะกรรมการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

6. งานประกันคุณภาพการศึกษา มอบหมายผู้บริหารที่รับผิดชอบแผนพัฒนาองค์กร
แต่ละแผนพิจารณาจัดท าแผน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะภายในเดือนกันยายน 
  7. งานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะและน าเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  8. งานประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาทบทวนกระบวนการและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานของแต่ละงาน ส าหรับใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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 (3) การจัดท ารายงานโครงร่างองค์กร (OP) และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  การจัดท ารายงานโครงร่างองค์กร (OP) 
  ส าหรับการจัดท ารายงานโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์ในหมวด 7 เป็นรายงานที่ต้อง

ด าเนินการตามที่สกอ.ก าหนด โดยมีการจัดท ารายงานในปีที่ประเมิน เสนอต่อสกอ. ภายในเดือน
ธันวาคม ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกติกาที่ก าหนด เช่น ขนาดอักษร (TH Sarabun PSK 
ขนาด 16) จ านวนหน้า (OP 5 หน้า และผลลัพธ์ 5 หน้า) มีข้ันตอนดังนี ้

 1. ผู้บริหารร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการองค์กร โดยการประชุมหารือ
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดหมวดที่ 7 เพ่ือประกอบการจัดท า OP 

 2. ผู้บริหารร่วมกันตรวจสอบข้อมูลที่ได้ว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้จะอาจมี
การสัมภาษณ์เจ้าของกระบวนการในหมวดที่ยังมีข้อสงสัย  

 3. เจ้าหน้าที่ประกันฯ ติดตามข้อมูลผลลัพธ์หมวด 7 ในระบบ PhaPAB และติดตาม
จากเจ้าของข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด 

 4. จัดรูปแบบเอกสารตามที่สกอ.ก าหนด และยื่นส่งรายงานการประเมินตนเอง ไปยัง
อีเมล์ edpexproject@gmail.com และจัดส่งหนังสือและเล่มรายงานการประเมินตนเอง จ านวน 5 เล่ม   
ไปยังสกอ. ช่วงเดือนธันวาคม 

  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  ส าหรับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นรายงานที่ต้องด าเนินการตามที่สกอ.ก าหนด 

โดยมีการจัดท ารายงานในปีที่ประเมิน เสนอต่อสกอ. ภายในเดือนมีนาคม ซึ่งจะต้องด าเนินการให้
ถูกต้องตามกติกาที่ก าหนด เช่น ขนาดอักษร (TH Sarabun PSK ขนาด 16) จ านวนหน้า (รวมทั้งสิ้น 
50 หน้า โดยมีโครงร่างองค์การไม่เกิน 10 หน้า) 

1. ผู้บริหารร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยการ
ประชุมหารือเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดหมวดที่ 7 ที่ได้รายงานไปใน OP 
เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 2. ผู้บริหารร่วมกันตรวจสอบข้อมูลที่ได้ว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้จะอาจมี
การสัมภาษณ์เจ้าของกระบวนการในหมวดที่ยังมีข้อสงสัย  

 3. เจ้าหน้าที่ประกันฯ ตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์หมวด 7 ในระบบ PhaPAB และ
ติดตามจากเจ้าของข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด 

 4 . จั ด รู ป แ บ บ เอก ส ารต าม ที่ ส ก อ .ก าห น ด  แ ล ะยื่ น ส่ ง  OP ไป ยั ง อี เม ล์ 
edpexproject@gmail.com ช่วงเดือนมีนาคม 

(4) การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
เพ่ือหารือแนวทางและวิธีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ในแต่ละ
หมวด และส่งไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป  
 3. งานประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแผนพัฒนาและปรับปรุงต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการประจ าคณะ 

mailto:edpexproject@gmail.com%20และ
mailto:edpexproject@gmail.com
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 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งข้อมูลแผนพัฒนาและปรับปรุงไปยังส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สกอ. เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และ
วางแผนพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง รายไตรมาส เพ่ือเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
    รอบปีงบประมาณ  ไตรมาส 1 ตุลาคม - ธันวาคม 

    ไตรมาส 2 มกราคม - มีนาคม 
    ไตรมาส 3   เมษายน - มิถุนายน 
    ไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน  

        รอบปีการศึกษา  ไตรมาส 1  สิงหาคม - ตุลาคม 
     ไตรมาส 2 พฤศจิกายน - มกราคม 
     ไตรมาส 3 กุมภาพันธ์ - เมษายน 
     ไตรมาส 4 พฤษภาคม - กรกฎาคม 

 
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมเกณฑ์

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามวงจร PDCA ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

โดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีดังนี ้
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1. คณพิจารณาผู้บริหารเข้ารว่มอบรม 
EdPex ที่จัดโดย ม.อบ.และหน่วยงาน
ภายนอก 

ตลอดปี 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

  2. คณบดีและรองคณบดีฝ่ายแผนฯ ให้
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx  
แก่ผู้บริหาร 

ตลอดปี 

- ผู้บริหาร 
  3. ประชมุคณะกรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษาเพือ่มอบหมายตัวชีว้ัดทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

สิงหาคม 

- คณาจารย์และบุคลากร 
  4. คณ ะท บทวนวิ สั ยทั ศน์  พั น ธกิ จ 

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx 
 

กันยายน 

- คณะกรรมการวางแผนฯ 
 
 

 
 
 

5. ระดมสมองจากการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และบุคลากรภายในคณะ 
 

กันยายน 

- คณะกรรมการวางแผนฯ 
 
 
 

 6. น าข้อมูลที่ได้จากการระดมสมองพิจารณา
ปรับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
 

กันยายน- 
ตุลาคม 

 
- คณะกรรมการวางแผนฯ 
 

  7. น าข้อมูลที่ ได้จากการระดมสมอง
พิจารณาก าหนดสมรรถนะหลัก 
 

กันยายน- 
ตุลาคม 

 
- คณะกรรมการวางแผนฯ 
 

  8. น าข้ อมู ลที่ ได้พิ จารณ าปรับปรุ ง
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
     - การปรับใช้แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
     - การจัดล าดับความส าคัญ 
     - การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

พฤศจิกายน 

 
- คณะกรรมการวางแผนฯ 
 

 
 
 

 9 . คณะติ ดตามและประเมิ นผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยรายงาน
รายไตรมาสผ่านระบบ PhaPAB 

พฤศจิกายน- 
ธันวาคม 

- งานประกนัคุณภาพ 
  การศึกษา 

 
 
 

 10. น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการในการด าเนินงานเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 

พฤศจิกายน- 
ธันวาคม 

 
- คณะกรรมการวางแผนฯ 
 

  1 1 .  ท บ ท ว น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า แ ล ะ
ความสามารถขององค์กร (วิเคราะห์
สาเหต/ุวิเคราะห์ช่องว่าง/หาคู่เทียบ 
   - พิจารณาความต้องการ/ไม่ต้องการ 
   - วิเคราะห์จุดอ่อน 
   - พิจารณาค่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

พฤศจิกายน- 
ธันวาคม 

- งานประกนัคุณภาพ 
  การศึกษา 

  12. สมัครเข้าร่วมโครงการการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx 200) 

พฤศจิกายน 

- คณะกรรมการประกนั 
  คุณภาพการศึกษา 

 
 
 

 13. จัดท าโครงร่างองค์กร (OP) และ
ผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 เสนอต่อสกอ. โดย
ผู้ บ ริ ห า รร่ ว ม พิ จ ารณ าแ ละจั ด ท า
โครงการองค์กรและผลลัพธ์หมวด 7 

ธันวาคม 

 
- สกอ. 

 
 
 
 

  
14. คณะกรรมการตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานจากโครงร่างองค์กร 

มกราคม 

- คณะกรรมการประกนั 
  คุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 

15. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

มกราคม- 
มีนาคม 

 
 
 แผนภาพที่ 4.32 แสดงขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ผ่าน 

ส่งผู้บริหารอบรมเกณฑ์ EdPEx 

มอบหมายตัวชี้วัด 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ให้ความรู้แก่ผู้บริหารคณะ 

ระดมสมองคณาจารย์และบุคลากร 

ทบทวนและปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร์ 

ระดมสมองเพื่อพิจารณาสมรรถนะหลัก 

ทบทวนสมรรถนะหลัก 

ติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน/พิจารณาคู่เทียบ 

สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 

จัดท า OP + Result หมวด 7 

คณะกรรมการ
ตรวจ OP 

จัดท า SAR 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไมผ่่าน 
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- สกอ.  
 

 16. สกอ.แจ้งผลการพิจารณาการเข้าร่วม
โครงการฯ จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ที่คณะจัดส่งไป 
 

มีนาคม  

- คณบดี  
 

 17. คณบดีอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการตรวจเย่ียมแก่
อาจารย์และบุคลากร 
 

มีนาคม 

- สกอ.  
 

 18. สกอ.แจ้งก าหนดการในการตรวจเย่ียม
พร้อมรายชื่อคณะกรรมการ 
 

พฤษภาคม 

 
- งานประกนัคุณภาพ 
   การศึกษา 
 

 
 

 19. คณะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร   
อาจารย์และบุคลากร  

       กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร 
       กลุ่มที่ 2 คณาจารย์ 
       กลุ่มที่ 3 บุคลากร 

มิถุนายน 

- งานประกนัคุณภาพ 
   การศึกษา 
 

 
 

 20. งานประกันคุณภาพฯ แจ้งก าหนดและ
เรียนเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับ 
 

มิถุนายน 

- งานประกนัคุณภาพ 
   การศึกษา 
 

 
 

 21. งานประกันคุณภาพฯ จัดเตรียมข้อมูลที่
สกอ.แจ้งขอเบ้ืองต้น (*) และส่งรายชื่อบุคลากร
ไปยังสกอ. เพื่อคัดเลือกสัมภาษณ์ 

มิถุนายน 

- สกอ.  
 

 22. สกอ.แจ้งสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าของ
กระบวนการ  (**)  และตรวจเย่ียมสถานที่  
(***) 

กรกฎาคม 

- สกอ.  
 
 
 

 23. สกอ.แจ้งผลการตรวจเย่ียม   กรกฎาคม 

- งานประกนัคุณภาพ 
   การศึกษา 
 

  24. คณะจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   

สิงหาคม 

 
 
 

หมายเหตุ 
(*) ข้อมูลที่สกอ.ขอเพิ่มเติม ได้แก่ 
  - แผนและกระบวนการจัดท าแผน 
  - รายงานการประชุมกระบวนการจัดท าแผนหรือทบทวนแผน 
 - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
 - แผนปฏิบัติการ 
 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน 
 - การติดตามวิเคราะห์ทบทวนตัววัดผลด าเนินการ และปรับปรุงกระบวนการ 
 - แผนการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้ 
 - เอกสารการประเมิน TOR ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 - แผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ที่นอกเหนือจากอัคคีภัย 

สกอ.แจ้งผลการผลการพิจารณา SAR 

คณบดีอบรมให้ความรู้เบื้องต้น 

สกอ.แจ้งก าหนดการในการตรวจเยี่ยม 

คณะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร 
และบุคลากร 

แจ้งก าหนดการในการตรวจเยี่ยมไปยังบุคลากร 

เตรียมข้อมูลที่สกอ.ขอ 

สกอ.ตรวจเยี่ยมคณะ 

 

สกอ.แจ้งผล 

จัดท าแผนพัฒนาองค์กร 

 

แผนภาพที่ 4.32 แสดงขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ต่อ) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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 - ผลการคัดเลือก การประเมินผู้ส่งมอบบริษัทยา และสารเคมี อุปกรณ์ ตัววัด supply chain 
ด้านยาและสุขภาพ 
(**) บุคลากรที่ต้องการสัมภาษณ์ ได้แก่ 

1. คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และกรรมการประจ าคณะ 
 

หมวด 1  หมวด 2 
หมวด 3  หมวด 4 
หมวด 5  หมวด 6 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ/คณะกรมการวางแผนการ
ด าเนินงานฯ 

หมวด 2  หมวด 4 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

หมวด 2  หมวด 3 
หมวด 4  หมวด 6 

4. รองคณบดีฝ่ายฝ่ายบริหาร และผู้รับผิดชอบด้านงานบุคคล หัวหน้า
ส านักงานเลขานุการ 

หมวด 2   หมวด 5 
หมวด 6 

5. คณาจารย์ใหม่ 1-5 ปี คณาจารย์เก่า 5-10 ปี (กลุ่มวิชาละ 2 คน)  
ส่งรายชื่อ ต าแหน่ง อายุ ให้คณะกรรมการก่อน 1 สัปดาห์ 

หมวด 2  หมวด 3 
หมวด 4  หมวด 5 

6. บุคลากรสายสนับสนุน (กลุ่มวิชาละ 2 คน)  
ส่งรายชื่อ ต าแหน่ง อายุงาน ให้คณะกรรมการก่อน 1 สัปดาห์ 

หมวด 2  หมวด 3 
หมวด 4  หมวด 5 

 
(****) เยี่ยมชมสถานที่ ได้แก่ 

1. หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง ISO 17025 
2. ร้านยา 
3. พิพิธภัณฑ์สมุนไพร 
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ประเด็นข้อค าถามที่เกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าของกระบวนการ 
 
1) สัมภาษณ์ผู้บริหาร (หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6) 

- ในกระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์คณะได้มีการกระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอยา่งไร 
- คณะมีวิธีการพัฒนาสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างไร 
- คณะมรีะบบงานท่ีส าคัญในการบรหิารจัดการองค์กรอย่างไร 
- วัตถุประสงค์ที่ส าคญัเชิงกลยุทธ์ทีส่ าคัญของคณะมีอะไรบา้ง 
- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการภายในคณะ ซึ่งอาจมีการใช้ทรัพยากรและ

สารสนเทศร่วมกันอย่างไร 
- คณะมีแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวอะไรบ้าง 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจ าแผนปฏิบัติการไปสู่กรปฏบิัต ิ
- แผนด้านบุคลากรทีส่ าคัญที่จะสนบัสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมี

อะไรบ้าง 
- ในกรณีที่คณะมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ คณะมีวิธีการอย่างไรในการปรับแผนและน าแผนใหมม่าปฏิบัติ

อยา่งรวดเร็ว 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนตลาด 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่างไร 
- คณะมีวิธีอยา่งไรในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้าต่างๆ 
- คณะคาดการณผ์ลการด าเนินงานในอนาคตอย่างไร 
- คณะมีแนวทางในการจัดการกับหว่งโซ่อุปทานอย่างไร 
- คณะมีการดูแลให้มสีภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยัอย่างไร 

 
2) สัมภาษณ์รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี (หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 6) 

- ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของคณะหรือไม่ และมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด 
- ในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะได้มีการกระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
- ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของแต่ละงานท่ีใช้ในการติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 
- กลุ่มงานของท่านมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์และสังเกตลุกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถ

น าไปใช้ได้ 
- กลุ่มงานของท่านมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอื่น 
- คณะมีวิธีการในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน หรือลูกค้ากลุ่มต่างๆ และเปรียบเทียบ

กับสถาบันอ่ืนอย่างไร 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความ้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียนและลกูค้ากลุม่ต่างๆ สามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุน

จากคณะ 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่างไร 
- คณะมีวิธีอย่างไรในการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้เรียนและลูกค้าต่างๆ 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในคณะมีคุณภาพ 
- แต่ละกลุ่มงานมีการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านอัคคีภัย หรือมีการเตรียม

ความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินอย่างไร 
 
3) สัมภาษณ์รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ/คณะกรรมการวางแผนการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ (หมวด 2 หมวด 4) 

- คณะมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของคณะ 
- คณะมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอยา่งมีประสิทธิภาพอย่างไร 
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- คณะมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุงด้านการตลาดอย่างไร 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของคณะอย่างไร 
- คณะคาดการณผ์ลการด าเนินงานในอนาคตอย่างไร 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนกระบวนการด าเนินงาน ไปใช้ในการจัดล าดับความส าคญัของเรื่อง

ที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจดัการความรู้ของคณะ 
- คณะใช้ความรู้และทรัพยากรอยา่งไร เพื่อให้การเรียนรู้แทรกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของคณะ 
- คณะน า BSC มาใช้ในการวิเคราะห์แผนและกระบวนการท าแผนหรอืไม่ และปรากฎในส่วนไหน และได้ประเมิน

หรือไม ่
- คณะมีการรวบรวมตัวช้ีวัดอย่างไร และตัวช้ีวัดใดที่เป็นหัวข้อระบุว่าบรรลุตามกลยุทธ์หรือไม่อย่างไร 
- คณะมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในคณะหรือไม่อยา่งไร 
- กระบวนการมีส่วนร่วมและการรับรู้ในการจัดท าแผนของคณะเป็นอย่างไร และบุคลากรมสี่วนร่วมในการ

กระบวนการจดัท าแผนอยา่งไร 
- คณะมั่นใจได้อยา่งไรว่าระบบฮารด์แวร์และซอฟร์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และ

พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 

4) สัมภาษณ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบุคคล และหัวหน้าส านักงานเลขนุการ (หมวด 5 หมวด 5) 
- ปัจจัยอะไรของคณะที่มีส่วนให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการประเมนิความต้องการด้านขดีความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง 
- คณะวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรใหม่ไว ้
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจดัการระบบและบริหารบุคลากร 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังท่ีมี

โอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
- คณะด าเนินการอย่างไรเพื่อให้สถานท่ีท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเขา้ท างานของ

บุคลากร 
- คณะมีการวางแผนการให้สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า และการพัฒนาตนองของบุคลากรอย่างไร 
- คณะมีการก าหนด TOR ของสายสนับสนุนอย่างไร และเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างไร 
- ระบบการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนประเมินอย่างไรแล้วจะพาคณะไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 
- วัฒนธรรมองค์กรของสายสนับสนุนเป็นอย่างไร 
- การพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนก าหนดไว้อย่างไร 
- ปัจจัยความสุขและความผูกพันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนมีกับองค์กรคืออะไร 
- การจัดสวัสดิการท่ีช่วยให้บุคลากรมีความสุขและความผูกพันคืออะไร 

 
5) สัมภาษณ์บุคลากรสายวิชการ สายสนับสนุน (หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5) 

- ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของคณะหรือไม่ และท่านอยู่ในขั้นตอนใด 
- คณะก าหนดให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอย่างไร 
- คณะท่านมีค่านิยมอย่างไร ทราบจากอะไร ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท า ทบทวนแผนด้วยหรือไม่ 
- คณะมีเป้าหมายอย่างไร 
- วัฒนธรรมองค์กรท่านเป็นแบบไหน 
- TOR ท่านท าอะไร 
- คณะมีการสื่อสารในช่องทางใดบ้างเพื่อให้ท่านทราบdระบวนการและแนวทางในการจัดท าแผน 
- คณะให้สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า และการพัฒนาตนองของบุคลากรอย่างไร 
- คณะมีการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านอัคคีภัย 
- วัฒนธรรมองค์กรของสายสนับสนุนเป็นอย่างไร 
- คณะมีแผนหรือเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอย่างไร หรือมีการช่องทางในการพัฒนา ฝึกอบรม

หรือไม่ จ ากัดหรือไม่ ไปอบรมแล้ว กลับมาท าอย่างไรต่อ 
- คณะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าของบุคลากร 
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- คณะมีสนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างไร 
- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างแบบไหน 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีคณะก าหนดคืออะไร 
- ความปลอดภัยของคณะ (ภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างอื่นมีหรือไม่ นอกจากอัคคีภัย) เครื่องส ารองไฟฟ้ามีหรือไม่  

หรือระบบความปลอดภัยอื่นๆ 
- ท่านมีส่วนร่วมในการให้บริการกับชุมชนอย่างไร 
- ถ้าผลการรายงานการด าเนินงานของคณะออกมา แล้วมีสิ่งต้องปรับปรุง คณะด าเนินการอย่างไร ท่านทราบได้อย่างไร 
- การประเมินการปฎิบัติราชการ มีช่องทางในการร้องเรียนหรือไม่ 
- นักศึกษา มีช่องทางในการร้องเรียนอย่างไรบ้าง แล้วท าอย่างไรต่อไป 
- ถ้ามีปัญหาในงาน ท าอย่างไร เช่น การซ้ือวัสดุล่าช้า มีช่องทางในการแจ้งอย่างไร 
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ซึ่งจากกระบวนการท างานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของผู้รับบริการในอนาคตซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ซึ่งปรากฎในหมวดที่ 3 ลูกค้า (ลูกค้าในอนาคต) ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) จึงได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับความต้องการและความ
คาดหวังในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กรณีศึกษาผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2561) ซึ่งจากผลการวิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา
ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย (TCAS รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 289 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง มี
ภูมิล าเนาและสถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีมาก
ที่สุด ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สถิตินักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี 5 ปีย้อนหลัง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 71.68)  
และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จะพบอีกว่าปัจจัยส าคัญอีกประเด็นที่มี
ผลต่อการเข้าศึกษา คือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีสถานศึกษาและภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกสถานศึกษาที่อยู่ในภูมิล าเนา
หรือเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงมีภูล าเนาของตนเอง (ทิพวรรณ เจริญศักดิ์ , 2549) และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่พบว่าในการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับ
นักศึกษาจ านวน 2 โครงการ คือโควตาพ้ืนที่ และโครงการพิเศษผลิตเภสัชกร แต่ละโครงการจะเปิดรับ
นักศึกษาจ านวน 2 สาขาวิชา คือ  การบริบาลทางเภสัชกรรม และเภสัชกรรมอุตสาหกรรม และเมื่อ
เทียบกับคณะเภสัชศาสตร์ ในเขตภาคอีสานอีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งเปิดรับนักศึกษาเพียงโควตาพ้ืนที่ และเปิดสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือการบริบาลทาง
เภสัชกรรม โดยทั้ง 3 สถาบันมีสัดส่วนแผนการรับนักศึกษากลุ่มโควต้าพ้ืนที่สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ใกล้เคียงกัน ท าให้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีภูมิล าเนาและสถานศึกษาในเขตภาคอีสานให้ความสนใจสมัคร
มากกว่าภาคอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย พบอีกว่าสัดส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ
ภาคการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในอันดับ 2 คือ 29,500 บาท 
(ระเบียบการรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2561) รองจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงเป็นอันดับ 1 
คือ 32,500 บาท (ระเบียบการรับสมัครเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2561) ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อยู่ในระดับต้นๆ 

2. ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีชื่อเสียงและภาพพจน์ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนสาขา
เภสัชศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกในระดับดีมาก และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 
200) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (แบบสมัครรับการประเมินภายใต้โครงการน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 5, 2561)  

ส าหรับเหตุผลในการเลือกสมัครเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่อง ความถนัด/ความชอบใน
สาขาวิชา ตลอดจนโอกาสในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งในปัจจุบันเภสัชกรนับเป็นอาชีพที่ มี
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ความมั่นคง เมื่อจบการศึกษามีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้บรรจุในหน่วยงานราชการ และมีผลตอบแทนที่
จะได้รับ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการอ่ืนๆ เป็นต้น ค่อนข้างสูง ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระ 
เช่น การเปิดร้านขายยาเป็นของตนเอง หรือท างานในภาคเอกชนได้มากกว่าสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมา ที่ปัจจัยในการด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อ 
(สมบัติ ท้ายเรือค าและคณะ, 2557) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเรื่องความต้องการ
ต่อหลักสูตรหรือบริการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านความุ่งหมายในการพัฒนา
ตนเองมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรว่าเป็นสาขา
วิชาชีพที่มีบทบาทส าคัญต่อคนในสังคม และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สามารถต่อยอดธุรกิจได้ในหลายรูปแบบ 
ประกอบกับปัจจุบันเป็นอาชีพที่มีโอกาสในการท างานที่มีความหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน และ
สามารถประยุกต์ความรู้ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนได้ในอนาคต  

 อย่างไรก็ดีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่มีความสนใจสมัครคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสมัครคณะเภสัชศาสตร์แห่งอ่ืนร่วมด้วย เนื่องจากเงื่อนระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดไว้ว่าในการสมัครสอบ TCAS ครั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัคร
มหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่โควตาได้มหาวิทยาลัยละ 4 คณะ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ที่เปิดรับสมัครในรอบ
โควตาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และเมื่อได้รับการคัดเลือกจะสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงสถาบันเดียวและคณะเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้สมัครส่วนใหญ่จึงใช้สิทธิ์ในการสมัครคณะเภสัชศาสตร์แห่งอ่ืนร่วมด้วย แต่จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์
มากกว่า 1 แห่ง จะตัดสินใจเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมากที่สุด และเหตุผลใน
การตัดสินใจเลือกคณะเภสัชศาสตร์ในรอบโควตาพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับภูมิล าเนาและสถานศึกษา
ของผู้สมัครด้วย 

3. จากผลการวิจัยความคาดหวังด้านการจัดการเรียนการสอนและบริการในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกรายด้านพบว่า  

ด้านผู้สอนหรืออาจารย์ส่วนใหญ่คาดหวังเรื่องผู้สอนมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ จากสิ่งที่
เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย และมีความสามารถทางวิชาการที่ทันสมัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการด าเนินงานของ
คณะในปัจจุบัน พบว่าในปีการศึกษา 2559 มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 66.5 โดยด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 7 คน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 25 คน และต าแหน่งอาจารย์จ านวน 
34.5 คน (รายงานการประเมินตนเอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559) โดยใช้สูตร
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายใน ปีการศึกษา 2557-2561 พบว่าคณะเภสัชศาสตร์มีสัดส่วนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับดี คะแนน 4.01 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งผ่านตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนด ตามเณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนด  แต่อย่างไรก็ตาม
คณะเภสัชศาตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้ก าหนด
แผนการพัฒนาอาจารย์ในระยะ 5 ปี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งที่สูงขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพ่ือรองรับสาขาวิชาที่เปิดสอนเพ่ิมในปีการศึกษา 2561 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่คาดหวังและให้ความส าคัญด้านการจัดการเรียนการ
สอนในเรื่องมีแผนการศึกษาหรือหลักสูตรที่ชัดเจนและเป็นระบบ และมีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ของรายวิชาต่างๆ ซึ่ง
ในปัจจุบันพบว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่อาจารย์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการสอนและการถ่ายความรู้
ไปยังผู้เรียน และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการด้านแก่ผู้สอนและผู้เรียน เช่น การใช้
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โปรแกรม Google Classroom เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การใช้ Features ใหม่ๆ ของ google 
classroom การใช้ระบบ LMS เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนแบบ active 
learning  เป็นต้น โดยในระดับมหาวิทยาลัยปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเรียนการสอน
แบบ active learning 21 เป็นประจ าทุกปี เช่น การจัดอบรมชิงปฏิบัติการ UBU Active Leaning 21 
“นวัตกรมพลิกโฉมอุดมศึกษา” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาภาพรวมใน
ระดับมหาวิทยาลัยโดยมีการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU-LMS ทั้งมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาว่าปัจจัยด้านสังคมที่มีผลในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเห็น
ว่าคณาจารย์มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาในระดับมากที่สุด (พิสมัย เพียรเจริญ, 
2551)  

ด้านสื่อการเรียนการสอน ส่วนใหญ่คาดหวังด้านสื่อการเรียนการสอนเรื่องคณะมีเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาที่ชัดเจน ตรงประเด็น และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอ และมีอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันพบว่าคณะมีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการ
เรียนการสอนของนักศึกษาและผู้วิจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น ห้องสมุดส านักวิทยบริการ, 
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร, ฐานข้อมูลสมุนไพร, ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง, พิพิธภัณฑ์สมุนไพร, 
ฐานข้อมูล Access Pharmacy, ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ (KM) เป็นต้น ซึ่งคณะและอาจารย์ผู้สอน
ได้ประชาสัมพันธ์และอบรมการใช้สื่อและฐานข้อมู ลดังกล่าวให้แก่นักศึกษาร่วมด้วย อีกทั้ ง
มหาวิทยาลัยยังมีการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
และเตรียมความพร้อมทักษะด้าน ICT ให้แก่นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ในเรื่องเอกสาร
ประกอบการสอน คณะยังมีนโยบายการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนล่วงหน้าให้แก่นักศึกษา
ทุกรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ ก่อนเข้า
เรียน สอดคล้องผลการวิจัยที่ว่าความต้องการของการเรียนในระดับมาก ได้แก่ การใช้สื่อเทคโนโลยีการ
สอนที่น่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา (สนิท สมุทรวงค์, 2553) 

ด้านการบริการ ส่วนใหญ่คาดหวังด้านบริการของคณะในเรื่องคณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่
สามารถให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้ การสนับสนุนทุนการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีทุน
แลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือดูงานระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันคณะเภสัชศาตร์ได้มีการด าเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษาในหลายประเด็น เช่น การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสายรหัส ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ติดตามผลการเรียน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี อีกท้ังยังมีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านผลการ
เรียน และวางแผนการเรียนการสอนให้นักศึกษาในทุกภาคการศึกษา (รายงานการประเมินตนเอง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2559 ) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนการสอนและการวิจัย และการศึกษาดูงานของนักศึกษาทุกระดับทั้งในและ
ต่างประเทศ คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนี้ Schools and Colleges of 
Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา, Monash University  ประเทศมาเลเซีย, Asean Faculties of 
Prarmacy,  College of Pharmacy & Health Sciences Long Island University  ป ร ะ เท ศ
สหรัฐอเมริกา, Faculty of Pharmacy - University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh 
City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, Sanata Dharma University, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะมีศึกษาชาวต่างชาติที่เป็นนักศึษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก 
College of Pharmacy & Health Sciences Long Island University ประเทศสหรัฐอเมริกา , 
University of Arizona  ประเทศสหรัฐอเมริกา, University of medicine and Pharmacy  สาธารณัฐสังคม
นิ ยม เวี ยดนาม , ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าจ าก  Department of Pharmacognosy Institute of 
Pharmaceutical Sciences, University of Graz  ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย , Institute of 

http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_784.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_784.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_778.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_778.pdf
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Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น และในปีงบประมาณ 2561 มีนักศึกษาเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ Faculty of Pharmacy - University of 
Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวี ยดนาม และ Sanata Dharma 
University, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้คณะยังมีนโยบายการสนับสนุนให้มีการท าข้อตกลง
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศให้ครอบคลุมในสาขาวิชาที่เปิดสอนคือ สาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม และสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอนาคต  
 4. ส าหรับประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่คณะจัดขึ้น มีเพียงส่วนน้อยที่เข้าร่วมโครงการที่คณะจัดขึ้น ซึ่งถือว่าลักษณะการจัด
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว อาจไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการศึกษาหรือวิชาชีพที่คณะจัดขึ้น และ
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเท่าที่ควร ทั้งนี้คณะควรพิจารณาวางแผนและแนวทางการด าเนินงานใน
ช่องทางอ่ืนๆ ที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องตามความต้องการในอนาคต เช่น การ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเภสัชศาสตร์ผ่านทางครูแนะแนว เป็นต้น 
 5. ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทางเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากเป็นช่องทางที่สืบค้นข้อมูลได้ง่ายตลอดเวลา สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสามารถศึกษาข้อมูล
ด้านอ่ืนๆ ได้อย่างชัดเจนและทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาว่าการเรียนรู้ผ่านเวบไซต์ได้รับ
ความสนใจและถูกน ามาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษามากข้ึน (สรพรรค ภักดีศรี, 2556)  

ดังนั้นคณะจึงควรมีการใช้ช่องทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโซเชียลมีเดียในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนอีกท้ังเพ่ือให้
การศึกษาของนักศึกษาในยุคดิจิทัลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากให้ทางมหาวิทยาลัยมาแนะแนวการศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ที่
โรงเรียนต่างๆ มากขึ้นพร้อมช่วยแนะแนวข้อสอบให้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพในการศึกษาต่อ อีกทั้ง
ควรแนะแนวการเรียนการสอนอย่างละเอียด และควรมีการเข้าค่ายแนะแนวมากขึ้น หรือมีการจัดค่าย
เภสัชศาสตร์เหมือนมหาวิทยาลัยต่างๆ  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว พบว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ควรมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับการตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้เรียนในอนาคต เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ดังนี้ 

1. คณะควรมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น การใช้
โซเชียลมีเดียอ่ืนๆ ที่มีการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนเมื่อมีค าถามหรือต้องการท าแนะน า  

2. คณะควรมีแนวทางในการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้แก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การ
ให้ข้อมูลหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้เรียน ความถนัดความชอบที่เหมาะสมกับวิชาชีพเภสัชกรรมโดย
การอบรมให้ความรู้ผ่านทางครูแนะแนว เป็นต้น 

3. คณะควรมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ และการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  

 
4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีวิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงใจ ดังนี้ 
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การให้บริการทั่วไป 
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ รวมไปถึงการตระหนักถึงผู้บริการคือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

จุดมุ่งหมายในการท างานและเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ต้องอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

2) ให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3) ค้นคว้า และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอให้หลากหลายและสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได้ 

4) เป็นผู้มีความสุภาพ มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ 
5) เป็นผู้มีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) มีจิตวิญญาณให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความเต็มอกเต็ม

ใจในการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
6) มีความเสมอภาคในการให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้ า 
7) ให้บริการอย่างมีคุณภาพมีการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
8) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ 
9) ในขณะทีใ่ห้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ 
10) หากเกิดปัญหาหรือการให้บริการล่าช้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวค าว่า “ขอโทษ” เสมอ 
การให้บริการด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1) อธิบายและแนะน าเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในแก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือให้เข้าใจและ

สามารถน ามาปฏิบัติจริงได้ 
2) มีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในทุก 3 เดือน เพ่ือทราบความ

คืบหน้าการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
3) ด าเนินการจัดส่งคู่มือแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองแก่สกอ. และผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ทราบรายละเอียดในการจัดท า 
4) ให้ระยะเวลาพอสมควรแก่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้ 
5) มีการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ทุก 3 เดือน ตามรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) โดยรอบในการ
ติดตามและประเมินผลด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา เริ่ มต้น ณ 1 ตุลาคม ถึง 30 
กันยายน ของปีถัดไปและอ้างอิงรอบการติดตามและประเมินผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

รอบการรายงาน  ผลการด าเนินงาน  ก าหนดส่งรายงาน 
 ครั้งที่ 1  ณ สิ้นเดือนธันวาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 
 ครั้งที่ 2  ณ สิ้นเดือนมีนาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 
 ครั้งที่ 3  ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 
 ครั้งที่ 4  ณ สิ้นเดือนกันยายน ภายใน 5 วันท าการแรกของเดือนกันยายน 
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4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของคณะเภสัชศาสตร์ 

เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) มีการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีความ

เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือจัดท าและ
พัฒนาระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ รวมถึงพัฒนาและด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพกาศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

3) แจกคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก แก่
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ 

4) มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้
รับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้เข้าใจในแนวทางตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

5) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย ผู้ก ากับดูแล ผู้ด าเนินงาน และผู้รายงานผล 
เพ่ือวางแผน ดูแลและรวมรวบข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้  

6) มีการติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ทุก 3 เดือน 
ตามรอบปีการศึกษา และระดับคณะ ทุก 3 เดือน ตามรอบปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก ากับ และ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบสารบรรณและระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ (PhaPAB) 

7) มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

8) มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
9) ด าเนินการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผู้เขียนได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า
ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถทักษะในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาพและปราศจากอคติ 
4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้ าที่ ราชการอย่างเต็มก าลั งความสามารถรอบคอบรวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอย่างเต็มที่ 
6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์  เป็นการเข้าเยี่ยมสถาบันทางเภสัชศาสตร์เพ่ือประเมิน

คุณภาพการศึกษา และมีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถาบันทุก 5 ปี และเป็นการประกันว่าคณะเภสัช
ศาสตร์ ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม และเมื่อสภาเภสัชกรรมให้
ความเห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์แล้ว  จึงถือว่าครบขั้นตอนของการ
รับรองปริญญา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดยการประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ดังกล่าว
ก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์
กับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในอนาคต ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และดูแล การรับรองสถาบัน
ทางเภสัชศาสตร์ของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมก าหนด เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพการศึกษาจะต้องศึกษาเกณฑ์ดังกล่าวจากคู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามหมวดต่างๆ 
ให้ชัดเจน 

 
ตารางท่ี 4.6 แผนการปฏิบัติงานด้านการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
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การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
1. การประสานสภาเภสัชกรรมเพื่ อขอ

รายละเอียดเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ 
            

2. จัดท าแบบค าขอรับรองสถาบันผลิต
บัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ 
     - จัดท าบันทึกข้อความเสนอท่าน
อธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณามอบอ านาจให้
คณบดี มีอ านาจกระท าการแทนอธิการบดี 
ในการลงนามเพื่อยื่นค าขอรับรองสถาบนั
ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ผ่านกอง
กฎหมายและนิติการ 

      
 

      

3. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ เพื่ อ
พิจารณาผู้ รับผิดชอบปัจจัยต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ก าหนด 

            

4. งานประกั นคุณภาพรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการรับรองสถาบันฯ 
จากกลุ่มงานต่างๆ 

            

5. คณะกรรมการเข้าเยี่ยมประเมิน 
คณะเภสัชศาสตร์ 

            

6. คณะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ เป็นการเข้าเยี่ยมสถาบันทางเภสัชศาสตร์เพ่ือประเมิน

คุณภาพการศึกษา และมีการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถาบันทุก 5 ปี และเป็นการประกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ 
ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม และเมื่อสภาเภสัชกรรมให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์แล้ว  จึงถือว่าครบขั้นตอนของการรับรอง
ปริญญา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดยการประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ดังกล่าวก าหนด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในอนาคต โดยมีปัจจัย
ต่างๆ ที่สภาเภสัชกรรมก าหนดดังนี้  

ปัจจัยที่ 1  คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/คณะ     
ปัจจัยที่ 2  อาจารย์/บุคลากร     
ปัจจัยที่ 3  เกณฑ์การรับนิสิต/นักศึกษา 
ปัจจัยที่ 4  ความพร้อมในการจัดการศึกษาหมวดวิชาในหลักสูตร 
ปัจจัยที่ 5  ความพร้อมของการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ปัจจัยที่ 6  ระบบการดูแลนิสิต/นักศึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปัจจัยที่ 7  อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
ปัจจัยที่ 8  ห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจัยที ่9  การบริหารจัดการ 
ปัจจัยที่ 10 แหล่งงบประมาณและประมาณการงบประมาณ 
ปัจจัยที่ 11 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ปัจจัยที่ 12 การวิจัย 

การปฏิบัติงานด้านการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ จะประกอบไปด้วยแนวทางหลักๆ 4 แนวทาง คือ 
1. การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
2. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)  ตามวงจร PDCA 
3. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายนอกตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การบริหารจัดการโครงการด้านการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์  ซึ่งเจ้าหน้าที่ประกัน

คุณภาพฯ จะต้องด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย  

- การขออนุมัติโครงการ  
- การขออนุมัติเงินโครงการ  
- การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
- การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา  (ถ้ามี) 
- การขอนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีประธานตรวจประเมินเป็นบุคคภายนอก)  (ถ้ามี) 
- การขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ  
สามารถศึกษาขั้นตอนและกระบวนการการบริหารจัดการโครงการได้จากหัวข้อ 4.2.1 การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ (หน้า 83-86) 
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2. การปฏิบัตงานด้านการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ มีขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

 (1) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
เพ่ือให้การการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ เกิดประโยชน์ จึงควรมีการศึกษาเกณฑ์การรับรอง

สถาบันของสภาเภสัชกรรมให้เข้าใจ และมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) 
การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่สิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การเขียนโครง
ร่างองค์กร ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และการรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ในหมวด 7 โดยด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลทุกไตรมาส 3 6 9 และ 12 เดือน 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินของคณะกรรมการมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือ
เสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอให้งบประมาณกลางปี   

(2) การด าเนินการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
  ก. ขั้นตอนการวางแผน 

  1. ศึกษาข้อมูล ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือใช้ส าหรับ
การประเมินคุณภาพ 

  2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพ่ือวางแผนการการรับรองสถาบันทาง
เภสัชศาสตร์ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามปัจจัยต่าง
ที่สภาเภสัชกรรมก าหนดดังนี้ 
  3. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เสนอแนวทางการด าเนินงาน ค่าเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  ข. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. งานประกันคุณภาพฯ ประสานงานไปยังสภาเภสัชกรรมเพ่ือขอยื่นความจ านงขอรับ
รองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
  2. งานประกันคุณภาพฯ ท าบันทึกข้อความขออนุมัติอธิการบดีมอบอ านาจให้คณบดีลง
นามเพ่ือขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ 
  3. งานประกันคุณภาพแจ้งค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไปยังกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
  4. คณะติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 3 6 9 และ 12 เดือน ตามรอบปีการศึกษา
  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร์มที่สภาเภสัชกรรมก าหนด กศ.ภ.2 (ดังภาคผนวก ญ) 
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR  
  7. งานประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามแบบฟอร์มที่สภาเภสัชกรรมก าหนด  

ค. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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  2. คณะเตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  (ประมาณเดือนมีนาคม) โดย
คณะอนุกรรมการที่สภาเภสัชกรรมแต่งตั้ง 
  ง. ข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
น าข้อเสอแนะของคณะอนุกรรมการจากปีที่ผ่านมา มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาเกณฑ์สภาเภสัชกรรมต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 

(3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรือแบบ กศ.ภ. 2 เป็นรายงานที่ต้อง

ด าเนินการตามที่สภาเภสัชกรรมก าหนดในปัจจัยที่ 1-12 ดังที่กล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมิน โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในปีที่ประเมิน เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ที่สภาเภสัชกรรมแต่งตั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมการจะเข้าตรวจเยี่ยม (site visit) ประมาณเดือนมีนาคม และน า
ผลการประเมินเสนอต่อสภาเภสัชกรรมความเห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรองต่อไป   

 (4) การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
เพ่ือหารือแนวทางและวิธีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีการศึกษาถัดไป 
 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ในแต่ละ
ปัจจัย และส่งไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. งานประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแผนพัฒนาและปรับปรุงต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง รายไตรมาส เพ่ือเสนอต่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
    ไตรมาส 1  สิงหาคม - ตุลาคม 
    ไตรมาส 2 พฤศจิกายน - มกราคม 
    ไตรมาส 3 กุมภาพันธ์ - เมษายน 
    ไตรมาส 4 พฤษภาคม - กรกฎาคม 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมเกณฑ์
การรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
โดยมีข้ันตอนและกระบวนการในการท างานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ดังแผนภาพที่ 4.32 ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 



165 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

แผนภาพที ่4.33 แสดงขั้นตอนการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิการปฏิบตัิงาน ขั้นตอน ระยะเวลา 

  
 

  

งานประกันคุณภาพฯ  1. งานประกันคุณภาพฯ ประสานงานไปยังสภา
เภสัชกรรมเพื่ อขอย่ืนความจ านงขอรับรอง
สถาบันทางเภสัชศาสตร์ 

2-4 วัน 

- งานประกันคุณภาพฯ 
- กองกฎหมายและนิติการ 

 
 

2. งานประกันคุณภาพฯ ท าบันทึกข้อความขอ
อนุมัติอธิการบดีมอบอ านาจให้คณบดีลงนามเพื่อ
ขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ 

1 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

3. งานประกันคุณภาพฯ ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 

1 วัน 

คณะกรรมการประกันฯ  
 
 

4. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดท า
รายงานการประเมินตนเองและเอกสารหลักฐาน 

1 วัน 

- งานกิจการนักศึกษา 
- งานวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 
- งานบุคคล 
- งานบริหาร 
- งานวิชาการ 
- งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
- งานปฏิบัติการ 
- กลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา 

 
 
 

5. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รวบรวมขอ้มูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 

1 เดือน 

งานประกันคุณภาพฯ  
 

6. งานประกันคุณภาพฯ ติดตามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อจัดท ารูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง 

3-5 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ  
 

7. งานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูลใน
รายงานการประเมินตนเอง 

1 สัปดาห์ 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

8. งานประกันคุณภาพฯ แจ้งขอย่ืนแบบค า
รั บ รอ งสถ า บัน ไป ยั งสภ า เภสั ชก รรม  ซ่ึ ง
ประกอบด้วย 
     - แบบค าขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิต
ทางสัชศาสตร์ (กศภ.1) 
     - แบบประเมิน เพื่ อรับรองสถาบันผลิต
บัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ (กศภ.2)  
     - เอกสารประกอบการประเมินหัวข้อ 1-11 

1 วัน 

คณะอนุกรรมการ  9. คณะอนุกรรมการจากสภาเภสัชกรรมเข้า
ตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ 
 

1 วัน 

สภาเภสัชกรรม 
 

 
 

10. สภาเภสัชกรรมแจ้งผลการตรวจประเมิน
และข้อเสนอแนะมายังคณะ 

- 

  
 

 
 
 
 

 

เริ่มตน้ 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศกึษาและการจัดการความรู้คณะ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร/หลกัฐานตาม
มาตรฐาน ตวับ่งชีท้ี่สภาเภสัชกรรมก าหนด 

ติดตามผลการรายงานการรับรองสถาบันฯ 

ไม่ผ่าน 

งานประกันตรวจสอบ
ข้อมูล 

ผ่าน 

งานประกันฯ แจ้งขอย่ืนแบบค าขอรับรอง
สถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร ์

จบ 

งานประกันคุณภาพฯ ประสานงานไปสภาเภสัชกรรม 

งานประกันคุณภาพฯ ขออนุมัตมิอบอ านาจ
การลงนามเพื่อรับรองสถาบัน 

คณะอนกุรรมการตรวจประเมนิคณะ 

สภาเภสัชกรรมแจ้งผลการประเมนิ 
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4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 การปฏิบัติงานด้านการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ มีวิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความ
พึงใจ ดังนี้ 

การให้บริการทั่วไป 
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ รวมไปถึงการตระหนักถึงผู้บริการคือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

จุดมุ่งหมายในการท างานและเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ต้องอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

2) ให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3) ค้นคว้า และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอให้หลากหลายและสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได้ 

4) เป็นผู้มีความสุภาพ มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ 
5) เป็นผู้มีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) มีจิตวิญญาณให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความเต็มอกเต็ม

ใจในการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
6) มีความเสมอภาคในการให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้ า 
7) ให้บริการอย่างมีคุณภาพมีการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
8) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ 
9) ในขณะทีใ่ห้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ 
10) หากเกิดปัญหาหรือการให้บริการล่าช้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวค าว่า “ขอโทษ” เสมอ 
การให้บริการด้านการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ และจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง

ฉบับสมบูรณ์ 
2) ด าเนินการจัดส่งคู่มือแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ทราบรายละเอียดในการจัดท า 
3) ให้ระยะเวลาพอสมควรแก่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้ 
4) มีการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 
รอบการรายงาน  ผลการด าเนินงาน  ก าหนดส่งรายงาน 
 ครั้งที่ 1  ณ สิ้นเดือนธันวาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 
 ครั้งที่ 2  ณ สิ้นเดือนมีนาคม ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 
 ครัง้ที่ 3  ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 
 ครั้งที่ 4  ณ สิ้นเดือนกันยายน ภายใน 5 วันท าการแรกของเดือนกันยายน 
 

4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานการด าเนินงานรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ของคณะเภสัช

ศาสตร์ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้ันตอน ดังนี้ 
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1) มีการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีความ
เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือจัดท าและ
พัฒนาระบบสนับสนุนการรับรองสถาบันทางเภสัชศาสตร์ ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ รวมถึงพัฒนาและด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพกาศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ 
          3) มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้
รับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้เข้าใจในแนวทางตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 

4) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย ผู้ก ากับดูแล ผู้ด าเนินงาน และผู้รายงานผล 
เพ่ือวางแผน ดูแลและรวมรวบข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้  

5) มีการติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ทุก 3 เดือน 
ตามรอบปีการศึกษา และระดับคณะ ทุก 3 เดือน ตามรอบปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก ากับ และ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบสารบรรณและระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ (PhaPAB) 

6) มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

7) มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
8) ด าเนินการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการรับรองสถาบันทางเภสัช
ศาสตร์ ผู้เขียนได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถทักษะในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาพและปราศจากอคติ 
4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้ าที่ ราชการอย่างเต็มก าลั งความสามารถรอบคอบรวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอย่างเต็มที่ 
6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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การจัดการความรู้ 
 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 
แผนการจัดการความรู้ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัช
กรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 

2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่  ๆมีทักษะการท างานใน
เชิงรุก พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม  

 
ตารางท่ี 4.7 แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่           
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย
และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แนวทางการพัฒนา
ระบบ LMS  เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนของ
คณะเภสัชศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ระบบ LMS  เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน
ของคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้
ระบบ LMS เช่น  
Moodle/Google 
classroom/ 
CourseVille 
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ และ
บุคลากรงาน
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการ
พัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการ
สอนของคณะเภสัช
ศาสตร์ 

- มีแนวทางการ
พัฒนาระบบ 
LMS  เพื่อ
รองรับการ
จดัการเรียน
การสอนของ
คณะเภสัช
ศาสตร์ 
 

ธ.ค.  
 

 

งาน
คอมพิวเตอร์
และ
สารสนเทศ 
งานวิชาการ 

2. Show and share 
วิธีการและประสบการณ์ 
การเปลี่ยนการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย เป็น
การเรียนการสอนแบบ 
active learning  โดย
คณาจารย์ของคณะ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาได้แนวปฏิบัติท่ีดีใน
การจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning   

Show and share กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ 
เป้าหมาย    
- มีแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการจัดการเรียน
การสอนแบบ 
active learning   

มีแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการจัดการ
เรียนการสอน
แบบ active 
learning   

ม.ค. งานวิชาการ 
งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0kp-LkpjYAhVIo48KHVrYBYUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mycourseville.com%2F&usg=AOvVaw3KQIRGVkjk_buyFhIWLoH-
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แผนการจัดการความรู้ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  

1.สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ   
2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพือต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  

หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   
องค์ความรู้ วิธีการสู่           

ความส าเร็จ 
กลุ่มเป้าหมาย
และเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก  

- ประชุมถอด
บทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์  
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการขอ
ทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

-  มีแนวทาง
การขอทุน
สนับสนุนการ
วิจัยจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 
 

ก.พ.  –
เม.ย.  

 

งานวิจัย 
งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
 

 
แผนการจัดการความรู้ที่ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 

1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition)   
2. พัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   
องค์ความรู้ วิธีการสู่           

ความส าเร็จ 
กลุ่มเป้าหมาย
และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. แนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูลข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหว่างหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูลข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) 
 

- ประชุมถอด
บทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้บริหาร 
บุคลากรงานวิเทศ
สัมพันธ์ งาน
พัฒนาวิชาชีพ 
งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) 

-  มีแนวทาง
การบริหาร
จัดการข้อมูล
ข้อตกลงความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 
(MOU) 
 

ม.ค.-เม.ย.  
 

งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

5. แนวทางการบริหาร
โครงการและการแก้ไข
ปัญหาเบิกจ่ายทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางในการ

- ประชุมถอด
บทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้บริหาร 
บุคลากรงาน
การเงิน และงาน
แผน และงานอื่นๆ 

-  มีแนวทาง
การบริหาร
โครงการและ
การแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการ

ธ.ค.  -ก.ย.  
 

งานการเงิน 
งานนโยบาย
และแผน 
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องค์ความรู้ วิธีการสู่           
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย
และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

บริหารโครงการและการ
แก้ไขปัญหาเบิกจ่าย
ทางการเงิน 
 

เป้าหมาย    
- มีแนวทางในการ
บริหารโครงการ
และการแก้ไข
ปัญหาเบิกจ่าย
ทางการเงิน 

เงิน 
 

 
แผนการจัดการความรู้ที่ 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 :  ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิตอล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   

2. จัดให้มีระบบการเชื่อมต่อทางไกลกับหน่วยงานภายนอก คณะเภสัชศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และองค์กรระดับนานาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่           
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย
และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. แนวทางการพัฒนากรอบ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศของอาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาพัฒนากรอบสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของอาจารย์บุคลากรและ
นักศึกษา 
 

- ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้บริหาร 
ตัวแทนอาจารย์ 
และบุคลากร 
เป้าหมาย    
- มีกรอบ
สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  มีกรอบสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 

ม.ค.-เม.ย.  
 

งาน
คอมพิวเตอร์
และ
สารสนเทศ 

 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้  (Knowledge Management Process) คณ ะเภสั ชศาสตร์
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 

1. การส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้  
2. เสนอหัวข้อจากการส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้  
3. จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
4. จัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเผยแพร่ 
5. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สู่บุคลากร 
ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) เป็น 2 แนวทาง คือ 
1. การจัดการความรู้ที่สนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ด้านการ

ผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
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2. การจัดการความรู้ด้านการสนับสนุนและการจัดการ ได้แก่ ความรู้ที่สนับสนุนการบริหารและ
การปฏิบัติงาน รวมถึงการน าปัญหาที่ประสบอยู่มาด าเนินการจัดการความรู้  เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท างานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้านการการจัดการความรู้ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพฯ จะต้อง

ด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย  
- การขออนุมัติโครงการ  
- การขออนุมัติเงินโครงการ  
- การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
- การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา  (ถ้ามี) 
- การขอนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีประธานตรวจประเมินเป็นบุคคภายนอก)  (ถ้ามี) 
- การขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น (ถ้ามี) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ  
สามารถศึกษาขั้นตอนและกระบวนการการบริหารจัดการโครงการได้จากหัวข้อ 4.2.1 การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ (หน้า 83-86) 
2. การปฏิบัตงานด้านการจัดการความรู้ มีขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงานการ

จัดการความรู้ ดังนี้ 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิการปฏิบตัิงาน ขั้นตอน ระยะเวลา 
  

 

  

งานประกันคุณภาพฯ  1. งานประกันคุณภาพฯ ส ารวจความต้อบงการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังกลุ่มงาน/กลุ่มวิชา 
 

7 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ 
 

 
 

2. งานประกันคุณภาพฯ น าเสนอหัวข้อที่ได้จากการ
ส ารวจเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพทื่อ
พิจารณากิจกรรม 
 

1 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

3. งานประกันคุณภาพฯ จัดท าแผนการจัดการความรู้
ตามพันธกิจที่ก าหนด โดยจัดล าดับความส าคัญและเป็น
ปัจจุบัน 

1 วัน 

คณะกรรมการประกันฯ  
 
 

4. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประสานงานกลุ่ม
งาน/กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องการหัวข้อการจัดการความรู้
เพื่อร่วมจัดกิจกรรม 
 

1 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ 
 

 
 
 

5. งานประกันคุณ ภาพฯ รวบรวมประเด็นและ
สาระส าคัญทีได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
จัดท าเป็นองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี 

2-3 
สัปดาห์ 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

6. งานประกันคุณภาพฯ เผยแพร่แนวปฏิบัตืที่ดีผ่านทาง
เวบไซต์คณะ  

1 วัน 

 
 

   

 
แผนภาพที่ 4.34 แสดงขั้นตอนการจัดการความรู้ 

 
4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 การปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ มีวิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงใจ ดังนี้ 

การให้บริการทั่วไป 
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ รวมไปถึงการตระหนักถึงผู้บริการคือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

จุดมุ่งหมายในการท างานและเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ต้องอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

2) ให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 
3) ค้นคว้า และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอให้หลากหลายและสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได้ 

4) เป็นผู้มีความสุภาพ มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ 
5) เป็นผู้มีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) มีจิตวิญญาณให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความเต็มอกเต็ม

ใจในการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
6) มีความเสมอภาคในการให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็นมาตรฐาน

เดียวกันโดยไมม่ีความเหลื่อมล้ า 

เริ่มตน้ 

จัดท าแผนการจัดการความรู ้

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เผยแพร่ผ่านเวบไซต์คณะและสือ่ต่างๆ 

งานประกันคุณภาพฯ ส ารวจความต้องการ 

พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู ้

จบ 

รวบรวมประเด็นและท าแนวปฏิบัติที่ด ี
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7) ให้บริการอย่างมีคุณภาพมีการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
8) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ 
9) ในขณะทีใ่ห้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ 
10) หากเกิดปัญหาหรือการให้บริการล่าช้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวค าว่า “ขอโทษ” เสมอ 

 

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
จะรวบรวมและติดตามของมูลจากแหล่งข้อมูลเพ่ือรวบรวมเป็นแนวปฏิบัตืที่ดี และเผยแพร่ในเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการความรู้ในแต่ละ
ประเด็น 
 
4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

แนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) มีการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีความ
เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือจัดท าและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้  

3) มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของหน่วยงานในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และด้านการ
บริหาร 

4) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 

5) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

6) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Expllcit Knowledge) 

7) มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Expllcit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

8) มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
9) ด าเนินการจัดท ารายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ผู้เขียนได้ยึด
และปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถทักษะในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาพและปราศจากอคติ 
4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้ าที่ ราชการอย่างเต็มก าลั งความสามารถรอบคอบรวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอย่างเต็มที่ 
6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 
5.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข 

ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในแต่ละรอบปีการศึกษานั้น ส่วนมากจะมีปัญหา อุปสรรคโดยภาพรวมทั้ง 1)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 5) การรับรองสถาบัน และ 6) การจัดการความรู้ ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ขั้นตอนการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานและวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจ
เกณ ฑ์ ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึ กษ าต่ า งๆ  เท่ าที่ ค ว ร 
เนื่ องจาก เกณ ฑ์ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ในแต่ละตัว
บ่ งชี้ มี รายละเอียดย่ อยของ
เกณฑ์ในแต่ละข้อค่อนข้างมาก 
ซึ่งถ้าจะเข้าใจเกณฑ์ต้องอาศัย
ร ะ ย ะ เว ล า ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
พ อ ส ม ค ว ร  แ ล ะภ า ร ะ งาน
บุคลากรส่วนใหญ่มีค่อนข้างมาก 
จึงไม่ได้มีเวลามานั่งศึกษาเกณฑ์
อย่างละเอียด 

1. จัดอบรม หรือจัดประชุม สร้างความเข้าใจด้านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรภายใน
คณะและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในทิศทางเดียวกัน 

2. เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเปลี่ ยนแปลงบ่อย 
เนื่ อ งจากเกณ ฑ์ การประกั น
คุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
หรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ.) ค่อนข้างมีการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์อยู่ตลอด ซึ่งกว่า
ผู้จัดท ารายงานจะเข้าใจเกณฑ์
ปัจจุบัน ก็มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
ใหม่อีก ท าให้ต้องศึกษาและท า
ความเข้าใจเกณฑ์ใหม่อีกครั้ง 

2. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3. เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก เผยแพร่
ล่าช้า ท าให้สถาบันการศึกษา
ขาดการเตรียมตัวเพ่ือรองรับ
ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในตัวบ่งชี้
บางตัวบ่งชี้ 

3. งานประกันคุณภาพฯ เร่งหารือคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ เพ่ือก าหนดแนวทางการเตรียม
ความพร้อม ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูลให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หลังจากท่ีมีการประกาศใช้ 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
1. ผู้ รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ มี การ
รายงานผลการด าเนินงานราย
ไตรมาสล่าช้า ซึ่ งงานประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องติดต่อ
ประสานงานเพ่ือขอข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง  

1. ใช้ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการการรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส เช่น ระบบ Google Application มาประยุกต์ใช้
ในการติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่
ท างานแบบ  Real time ท าให้ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
ทราบว่าข้อมูลในตัวบ่งชี้ต่างๆ ว่าได้ด าเนินการรายงานครบถ้วนแล้ว
หรือยัง 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1. ผู้จัดท าหรือผู้ เขียนรายงาน
การประเมินตนเองไม่รู้ ว่าจะ
เขียนบรรยายอย่างไร ซึ่งในแต่
ละองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้คุณภาพ
นั้น จะมีเกณฑ์ย่อยในแต่ละตัว
บ่งชี้อีกหลายข้อ ซึ่งในแต่ละข้อ
ผู้ เขี ยนจะต้ อ งบ รรยายการ
ด าเนิ น งาน ให้ สอดคล้ องกับ
เงื่อนไขของเกณฑ์นั้นอาจจะ
สับสนว่าจะบรรยายมากหรือ
น้อยเพียงใดถึงจะถูกต้องและได้
คะแนน จึ งท าให้ ไม่ แน่ ใจว่ า
จะต้องเขียนบรรยายอย่างไร 

1. จัดอบรม หรือจัดประชุม แนวทางการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองให้สามารถเขียนบรรยายได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา 

2. ผู้เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองไม่ทราบว่าจะหาข้อมูล
พ้ื น ฐ าน  CDS เ พ่ื อป ระกอบ
เอกสารอ้างอิงอย่างไร เนื่องจาก
ในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ต้องเขียนพร้อมอ้างอิง
เอกสาร หลักฐานประกอบการ
บรรยาย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
จั ดท าราย งาน การป ระ เมิ น
ต น เ อ ง เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ มี
เอกสารอ้างอิงประกอบในการ
เขียนรายงาน 

2. จัดระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ โดยใช้ระบบสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ เอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  เช่น 
ระบบ Google Application (google sheet) มาประยุกใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลพ้ืนฐาน CDS อ านวยความสะดวก
และลดขั้นตอนการเขียน  

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วน
ใหญ่มีภาระงานการเรียนการ
สอนที่ไม่ตรงกันและไม่มีเวลาใน
การประชุมหารือเพ่ือจัดท า SAR 

3. พิจารณาใช้ระบบสารสนเทศ Google Application มาใช้ในการ
จัดท า SAR เพ่ือลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการจัดท า SAR 
ระดับหลักสูตร ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  

4. ทัศนคติของบุคลากร อาจคิด
ว่าเป็นภาระมากกว่าประโยชน์
เนื่ องจากภาระงานหลักของ
บุคลากรมีค่อนข้างมาก ซึ่งต้อง
มาจัดท ารายงานการประเมิน

4. ปรับทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความเป็นกัลยาณมิตรที่
ดีต่อเพ่ือนร่วมงานทุกกลุ่มงาน 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ตนเองเพ่ิมอีก จึงอาจคิดว่าเป็น
การเพ่ิมภาระในการปฏิบัติงาน
ประจ า 
5. ใช้ ระยะเวลาในการจัดท า
รายงานการประเมิ นตน เอง 
ค่อนข้างมากเนื่ องจากในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ในแต่ ละรอบปี การศึ กษา มี
ผู้ รับผิ ดชอบตั วบ่ งชี้ ค่ อนข้ าง
หลายหน่วยงาน ท าให้ต้องมีการ
ติ ด ต าม ราย งาน จ าก ห ล าย
ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดท ารายงานอาจไม่
ตรงกัน ถึงจะเป็นข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์เดียวกัน ท าให้ต้องติดตาม 
ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขรายงาน
หลายครั้งจนกว่าจะถูกต้องจึงท า
ให้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 

5. หลีกเลี่ยงการท าประกันคุณภาพการศึกษาแบบเฉพาะหน้า ควรมี
การติดตาม ตรวจสอบข้อมูล และผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองใน
บางตัวบ่งชี้ได้ 
 

6. มีงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
รายงานการประเมินตน เอง
ค่อนข้างมากเนื่องจากรายงาน
การประเมินตนเอง เป็นรายงาน
ที่สรุปผลการด าเนินงานแทบทุก
หน่วยงานในรอบปีการศึกษา จึง
ท า ให้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ห ล าย ๆ 
หน่วยงาน ซึ่งยากต่อการติดตาม 
ประสานข้อมูลซึ่งมีเป็นจ านวน
มาก 

6. มีแผนการติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และจัดเตรียม
ข้อมูลในการรายงานเมื่อถึงรอบติดตามข้อมูล 

7. การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานการ
วิเคราะห์สรุปผลในบางตัวชี้วัด
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจาก
หน่วยงานอื่น ได้แก่กองแผนงาน 
กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา ต้องใช้
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ช้ ห ลั ก ก า ร
ป ระส าน งาน แล ะ ใช้ ม นุ ษ ย
สัมพันธ์อย่างมาก 

7. สร้างความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานทุกกลุ่มงานเพ่ือ
ความสะดวกในการประสานขอข้อมูลประกอบการจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงาน 
1. การวางแผนการปรับปรุงแนว
ทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านต่างๆ 
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนในอนาคต 

1. ประสานงานร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์หาแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกันได้ทั้งในกลุ่ม
งานประกันคุณภาพการศึกษาและกลุ่มงานต่างๆ เช่น การบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิชาการในการ
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงกระบวนการรับเข้า การจัดการเรียนการสอนและบริการให้
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เป็นต้น 

2. ผู้ รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ มี การ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
คณะกรรมการประจ าคณะล่าช้า 
ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษา
ต้องติดต่อประสานงานเพ่ือขอ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

2. ใช้ระบบสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือติดตาม
รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินและคณะกรรมการประจ าคณะ เช่น ระบบ Google Application 
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ท างานแบบ  Real time ท าให้ผู้รับผิดชอบด้าน
การประกันคุณภาพทราบว่าข้อมูลในตัวบ่งชี้ต่างๆ ว่าได้ด าเนินการ
รายงานครบถ้วนแล้วหรือยัง 

 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ (แนวทางพัฒนางานหรือปรับปรุง) 
 1. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างจริงจัง 
 2. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. ชี้แจงให้เห็นได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาท าให้เกิดคุณภาพได้จริง 
4. ผู้บริหารควรให้ความสนใจ และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่าง

แก่บุคลากรได้ถือปฏิบัติ 
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คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 -2561 . ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.). (2559 -2563). กรอบ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อุษา น้อยทิมและคณะ. (2556). ทัศนคติและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม . คณะ
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน ประกอบรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร 

(ปริญญาตรี) 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เนื่องจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ให้ประเมินโดยเกณฑ์สภาวิชาชีพ
เภสัชกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้คณะยังต้องรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (ตามแบบมคอ.7) และผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ.ผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ าทุกปี ) 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2548 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน  

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสตูร
ไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

ผ่าน    

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งาน
ในปีท่ี 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน   

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1   

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่น” หากไมผ่่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน ประกอบรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร 

(ปริญญาโท) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร  

(ระดับปริญญาโท เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2548) 

ปีการศึกษา ......... 

 

หลักสูตร…………………….บัณฑิต สาขา…………………………… 

คณะ………………………………. 

  
 

วันที่ ............. เดอืน ........................ พ.ศ.......... 
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ข้อมูลทั่วไปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา ......... 
 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตร  
รหัสหลักสูตร (14 หลัก)  
ระดับปริญญา  
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ใช้ประเมิน  
ภาควิชา/ สาขา  
คณะ  
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน  
 

 

รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน้าท่ี 
1  ประธานกรรมการ 
2  กรรมการ 
3  กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตร..................... สาขา........................ ระดับ.....................คณะ......................  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผล

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน “ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยรวมอยู่ใน ระดับ..................... (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ................... 
จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    

 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  

องค์ประกอบท่ี 2   (2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 3   (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 4   (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 5   (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 6   (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 
  (13 ตัวบ่งช้ี) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดขึ้น โดย
การวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ส่ง e-mail แจ้งแผนการ
ท างาน  

- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งช้ีทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุดแข็ง โอกาส
พัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 

- มอบหมายใหอ้าจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานมีหาวิทยาลยั ตรวจสอบล่วงหน้าว่า มคอ.3  และ มคอ.
5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบหรือไม่ 

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 
2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการผู้ประเมินฯได้

ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพื่อให้เกิด PDCA และเป็นระบบที่ดีขึ้น 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน และครอบคลุม
สาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรพิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) (โปรดระบุ
รายชื่อและต าแหน่ง) 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2548 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

  

2. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารยผ์ู้สอน 

  

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 

  

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปรญิญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบันที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะแผน ก) 

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มใน
การประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
อิเล็กทรอนิกส ์

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
     หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภท ให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 
5 ปี) 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้
งานในปีท่ี 6) 

  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1   

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่น” หากไมผ่่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ระดับ ตรี โท และเอก) 

   

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)    
ระดับ ป.โท    

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)    

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)    

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.โท    

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)    

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(นักศกึษา / ผู้ส าเร็จการศึกษา ป.โท) 

   

 - ผลงานของ นศ. ป.โท    
 - รวมผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์    
 - รวมค่าคะแนนถ่วงน้ าหนกัผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค ์    
 - รวมจ านวนผลงานวิจัย    
 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั    
 -   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 -   บทความฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
  -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
  -  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนกั    
 -   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 -   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)  หรือ  

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 -   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
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องค์ประกอบ ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศกึษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์    
 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด    
     - แผน ก    
     - แผน ข  (ถ้ามี)    
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    
3.1 การรับนักศึกษา    

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา    

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์    
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์    

4.2 คุณภาพอาจารย์    

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    
- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี    

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คน)    
- คุณวุฒิ ป.ตร ี    
- คุณวุฒิ ป.โท    
- คุณวุฒิ ป.เอก    

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)    
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

- ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )    
- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ    

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์    
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องค์ประกอบ ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

- รองศาสตราจารย ์    
- ศาสตราจารย ์    

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
- รวมจ านวนผลงานวิจัย    
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย    

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
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องค์ประกอบ ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์    
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด    
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์    
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    

5.3 การประเมินผู้เรียน    

5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

ผลรวม    

ตัวหาร    

คะแนน    
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บณัฑิต    -        -      

3. นักศึกษา     -        -     

4. อาจารย์     -        -     

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      -     

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    -         -     

ผลการประเมิน 
   

   

รวม  

ระดับ  
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ตารางการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาโท) 

 

หลักสูตร………………… สาขา…………………………. 
คณะ................................. 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ......... 
วันที่ ……………………… เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน 
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี) 

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ศิษย์เก่า 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน / คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ค 
ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน ประกอบรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร 

(ปริญญาเอก) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร  

(ระดับปริญญาเอก เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558) 

ปีการศึกษา ............ 

 

 

หลักสูตร…………………….บัณฑิต สาขา…………………………… 

คณะ………………………………. 
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วันที่ ............. เดอืน ........................พ.ศ.......... 

ข้อมูลทั่วไปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา ......... 
 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตร  
รหัสหลักสูตร (14 หลัก)  
ระดับปริญญา  
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ใช้ประเมิน  
ภาควิชา/ สาขา  
คณะ  
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน  
 

 

รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน้าท่ี 
1  ประธานกรรมการ 
2  กรรมการ 
3  กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 

หลักสูตร..................... สาขา........................ ระดับ.....................คณะ......................  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน “ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยรวมอยู่ใน ระดับ..................... (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ................... 
จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    

 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  

องค์ประกอบท่ี 2   (2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 3   (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 4   (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 5   (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 6   (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 
  (13 ตัวบ่งช้ี) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดขึ้น โดย
การวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ส่ง e-mail แจ้งแผนการ

ท างาน  

- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งช้ีทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุดแข็ง โอกาส
พัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 

- มอบหมายใหอ้าจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลยั ตรวจสอบล่วงหน้าว่า มคอ.3  และ มคอ.
5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบหรือไม่ 

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    

- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการผู้ประเมินฯได้
ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพื่อให้เกิด PDCA และเป็นระบบที่ดีขึ้น 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน และครอบคลุม
สาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรพิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) (โปรดระบุ
รายชื่อและต าแหน่ง) 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (หลักสูตรระดับปริญญาเอก)  

เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผล
ประเมิน 

(ผ่าน/
ไม่ผ่าน) 

หมายเหต ุ

(ประเมิน/
ไม่

ประเมิน) 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน  

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ.  

1. จ านวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน  
ต้องอยู่ประจ าหลักสตูรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษา  
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร 
ในเวลาเดียวกนัไม่ได้  
ยกเว้นหลกัสูตรพหุวิทยาการหรือ สหวทิยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้อกีหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้
ไม่เกิน 2 คน  

  

2. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒริะดับ ป.เอก หรอืขั้นต่ า ป.โททีม่ตี าแหน่งทางวิชาการระดับ รศ.  
มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพนัธ์ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย  
มีผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นงานวิจัย  
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน ไม่จ ากัดจ านวน  

  

3. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์  
มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพนัธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  
มีผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  

4. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอน 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
-ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวฒุิขั้นต่ า ป.เอกหรือขั้นต่ า ป.โท ที่มตี าแหน่งทางวิชาการระดับ รศ.ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนัหรอืในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 
- มีผลงานทางวชิาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น กรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชา
ในสาขาวิชาของหลกัสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒริะดับปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได ้

  

5. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลักและ
อาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกึษาการค้นคว้าอิสระ  

- ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรอืขัน้ต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปรญิญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย  

  

6. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) - กรณีเป็นอาจารย์ประจ า ตอ้งมีคุณวฒุิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
กรณเีป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกตอ้งมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มชีื่ออยู่
ในฐานข้อมูลทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรอืสัมพนัธก์ับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระไมน่้อยกว่า 5 เรื่อง 
กรณเีป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่ าหนด ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
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เกณฑ์การประเมิน 

ผล
ประเมิน 

(ผ่าน/
ไม่ผ่าน) 

หมายเหต ุ

(ประเมิน/
ไม่

ประเมิน) 

และประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพนัธก์ับหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการคน้คว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนัน้ และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบ 

7. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

7. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ - ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมน่้อยกวา่ 5 คน  
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผูท้รงคณุวฒุิภายนอก  
 
กรณอีาจารย์ประจ าหลกัสูตร ต้องมีคุณวฒุปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่าหรอืขัน้ต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหนง่ทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 
รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย  
กรณเีป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกตอ้งมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรอืสัมพนัธก์ับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระไมน่้อยกว่า 5 เรื่อง  
กรณเีป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่ าหนด ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพนัธก์ับหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการคน้คว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนัน้ และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

  

8. การ
ตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานของ
ผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเรจ็การศกึษา  
- แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธต์้องได้รับการตีพมิพ์ หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาตทิี่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรือ่ง  
- แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพมิพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรอืระดับนานาชาตทิี่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

  

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และการ
ค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา - กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอกหรอื
เทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธข์องนักศกึษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกนิ 5 คนตอ่
ภาคการศกึษา  
กรณอีาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป หรือมีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไปและมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ ให้เป็นที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ของนกัศกึษาระดับปรญิญาโทและเอกรวมกันได้ไม่เกิน  
10 คนต่อภาคการศกึษา  
กรณอีาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ และมีความจ าเป็นตอ้ง
ดูแลนกัศึกษาเกนิกว่าจ านวนทีก่ าหนดให้เสนอตอ่สภาสถาบนัพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไมเ่กิด 15 คนตอ่ภาคการศกึษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศกึษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอดุมศกึษาเป็นรายกรณี 

  

10. การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ
ระยะเวลา 

การปรับปรุงหลกัสูตร - ตอ้งไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง 
ให้เสร็จและอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

  

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1   

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่น” หากไมผ่่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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> องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี 
โท และเอก) 

   

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)    
ระดับ ป.เอก    

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)    

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)    

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.เอก    

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.เอก (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)    

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (นักศกึษา / ผู้ส าเร็จการศึกษา ป.เอก)    

 - รวมผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์    
 - รวมค่าคะแนนถ่วงน้ าหนกัผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์    
 - รวมจ านวนผลงานวิจัย    
 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั    
 -   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
  -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80)  หรือ 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
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องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์    
 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด    
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    
3.1 การรับนักศึกษา    

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา    

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์    
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์    

4.2 คุณภาพอาจารย์    

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    
- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี    

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คน)    
- คุณวุฒิ ป.ตร ี    
- คุณวุฒิ ป.โท    
- คุณวุฒิ ป.เอก    

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)    

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

- ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )    
- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ    

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์    
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องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

- รองศาสตราจารย ์    
- ศาสตราจารย ์    

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
- รวมจ านวนผลงานวิจัย    
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย    
-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมตัิและจดัท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
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องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์    
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด    

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.เอก ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

   

  จ านวนที่ได้รับการอ้างอิงฯ (ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง คือ ปี 2555 - 2559)    
 - ฐาน TCI    
 - ฐาน Scopus    

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์    
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร    

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    

5.3 การประเมินผู้เรียน    

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

ผลรวม    

ตัวหาร    

คะแนน    
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต    -        -      

3. นักศึกษา     -        -     

4. อาจารย์     -        -     

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      -     

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    -         -     

ผลการประเมิน 
   

   

รวม  

ระดับ  
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาเอก) 

 

หลักสูตร………………… สาขา…………………………. 
คณะ................................. 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ....... 
วันที่ ……………………… เดือน .................... พ.ศ. ........... 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน 
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี) 

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ศิษย์เก่า 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน / คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ง 
ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน ประกอบรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน ประกอบรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 
 

กรณีตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ (ผลลัพธ์) 
 

 

องค์ประกอบที่ 1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการค านวณ  
 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 6 หลักสตูร 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด ปีการศึกษา....... 6 หลักสตูร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) ปีการศึกษา..... 3.09 คะแนน 
4. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 ของคณะ ปีการศึกษา.... 100 ร้อยละ 
5. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ ปีการศึกษา.....  คะแนน 

 
 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม ปีการศึกษา ...... - ........ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

..... 
ปีการศึกษา 

..... 
ปีการศึกษา 

..... 
หน่วยวัด 

1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1    หลักสูตร 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด    หลักสูตร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร)    คะแนน 
4. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร  
องค์ประกอบท่ี 1 ของคณะ    ร้อยละ 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้    

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 
ระบุค่าเปา้หมาย ระบุผลการด าเนนิงาน ระบุคะแนนการประเมินตนเอง ระบุบรรลุ/ไม่บรรล ุ

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

PHA_O_1.1-1  

 

รหัสคณะ 
ตัวบ่งช้ีที่ 

เอกสารล าดับที ่

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนทีไ่ด้  = 
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กรณีตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ (ปัจจัยน าเข้า) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 29 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งอาจารย์ 38.5 คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 8 คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 67.5 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 42.96 ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)  คะแนน 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557-2559 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
...... 

ปีการศึกษา 
...... 

ปีการศึกษา 
...... 

หน่วย
วัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

  
 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งอาจารย์    คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์    คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์    คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด     คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)    คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 
ระบุค่าเปา้หมาย ระบุผลการด าเนนิงาน ระบุคะแนนการประเมินตนเอง ระบุบรรลุ/ไม่บรรล ุ

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
PHA_I_1.2-1  

รหัสคณะ ตัวบ่งช้ีที่ 
เอกสารล าดับที ่
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กรณีตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ (กระบวนการ) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับ
การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน  
มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนินงาน : 

 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน : 

 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน : 

 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน : 

 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่ อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน : 

 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 ผลการด าเนินงาน : 

ผลการประเมินตนเองปีนี้   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ระบุค่าเปา้หมาย ระบุผลการด าเนนิงาน ระบุคะแนนการประเมินตนเอง ระบุบรรลุ/ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

PHA_P_1.5-1-1.1      

 ตัวบ่งชี้ที่
.. 

เกณฑ์ข้อที่... 

ล ำดบัเอกสำรที่.. 

ระบุ
รหัส
คณะ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 การผลิตบัณฑิต 5 1.2, 1.3 1.4, 1.5 1.1 เฉลี่ย 5 ตัวบ่งชี ้  
2 การวิจัย 3 2.2 2.1 2.3 เฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี ้  
3 การบริการวิชาการ 1 - 3.1 - เฉลี่ย 1 ตัวบ่งชี ้  
4 การท านุบ ารุงศิลปะฯ 1 - 4.1 - เฉลี่ย 1 ตัวบ่งชี ้  
5 การบริหารจัดการ 3 - 5.1, 5.3 5.2 เฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี ้  

รวม 13 3 7 3 เฉลี่ย 13 ตัวบ่งชี ้  
ผลการประเมิน   

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

กรอกคะแนนผลการด าเนินงาน
ที่เป็น Input กรอกคะแนนผลการด าเนินงาน

ที่เป็น IProcess 

กรอกคะแนนผลการด าเนินงาน
ที่เป็น Output 
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ตารางการประเมินตนเองรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต    
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม    

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

  
 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

  
 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า  

 
  

 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี    
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย    
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์     

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์  
 

  
 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย  
 

  
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ    
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม    
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะฯ    

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ    
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของคณะ 

   

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ผลประเมินในภาพรวม   
 

 

 
 
 

กรอกคำ่เป้ำหมำยในปีที่

ประเมิน.. 
กรอกตวัเลขตวัตัง้ตวัหำร/หรือ

คะแนนจ ำนวนข้อที่ด ำเนินกำรได้ 
กรอกคะแนนที่ได้จำกชอ่ง

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
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ภาคผนวก จ 
คู่มือระบบบริหารจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ  

(UBU QA Online) 

ระดับคณะ/ระดับหลักสูตร 
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1. เข้าเวบไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.phar.ubu.ac.th/ 
2. เลือกเมนู UBU-QA 

 

 

3. ปรากฎหน้าระบบบริหารจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ URL: http://ubuqaonline.ubu.ac.th/ 

 

 

 

 

คลิกเข้าสู่ระบบ 

คลิก UBU 
QA 

http://www.phar.ubu.ac.th/
http://ubuqaonline.ubu.ac.th/
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4. เลือกเข้าสู่ระบบ และระบุ  Username : รหัสเข้าเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (phxxxxxx) 
    Password : รหัสเขา้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (xxxxxxxx) 
    เสร็จแล้ว      เลือก login 
 

 

5. เลือกเมน ู: คณะเภสัชศาสตร์ 
   กรณีระดับหลักสูตร  ให้เลือกรายการ : ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

  

 

กรณีหลักสูตร : เลือกชื่อหลักสูตร 

ระบุรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งาน 
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กรณีระดับคณะ   ให้เลือกรายการ : ไม่ลงระดับหลักสูตร 

 

6. เลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องการอัพโหลดเอกสาร 
 

 

 

 

เลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องการอัพโหลด
เอกสาร 

กรณีคณะ : เลือกไม่ลงระดับหลักสูตร 
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7. ด าเนินการอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้นั้นๆ  

 

หมายเหตุ กรณีการอัพโหลดเอกสารมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
1. ควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องการอัพโหลดในแต่ละตัวบ่งชี้ให้เรียบร้อย 
2. หากตัวบ่งชี้นั้น มีเอกสารหลายฉบับควรจัดล าดับเอกสารตามรายละเอียดที่อ้างอิงไว้ใน 

SAR ให้ถูกต้อง 
3. สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยแยกเอกสารตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง 
4. อัพโหลดเอกสารตามล าดับ โดยระบบจะป้อนรหัสเอกสาร เช่น PHA_O_1.1-1-1.pdf หรือ 

PHA_P_3.1-1-1.pdf  เป็นต้น ให้โดยอัตโนมัติ 
5. กรณีที่เอกสารยังไม่พร้อมในการอัพโหลด (กรณีจ าเป็น) ให้น าเอกสารรายการอ่ืนอัพโหลด

แทนก่อน แล้วจึงด าเนินการอัพโหลดเอกสารที่ถูกต้องแทนที่ ในภายหลัง โดยให้
ด าเนินการดังนี้ 
 คลื๊กเลือกที่รายการเอกสารที่ต้องการแก้ไข  เลือกแก้ไขไฟล์   ระบุชื่อ

เอกสาร   แนบไฟล์ใหม่  
 

8. เสร็จสิ้นการอัพโหลดเอกสารผ่านระบบบริหารจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ (UBU-QA) ระดับคณะ/
ระดับหลักสูตร 

 

อัพโหลดเอกสารและระบุค าอธิบาย 

http://ubuqaonline.ubu.ac.th/docs/2559/PHA/PHA_O_1.1-1-1.pdf
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ภาคผนวก ฉ 
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร 

 



 

220 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

หน่วยที่ 1 การสร้างหลักสูตรและผู้ใช้งานระดับหลักสูตร 
 

1.  เข้าเวบไซต์ http://www.cheqa.mua.go.th/ 
2. เข้าระบบโดยใช้รหัสผ่าน Admin คณะ   เลือกกลุ่มสถาบัน : มหาวิทยาลัยของรัฐ 
      สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Username : ubu_phad 
      Password   : 4568 
3. เลือก Admin tool (เครื่องหมาย  ) 

 

การก าหนดเกณฑ์ประเมิน 

1. เลือกแท็บเมนูระดับหลักสูตร 

 

2. เลือกก าหนดหลักสูตรรายคณะ 
3. เลือกกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. เลือกคณะเภสัชศาสตร์ 
8. เลือกหลักสูตรที่ต้องการให้เป็นแถบสีส้ม 
9. คลิ๊กปุ่ม เลือกเกณฑ์ประเมิน จะแสดงคอลัมภ์ให้เลือกเกณณณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

- เป็นหลักสูตร สห  = ไม่เป็น สห 

เลือก Admin tool 

1.เลือกแท็บเมนูระดับหลักสูตร 

http://www.cheqa.mua.go.th/
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- การประเมิน  = สกอ. ส าหรับหลักสูตรระดับปริญาโทและเอก 
   = อ่ืนๆ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
- กลุ่มสาขา  = กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- การเปิดสอน  = ในเวลา 
- ISCED   = pharmacy 
- เกณฑ์การประเมิน = 2548 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 
   = 2558 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

10. กดปุ่ม update เพ่ือบันทึก          

 

การสร้างผู้ใช้งานระดับหลักสูตร 

1. คลิ๊กเลือก เพ่ิม/แก้ไขผู้มใช้งานระบบและก าหนดสิทธิ์ 
2. คลิกเลือกชื่อคณะ 
3. กดปุ่ม สร้างผู้ใช้งานใหม่ จะปรากฎดังรูป 

2.กรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมภ์ให้ครบถว้น 

1. เลือกหลักสูตร 
2. สร้างผู้ใช้งานใหม่ 
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4. กรอกรายละเอียดให้ผู้ใช้งานระบบ โดยก าหนดสิทธิ์เป็น adminCurriculum 
5. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแสดงกล่องข้อความ และคลิก “ตกลง” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผูกผู้ใช้งานกับหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
1. เมื่อกรอกรายละเอียดผู้ใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปคลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการ 
2. ติก / หน้าชื่อ user ที่ต้องการ 
3. กดปุ่ม “เลือกเป็น adminCurriculum” เพ่ือบันทึกผู้ใช้งาน จะแสดงชื่อผู้รับผิดชอบในตาราง 
 กรณีต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ  ให้คลิก Delete และเลือก User ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. กรอกรายละเอียด 

4. ก าหนดสิทธิ์เป็น adminCurriculum 

5. บันทึก 
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หน่วยที่ 2 การกรอกข้อมูล Input 

1.  เข้าเวบไซต์ http://www.cheqa.mua.go.th/ 
2.  เข้าระบบโดยใช้รหัสผ่าน Admin หลักสูตร  เลือกกลุ่มสถาบัน : มหาวิทยาลัยของรัฐ 
      สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) Username  : phargrad  
      Password   : 2557 

(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ) Username  : pharungrad  
      Password   : 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือกหลักสูตรที่ต้องการน าเข้าข้อมูล (ข้อสังเกตุ : ระดับหลักสูตรแถบการกรอกข้อมูลระดับหลักสูตรจะเป็นสีแดง) 

 

 

 

 

 

 

กรอกรหัสผ่าน 

เลือกหลักสูตร 

http://www.cheqa.mua.go.th/
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เลือกหมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป เพื่อกรอกข้อมูลอาจารย์ ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
2. คลิกเมนู Input   

 
3. เลือกรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 โดยคลิกในช่อง “เลือกอาจารย์” และท าการพิมพ์ชื่อ
อาจารย์ที่อยู่ใน มคอ.2  โดยระบบจะด าเนินการค้นหาให้อัตโนมัติ 

 
 
 
 

1. เลือกหมวดที่ 1 

2. เลือก “อาจารย์ประจ าหลักสตูร” 

อ.ประจ าหลักสูตร มคอ.2 

พิมพ์ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีใน มคอ.2 
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4. เลือกรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ณ สิ้นรอบปีการศึกษาที่ประเมิน) 

5. เลือกรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
 

 
 

การกรอกประวัติการศึกษา ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. คลิก More Info….ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีละท่าน 
2. ข้อมูลส่วนแรก  กรอกประวัติการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนนักศึกษาที่ดูแล และบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประสบการณ์การสอน 
3. บันทึก 

 

พิมพ์ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ณ สิ้นรอบปีการศึกษาท่ีประเมิน) 

1. กรอกประวัติการศึกษา/ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. กรอกข้อมูลอืน่ๆและประวัติการสอน 

3. บันทึก 

พิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอน 
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4. ข้อมูลส่วนที่ 2  กรอกข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ค้นคว้าอิสระ 

 
5. ข้อมูลส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา กดปุ่ม “New” กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา และข้อมูล
ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
6. (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก) ให้กรอกข้อมูลจ านวนบทความอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ  Scopus 

ข้อสังเกต  กรณีการกรอกผลงานวิชาการ ให้ตรวจสอบค่าน้้าหนักของผลงานนั้นๆ ก่อนท้าการบันทึกทุกครั้ง  
 

4. คลิก update 
 

เลือก New และกรอกขอ้มูลอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

3.กด New 4.กรอกชื่อผลงานวชิาการให้ครบถ้วน 

2. กรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วน 

1.กด New 

5. กด New และระบุจ านวน บทความที่ได้รับการอ้างอิง 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

 
 
 

 



 

228 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

 

 

 



 

230 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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232 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลรายวิชา 
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หน่วยที่ 3 การประเมินตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
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ได้แก่ ตัวบ่งที่ 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 
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ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 4.2, 4.3, 5.4 

 

 



 

244 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

หน่วยที่ 4 การรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับคณะ 
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หน่วยที่ 1 การก าหนดผู้ดแูลระบบ 

1. เลือก Admin tool 
2. เลือกแท็บ ระดับคณะ/สถาบัน
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การก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ในการประเมิน 
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การเพิ่ม/แก้ไข ผู้ใช้งานระดับคณะ 
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251 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

หน่วยที่ 2 การประเมินระดับคณะ 
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 3. เลือกรายการที่จะกรอก 4. เลือกแทบคณะ 
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การประเมินตนเอง 
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การท าลิ้งค์เอกสารในระบบ Che QA Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอัพโหลดเอกสารในระบบ Che QA Online  

 

 1. 
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การคัดลอกล้ิงค์เอกสารมาจากระบบ UBU QA 

1. เข้าเวบไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.phar.ubu.ac.th/ 
2. เลือกเมนู UBU-QA 

 

 

3. ปรากฎหน้าระบบบริหารจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ URL: http://ubuqaonline.ubu.ac.th/ 

 

 

 

คลิกเข้าสู่ระบบ 

คลิก UBU QA 

http://www.phar.ubu.ac.th/
http://ubuqaonline.ubu.ac.th/


 

258 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

4. เลือกเข้าสู่ระบบ และระบุ  Username : รหัสเข้าเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เช่น phxxxxxx 
    Password : รหัสเข้าเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เช่น xxxxxxxx 
    เสร็จแล้ว       เลือก login 

 

 

5. ติก  เพ่ือเข้าสู่การคัดลอกลิ้งค์เอกสาร 

 

 

 

ใส่รหัสผ่าน 

ติกเคร่ืองหมาย / 
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6. คัดลอกลิ้งค์เพ่ือน าไปวางในระบบ CHE 

 

 

 

 

7. วางลิ้งค์ที่เก่ียวข้องในช่อง “รายการหลักฐาน” ของตัวบ่งชี้นั้นๆ ในระบบ Che QA Online 

8. กด Update/บันทึก 

คัดลอกลิ้งค ์
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ภาคผนวก ซ 
ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน ประกอบรายงานการประเมินตนเอง  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  

 

(อ้างอิงข้อมูลและค าอธิบายจาก สมศ. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ทุกๆ 5 ปี) 
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ภาคผนวก ฌ 
ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน ประกอบจัดท าโครงร่างองค์กร (OP) 

และผลลัพธ์ในหมวดที่ 7  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) 
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โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) 

P.1 ลักษณะ(ชื่อหน่วยงาน)            
ก. สภาพแวดล้อมของ(ชื่อหน่วยงาน)           

(1) การบริการ             
(อธิบายเกี่ยวกับงาน/ภารกิจ/การให้บริการของหน่วยงาน รวมถึงวิธีการในการด้าเนินงาน/ ให้บริการ)    
(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ(ชื่อหน่วยงาน)          
(อธิบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจที่หน่วยงานก้าหนดไว้ รวมถึงสมรรถนะหลัก10ของ หน่วยงาน และ

อธิบายความเชื่อมโยงว่าสมรรภนะหลักมีความเก่ียวข้องอย่างไรกับพันธกิจหน่วยงาน)   
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร         
(อธิบายประเภท การแบ่งบุคลากรภายในหน่วยงาน และอธิบายถึงสภาพแวดล้อม ความ ปลอดภัยที่

หน่วยงานมีให้กับบุคลากร)     
(4) สินทรัพย์              
(อธิบายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส้าคัญที่หน่วยงานมีให้บุคลากรได้ ใช้ประโยชน์)  
(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ          
 (อธิบายเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่หน่วยงานต้องใช้ในการปฏิบัติงาน)    

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน   
(1) โครงสร้างหน่วยงาน            
(อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงาน ความสัมพันธ์ในการบริหารงานระหว่างหน่วยงาน ไปยัง

ผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบที่หน่วยงานเห็นเหมาะสม เช่น อธิบายในลักษณะของแผนผัง แผนภาพ)      
(2) ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
(อธิบายถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน คือใคร แต่ละกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย แตกต่างกันอย่างไร มีความต้องการหรือความคาดหวังต่อการให้บริการของหน่วยงาน อย่างไร 
และหน่วยงานด้าเนินการอย่างไรกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย)   

(3) คู่ความร่วมมือ             
(อธิบายถึงคู่ความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ คือใคร มี บทบาท

อย่างไรในหน่วยงาน และหน่วยงานมีวิธีการสื่อสารกับคู่ความร่วมมืออย่างไร)    
 

P.2 สภาวการณ์ของ (ชื่อหน่วยงาน)           
ก. สภาพด้านการแข่งขัน (ถ้ามี)   

(1) ล าดับในการแข่งขัน            
(อธิบายขนาดและการเติบโตของหน่วยงาน เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นภายนอก)    

   (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน        
(อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะการแข่งขัน ที่สร้างโอกาสในการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือ)    
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ            
(อธิบายข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้มาจากแหล่งใดบ้าง มีข้อจ้ากัดอย่างไรในการได้ข้อมูล)    
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์    
(อธิบายความได้เปรียบของหน่วยงานด้านการให้บริการ การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อ สังคม 

และบุคลากร ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่น การออกแบบการให้บริการ ชื่อเสียง การสร้าง 
นวัตกรรมและการเข้าถึงได้โดยสะดวก)    
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน    
(อธิบายการปรับปรุงการด้าเนินงานของหน่วยงาน)  
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รายงานผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  

(ตัวช้ีวัดในหมวด 7 ผลลัพธ์ ที่กําหนดขึ้นในแบบฟอร์ม เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ซึ่งสามารถ
เพิ่ม/ลด ตัวชี้วัดทีเ่ห็นว่าเหมาะสม และสามารถแสดงถึงผลการดําเนินงานที่ชัดเจนของหน่วยงานได้) 

 
หมวด 7 ผลลัพธ์  

5 หัวข้อ หัวข้อที่เขื่อม
โยง 

หมวด ข้อมูลปี …. 
(ปีงบประมาณ 

….) 

หน่วย
วัด 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
สรุปผลด าเนินการของหน่วยงานท่ีส าคัญด้านประสิทธิผล และประสทิธิภาพของกระบวนการ ท้ังผลที่ ตอบสนอง
ผู้รับบริการ และต่อระบบปฏิบตัิการของหน่วยงาน โดยให้อยู่ในประเด็น ต่อไปนี้ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้าน
กระบวนการ  
เช่น - ร้อยละของบัณฑติที่สอบไดใ้บประกอบวิชาชีพใน
ครั้งแรก 
      - ระดับคุณภาพของบัณฑติระดับปรญิญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 
        ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
      - ร้อยละผลงานวิจยัของนักศึษาระดับปริญญาโทที่
ตีพิมพ์เผยแพร ่
       - ร้อยละผลงานวิจัยของนักศึษาระดบัปรญิญาเอกที่
ตีพิมพ์เผยแพร ่

P.1ข 
(2)/3.2 ก/4.1 

OP/ม.3-4   

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
เช่น - ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
      - ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย ์
      - จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านสมุนไพร
หรือภูมิปญัญาพื้นบ้านอีสานใต ้
      - จ านวนรางวัลประเภทต่างๆ ที่หน่วยงาน/
อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ศิษยเ์ก่าไดร้ับจาก
หน่วยงานอ่ืน 

6.1/6.2ค หมวด 4   

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
เช่น - ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
      - จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหรอืมีงานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานร่วมกบัแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

P1ข(3) OP   

7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
สรุปผลด าเนินการของหน่วยงานท่ีส าคัญที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ โดยใหอ้ยู่ในประเด็น ต่อไปนี ้
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอื่นๆ 
เช่น - ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

3.1ก/3.1ข หมวด 3   
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5 หัวข้อ หัวข้อที่เขื่อม
โยง 

หมวด ข้อมูลปี …. 
(ปีงบประมาณ 

….) 

หน่วย
วัด 

      - ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 
      - ร้อยลดความพึงพอใจของผูร้ับบริการด้านการ
บริการวิชาการ 
      - ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 
      - ร้อยละความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อกจิกรรมสร้าง
ความสัมพันธ ์
      - จ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจกรรมคณะ 
      - จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษาในแต่ละระดับ 
 7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
สรุปผลด าเนินการของหน่วยงานท่ีส าคัญที่มุ่งเน้นบุคลากร สภาพแวดล้อมการท างาน และความผูกพันของบุคลากร โดยให้
อยู่ในประเด็น ต่อไปนี้   
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
เช่น - ดัชนีคุณภาพอาจารย ์
      - ร้อยละของคณาจารย์ทีไ่ด้รบัการพัฒนาทักษะ
ด้าน 
       ภาษาต่างประเทศหรือการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
      - จ านวนอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลใน
ระดับนานาชาต ิ
      - ระดับความสุขในการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
      - ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

5.1ก/5.1ข/5.2ก 
2.2ก(4) 

หมวด5 
หมวด 2 

  

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 
สรุปผลด าเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านการเงิน และ การบรรลุเปา้หมาย
ของหน่วยงาน โดยให้อยู่ในประเดน็ ต่อไปนี้   
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองคก์ร ธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
เช่น  - ร้อยละอาจารย์ที่ประพฤตผิดิจรรยาบรรณ
อาจารย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณนักวิจัย 
      - ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
      - ปริมาณไฟฟ้าและอัตราการใช้ไฟฟ้า 
      - ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 

1.1/1.2 
 

หมวด 1 
 

  

ข. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
เช่น - ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์  
        (ประเมินผลสมัฤทธ์ิของตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์
ของแต่ละยุทธศาสตร์) 
     - ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

2.1/2.2 หมวด 2   
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5 หัวข้อ หัวข้อที่เขื่อม
โยง 

หมวด ข้อมูลปี …. 
(ปีงบประมาณ 

….) 

หน่วย
วัด 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
สรุปผลด าเนินการของหน่วยงานดา้นงบประมาณ การเงิน โดยให้อยูใ่นประเด็น ต่อไปนี้  
ก. ผลลัพธ์งบประมาณ การเงิน และการตลาด 
เช่น - จ านวนทุนการศึกษาระดับปริญญาตร ี
         - จ านวนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตร ี
      - งบประมาณเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการต่อคน 
      - งบประมาณเฉลี่ยในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อคน 
      - งบประมาณที่ใช้ในการให้บริการวิชาการแกส่ังคม 
      - เงินสนับสนุนวิจัยจากภายในและภายนอก 
      - ร้อยละนักศึกษาแลกเปลีย่น 

4.1ก 
2.2 

หมวด 4 
หมวด 2 
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ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่างแบบค าขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์

ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน ประกอบรายงานการประเมินตนเอง 
การรับรองสถาบัน 
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(ตัวอย่างแบบ กศภ.1) 
แบบค าขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ 

 
วันที่ 19     ดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.   2561 

1. ชื่อสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ชื่อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
    ชื่อนิติบุคคลที่สังกัด (มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
    สถานภาพเป็น   สถาบันการศึกษาของรัฐ  สถาบันการศึกษาเอกชน 
    มีหลักฐานเป็นเอกสารประกอบการจัดตั้ง1 คือ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ตั้งอยู่เลขท่ี 85  ถนน วาริน-เดชอุดม  ต าบล/แขวง วารินช าราบ   
    อ าเภอ/เขต วารินช าราบ   จังหวัด     อุบลราชธาน ี  รหัสไปรษณีย์ 34190     
    หมายเลขโทรศัพท์  045-353609 หมายเลขโทรสาร   045-353626    
    ชื่อผู้ยื่น (นาย/นาง/นางสาว)  ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   อายุ       55            ป ี
    ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก   
    เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2(ถ้ามี)  ภ.6073     
    มีต าแหน่ง/หน้าที่ในสถานศึกษาเภสัชศาสตร์นี้ คือ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ตามค าสั่งแต่งตั้ง เลขที่ 2    1/2558  ลงวันที่ 31 มกราคม 2558    
    ได้รับมอบอ านาจจาก3  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        โดยได้แนบหนังสือมอบอ านาจมาด้วย 

    ผู้ยื่นอยู่บ้านเลขที่  38/5 ตรอก/ซอย  -  ถนน  เทศบาล 5   
    ต าบล/แขวง  วารินช าราบ อ าเภอ/เขต  วารินช าราบ จังหวัด  อุบลราชธานี   
    รหัสไปรษณีย์  34190  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร   
    Email address   chutinan.p@ubu.ac.th       
2.  มีความประสงค์ขอยื่นค าขอรับรองสถาบันการศึกษาดังกล่าว พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

3.1 หลักฐานประกอบค าขอ 
     3.1.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ      จ านวน 1 ฉบับ 
     3.1.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา        จ านวน 1 ฉบับ 
     3.1.3  หลักฐานการเป็น ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบันการศึกษา(เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง)  จ านวน 1 ฉบับ 
     3.1.4  หลักฐานเป็นเอกสารประกอบการจัดตั้งสถาบัน เอกสารแสดงการจัดตั้ง        จ านวน 1 ชุด 
           สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรแ์ละเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล (มหาวิทยาลัย) 
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   3.2  รายงานการประเมินตนเองตามแบบประเมินเพ่ือรับรองสถาบันผลิต             จ านวน 7  ชุด 
             บัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ (กศภ.2) 
 
   3.3  ส าหรับสถาบันที่เปิดด าเนินการใหม่ ให้มีหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม รายการละ 1 ชุด ดังนี้ 
      3.3.1  รายละเอียดแบบแปลน แผนผัง อาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษาและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่    
                 บริเวณใกล้เคียง 
      3.3.2  หนังสือรับรอง/ข้อตกลงความร่วมมือของสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
      3.3.3  หนังสือรับรอง/ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง 
3.4  เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
3.5  ค่าธรรมเนียม จ านวน 20,000  บาท 
3.6  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางเพ่ือการตรวจประเมินให้สถาบันผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบ

     
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
           (            ) 
              คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

หมายเหตุ  กรณผีู้ยื่นค าขอเป็นส่วนราชการ ไม่ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านตาม 3.1.2 
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(ตัวอย่างแบบ กศภ.2) 
แบบประเมินเพ่ือรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ 

สภาเภสชักรรม 
 

๑. สถาบัน (คณะ/มหาวิทยาลัย)  คณะเภสัชศาสตร ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
๒. หลักสูตรที่เปิดสอน (ช่ือหลักสตูร ปรญิญา และค าย่อ ไทย/อังกฤษ) 
 ๒.๑ ช่ือหลักสูตร (ไทย)     หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
        ช่ือหลักสูตร (อังกฤษ)      Doctor of Pharmacy Program    
  
       ช่ือปริญญา/ค าย่อ (ไทย)     เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.)      
       ช่ือปริญญา/ค าย่อ (อังกฤษ)   Doctor of Pharmacy (Pharm. D.) 
        วิชาเอก หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่  

- สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) 
- สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy)  

    
๓. ผู้แทนของสถาบันที่ให้ข้อมูล 
 ๑.  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์   
 ๒.  รศ.ดร.วันดี รังสีวิจติรประภา   รองคณบดฝี่ายวิจัยและวเิทศสัมพนัธ์  
 3.  ผศ.ดร.สภุารตัน์ จันทร์เหลือง   รองคณบดฝี่ายวิชาการ    
 4.  ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา    รองคณบดฝี่ายบริหาร    
 5.  ดร.ฐิตเิดช ลือตระกลู   รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ  
 6.  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
    7. ดร.ธนวดี ปรเีปรม    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    8. ดร.จินตนา นภาพร    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
    9. อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
    10.  ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิร ิ   หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
    11.  ผศ.ดร.ศิรมิา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา     หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์
    12.  อาจารย์ทวนธน บุญลือ   หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
 
๔. คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสชัศาสตร์ ผู้ตรวจเย่ียม 

1. รศ. ดร. ภญ. พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รศ. ดร. ภญ. สุชาดา ชุติมาวรพันธ์  รองประธานอนุกรรมการ 
3. ภก. อ านวย  พฤกษ์ภาคภูม ิ   อนุกรรมการ 
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4. ผศ. ดร. ภญ. วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ  อนุกรรมการ 
5. รศ. ดร. ภญ. โพยม  วงศ์ภูวรักษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. ผศ. ดร. ภญ. ฐิตมิา  ด้วงเงิน   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๕. วันที่ตรวจเย่ียม  วันพุธท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ปัจจัยและข้อก าหนดส าหรับการประเมิน 

ปัจจัยและข้อก าหนดส าหรับการประเมิน 

* คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการรับรองสถาบัน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-
2561 ดังนั้นการประเมินรอบใหม่เพ่ือรับรองสถาบัน โดยผู้แทนสภาเภสัชกรรม ประมาณ ปีการศึกษา 2561 หรือ 
2562) 

 ** การประเมินแต่ละดัชนี เป็นการประเมินแบบ มี/ไม่มี พร้อมเอกสาร หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 

 

ปัจจัยท่ี ๑ คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/คณะ (หน่วยงาน) 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผล
สนับสนุน 

๑.๑ คุณสมบัติระดับ
มหาวิทยาลัย 
๑.๑.๑) เป็นมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

/  งานบริหาร ก าหนดให้องค์กร
หรือสถาบัน การศึกษา
ที่จัดตั้งคณะเภสัช
ศาสตร์ต้องมีการ
จัดตั้งโดยมีกฎหมาย
รองรับอย่างถูกต้อง 
และต้องอยู่ในระดับ
“มหาวิทยาลัย” 
ไม่ใช่ระดับที่ต่ ากว่า 
เช่น วิทยาลัย   

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปดิท า
การเรยีนการสอนครั้งแรกในปี
การศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้
ช่ือ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัด
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเปดิท า
การสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปี
พุทธศักราช ๒๕๓๓ รัฐบาลสมัย พล
เอกชาติชาย  ชุณหวัณ ไดม้ีมตยิก
ฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็น “มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี” ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัของรัฐล าดบัท่ี ๑๙ 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลยั ตาม
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
เอกสารแนบ ๑ 
- พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๑.๑.๒)  มปีรัชญา/ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัเขียนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

/  งานบริหาร เพื่อให้สถาบันการศึกษา
ได้แสดงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  
ซึ่งเป็นหลักส าคัญใน

มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี  มี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตาม 
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓ ที่ก าหนดใหมหาวิทยาลัย
เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุ
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผล
สนับสนุน 

การก่อตั้งและด ารง
อยู่ของมหาวิทยาลัย 
โดยต้องมีความ
สอดคล้องกันของ 
ปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ 

ประสงคใหการศึกษาสงเสริม
วิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แ ก สั ง ค ม แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีปรัชญ า 
วิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย เขียนไว้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
เอกสารแนบ ๒ 
- แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
2560-2564  

๑.๒ คุณสมบัติระดับคณะ      
 ๑.๒.๑) หน่วยงานท่ีท าหน้าที่

ผลิตบัณฑติทางเภสัชศาสตร์
ตามหลักสูตรที่ขอให้สภา
เภสัชกรรมรับรองเป็น
หน่วยงานระดับคณะหรือ
เทยีบเท่า 

/  งานบริหาร ก าหนดใหห้น่วยงาน
ผลติบณัฑิตเป็นระดับ
คณะหรือเทียบเท่า
เพื่อให้ผู้บริหารของ
คณะมีอ านาจในการ
ตัดสินใจและบริหาร
คล่องตัวขึ้น  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ รับอนุมัติการ
จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ก เมื่อวันที่ ๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีฐานะเป็น
หน่วยงานระดับคณะ  
เอกสารแนบ ๓  
- พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑.๒.๒) มีระบบธรรมาภิบาล
ขององค์กรในการบริหาร
มหาวิทยาลยัและคณะ เพื่อ
ป้องกัน/หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

/  งานบริหาร เนื่องจากระบบธรร
มาภิบาล 
เป็นสิ่งส าคัญในการะ
บวนการบริหาร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ รับอนุมัติการ
จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ก เมื่อวันที่ ๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีฐานะเป็น
หน่วยงานระดับคณะ  
เอกสารแนบ ๓  
- พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑.๒.๓) ผู้บริหารระดับคณบดี 
ต้องมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 
ครบทุกประเด็น 
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรมจากสภาเภสัช
กรรมที่ยังสามารถใช้
ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม 
ได้อยู่  

- ไม่เคยมีประวตัิถูก
ด าเนินการลงโทษทางด้าน
จรรยาบรรณ เช่น ถูกพัก
ใช้  

  คณบดี 
งานบริหาร 

เหตุผลในการก าหนด
เกณฑ ์
ในข้อนี้มีดังนี ้
- คณบดีต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมจากสภา
เภสัชกรรมที่ยังคง
ใช้ได้อยู่ ณ วันท่ี
ด ารง    ต าแหน่ง
เพื่อให้เข้าใจบริบท
การปฏิบัติวิชาชีพและ
การศึกษาทางเภสัช
ศาสตร์ที่ชัดเจน 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คือ  ผศ.
ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา มี
เลขใบอนุญ าตเป็ นผู้ป ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 6073 และไม่
เคยมีประวัติถูกด าเนินการลงโทษ
ทางด้านจรรยาบรรณ เป็นอาจารย์
ป ร ะ จ า ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  26 ปี  แ ล ะ
ประสบการณ์ด้านบริหารในคณะ
เภ สั ช ศ าส ต ร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย
อุบลราชธานีเป็นรองคณบดีและ
คณบดี มากกว่า 10 ปี 
เอกสารแนบ 5 
- แบบประวัติส่วนตัวของคณบดี  
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผล
สนับสนุน 

เพิกถอน หรืออยู่ระหว่าง
การถูกพักใช้ใบอนุญาตฯ   

- เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์
ประจ าใน
สถาบนัการศึกษา  

- มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารใน
สถาบันการศึกษา หรือมี
ประสบการณ ์
ในการบริหารการศึกษา
องค์กรทางวิชาการ
ระดบัสูงอื่นๆ ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ ประธาน รอง
ประธาน และเลขาธิการ  
ที่คณะกรรมการเช่ือมั่นว่า
จะท าหน้าท่ีบริหารได ้

- คณบดีต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีของ
คณาจารย์และ
นักศึกษาในด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- คณบดีซึ่งเป็น
ผู้บริหารสูงสุดของ
คณะเภสัชศาสตร์
ต้องเคยเป็นอาจารย์
ประจ าในสถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อให้มี
ประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอน
เพียงพอ   
- คณบดีต้องมี
ประสบการณ์ด้าน
การบริหารในสถาบัน 
การศึกษาเภสัช
ศาสตร์หรือมี
ประสบการณ์ในการ
บริหารองค์กรทาง
วิชาการระดับสูงอื่นๆ 
ที่ท าให้เช่ือมั่นว่าจะ
ท าหน้าที่บริหารคณะ
เภสัชศาสตร์ได ้

 

๑.๒.๔)  ผู้บริหารระดบัรอง
คณบดี อย่างน้อย ๑ คน ต้อง
มีคุณสมบัตดิังต่อไปนี้ ครบ
ทุกประเด็น 
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมจากสภาเภสัชกรรม
ที่ยังสามารถใช้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมได้อยู่  

- ไม่เคยมีประวตัิถูก
ด าเนินการลงโทษทางด้าน
จรรยาบรรณ เช่น ถูกพัก
ใช้  
เพิกถอน หรืออยู่ระหว่าง
การถูกพักใช้ใบอนุญาตฯ   

- เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์
ประจ าใน
สถาบันการศึกษา 

- มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารใน
สถาบันการศึกษา หรือมี
ประสบการณ ์
ในการบริหารการศึกษา
องค์กรทางวิชาการ
ระดับสูงอื่นๆ ได้แก่ 

  งานบุคคล - รองคณบดีอย่าง
น้อย ๑ คน 
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมจากสภา
เภสัชกรรมที่ยังคงใช้ 
ได้อยู่ ณ วันท่ีด ารง
ต าแหน่งเพ่ือให้เข้าใจ
บริบทการปฏิบตัิ
วิชาชีพและ
การศึกษาทางเภสัช
ศาสตร์ที่ชัดเจน 
- รองคณบดีต้องเป็น
ตัวอย่าง 
ที่ดีของคณาจารย์
และนักศึกษาในด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- รองคณบดีต้องเคย
เป็นอาจารย์ประจ าใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 
ให้มีประสบการณ์
ด้านการเรียนการ
สอนเพียงพอ    
- รองคณบดีต้องมี

คณะเภสัชศาสตร์มีรองคณบดี
ทั้ งหมด  4  ท่ าน  โดย เป็ นรอ ง
คณบดีที่ไปตามเกณฑ์จ านวน 3 
ท่าน คือ  
     1. ดร.ภก.ศักดิ์ สิทธิ์  ศรีภา 
รองคณ บดี ฝ่ ายบริห าร  มี เลข
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ภ. 11768 และไม่
เคยมีประวัติถูกด าเนินการลงโทษ
ทางด้านจรรยาบรรณ เป็นอาจารย์
ป ร ะ จ า ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  2 1 ปี  แ ล ะ
ป ระสบ การณ์ ด้ าน บ ริห าร ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 ปี 
     2. รศ.ดร.ภญ.วันดี  รังสีวิจิตร
ประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ มีเลขใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. 
8486 และไม่ เคยมีประวัติ ถูก
ด า เนิ น ก า ร ล ง โท ษ ท า งด้ า น
จรรยาบรรณ เป็นอาจารย์ประจ า
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24 
ปี และประสบการณ์ด้านบริหารใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมากกว่า 
10 ปี 
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผล
สนับสนุน 

ผู้อ านวยการ ประธาน รอง
ประธาน และเลขาธิการ  
ที่คณะกรรมการเช่ือมั่นว่า
จะท าหน้าท่ีบริหารได ้

ประสบการณ์ด้าน
การบริหารในสถาบัน 
การศึกษาเภสัช
ศาสตร์หรือมี
ประสบการณ์ในการ
บริหารองค์กรทาง
วิชาการระดับสูง 
อื่น ๆ ท่ีท าให้เชื่อมั่น
ว่าจะท าหนา้ที่
บริหารคณะเภสัช
ศาสตร์ได ้

     3. ดร.ภก.ฐิติเดช ลือตระกูล 
ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย แ ผ น แ ล ะ
สารสนเทศ มีเลขใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ. 
10554 และไม่เคยมีประวัติถูก
ด า เนิ น ก า ร ล ง โท ษ ท า งด้ า น
จรรยาบรรณ เป็นอาจารย์ประจ า
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22 
ปี และประสบการณ์ด้านบริหารใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 ปี 
     แ ล ะ ร อ ง ค ณ บ ดี ที่ เพิ่ ง มี
ประสบการณ์ ด้ านการบริหาร
จ านวน ๑ ท่าน คือ 
     4. ผศ.ดร.ภญ.สุภารัตน์ จันทร์
เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มี
เลขใบอนุญ าตเป็ นผู้ป ระกอบ
วิชา ชีพ เภ สั ชก รรม  เล ขที่  ภ . 
9062 และไม่ เคยมีประวัติถูก
ด า เนิ น ก า ร ล ง โท ษ ท า งด้ า น
จรรยาบรรณ เป็นอาจารย์ประจ า
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23 
ปี และประสบการณ์ด้านบริหารใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ปี 
(เริ่มด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. 2559) 
เอกสารแนบ 6 
- แบบประวัติ ส่ วนตั วของรอง
คณบดี  

๑.๓ ความสอดคลอ้งของ ปรชัญา 
ปณิธาน  
พันธกิจ วัตถุประสงค์ในการ
ผลิตบัณฑิต 
๑.๓.๑) คณะมีปณิธาน และ
พันธกิจระบุไว้ชัดเจนว่ามุ่ง
ผลิตเภสัชกรที่มีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบตัิ
ตามที ่
สภาเภสัชกรรมก าหนดและ
สอดคล้องกบัความต้องการ
ของประเทศ 

  งานแผน 
 

เพื่อให้คณะเภสัช
ศาสตร์ได้แสดงอัต
ลักษณ์ของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 
ปณิธาน และ พันธ
กิจ ซึ่งเป็นหลัก
ส าคัญ 
ในการก่อตั้งและด ารง
อยู่ของคณะฯ โดยมี
ความสอดคล้องกัน
ของปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ 

คณะเภสั ชศาสตร์  มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม  
ความโดดเด่นของบัณฑิตดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ :  เป็นคณะ
เภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน เป็น
ที่รู้จักและยอมรับในอาเซียน ผลิต
บัณ ฑิ ตที่ มี ค วาม เป็ น เลิ ศด้ าน
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ 
สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 

2)  พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความ

เป็น เลิศด้ านความรู้
และทักษะวิชาชีพ มี
คุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล สามารถ
แข่งขันได้ในประชาคม
อ า เ ซี ย น   แ ล ะ มี
คุณ ธรรมน าความรู้ 
ด ารงชีวิตบนพื้นฐาน
ความพอเพียง 

2. สร้างสรรค์ งานวิจัย
และนวัตกรรม  เพื่อให้
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผล
สนับสนุน 
เกิดองค์ความรู้ ใหม่  
เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล   สามารถน าไป
ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่สังคม 

3 . บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
ตอบสนองต่อความ
ต้อง การของชุมชน  
และสร้ างเครือข่ าย
ชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อ
พัฒนาและยกระดับ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ ห้
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

4 . อนุ รั กษ์  ท านุ บ ารุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรม ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น และสืบ
สานขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี อันดี งามเพื่ อ
ธ ารงไว้ภายใต้ บริบท
โลกาภิวัตน ์

5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วย
ห ลั ก ธรรม าภิ บ าล  
พั ฒ น าอ งค์ ก ร ให้ มี
คุ ณ ภ าพ ม าต รฐ าน 
เพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ  ประชาคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข  

3)  วัฒนธรรมองค์กร  
- ก า ร ท า ง า น เป็ น ที ม 

(Teamwork)   
- ก า ร มี หั ว ใจ บ ริ ก า ร 

(Service Mind)   
- ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

(Responsibility)   
4)  ค่านิยม  

- ท า ง า น เ ชิ ง รุ ก 
(Proactiveness) 

- ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
(Creativity) 

- พัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง  
(Continuous Quality 
Improvement) 

- ขับเคลื่อนสู่ความเป็น
เ ลิ ศ  ( Drive for 
excellence) 

5)  ค ว า ม โด ด เ ด่ น ข อ ง
บัณฑิต 
1) สาขาบ ริบ าล เภสั ช
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผล
สนับสนุน 
กรรม  :  สร้างบัณฑิต
ที่มีความโดดเด่นด้าน
มะเร็ง จิตเวช หัวใจ
หลอดเลือดและเภสัช
กรรมปฐมภูมิ   

2) สาขาเภสัชกรรมอุตสา
หการ :  สร้างบัณฑิต
ที่มีความโดดเด่นด้าน
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

เอกสารแนบ 7 
- แผน ยุ ท ธศ าสตร์ คณ ะเภ สั ช
ศาสตร์ พ.ศ. 2560 -2564 

๑.๓.๒)  คณะมีหลักสตูรที่มี
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ชัดเจน และสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ของชาติ แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ แผนพัฒนาระบบ
ยาและวิชาชีพเภสัชกรรม 
ภารกิจหลักของสถาบัน 
อุดมศึกษา รวมทั้ง
แผนพัฒนาสถาบัน 

  งานวิชาการ 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

เพื่อให้คณะเภสัช
ศาสตร์ ไดจ้ัดท า
หลักสตูรที่มีปรัชญา
และวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้อง 
กับปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของ
คณะเภสัชศาสตร์        

หลักสตูรที่มีปรัชญาและวัตถุประสงค์
ชัดเจน และสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา
ของชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
แผนพัฒนาระบบยาและวิชาชีพเภสัช
กรรม ภารกิจหลักของสถาบัน 
อุดมศึกษา รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบัน 
เอกสารแนบ 8    
- มคอ.2 

๑.๔ ๑.๔. โครงสร้างและระบบ
บริหาร  
๑.๔.๑)  มหาวิทยาลัยมี
โครงสร้าง และระบบ
บริหารงานท่ีชัดเจนเพื่อ
สนับสนุนการจัด การศึกษา
ให้บรรลตุามปณิธาน ได้แก่ 
การบริหารงานท่ัวไป การ
บริหารการศึกษา การวิจยั 
การให้บริการวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

  งานบริหาร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่ชัดเจน
ของมหาวิทยาลัย
ย่อมส่งผลการ
บริหารงานของคณะ
เภสัชศาสตร์      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโครงสร้าง 
และระบบบริหารงานที่ชัดเจน ดังแสดง
ในรายงานการประจ าปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ส าคัญ
ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
จัดการด้านต่างๆ  คือ การบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารการศึกษา การ
วิจัย การให้บริการวิชาการแก่
สั ง ค ม  แ ล ะ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และคณะเภสัช
ศาสตร์  ได้ จัด ให้มีหน่วยงานที่
สอดคล้อ งกั บการด า เนิ นการ
ข้ า งต้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ก ารจั ด
การศึกษาเช่นกัน 
เอกสารแนบ 9 
- โ ค ร ง ส ร้ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  
- รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   
- โครงสร้ างคณ ะเภสั ชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑.๔.๒)  ระบบบริหารงาน 
จัดท าเป็นระเบียบของ
มหาวิทยาลยั และประกาศ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน

  งานบริหาร โครงสร้างและระบบ
การบริหารที่ดีของ
มหาวิทยาลยัย่อม
ส่งผลต่อการ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จัดท า
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และได้มีการ
ประกาศใหผู้้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผล
สนับสนุน 

ตามหลักการบริหารจดัการที่
ด ี

บริหารงานของคณะ
เภสัชศาสตร ์

ทั้งผ่านการแจ้งเวียนและการโพสต์
ไว้บนหน้าเว็บไซต ์
เอกสารแนบ ๑๐  
- หน้าเว็บไซต์ข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
 

๑.๕ การขอเปิดคณะเภสัช
ศาสตร์ใหม่  
ในระยะ ๑๐ ปีแรก 
มหาวิทยาลยัที่ด าเนินการเปดิ
คณะใหมต่้องมีการท าความ
ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการด้านเภสัชศาสตร์กับ
มหาวิทยาลยัของรัฐที่มี
ประสบการณ์ และมีความ
เข้มแข็งในการด าเนินการเปิด
หลักสตูรเภสัชศาสตร์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี เพ่ือท า
หน้าท่ีเป็นสถาบันพี่เลี้ยง
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง  
สถาบันพี่เลีย้งจะท าหน้าที่พ่ี
เลี้ยง 
แก่คณะฯ ใหม่ไดไ้มเ่กิน ๑ 
คณะ 

  (ไม่ประมิน) สถาบันเปิดใหม่ยังมี
จ านวนอาจารย์น้อย
และอาจารย์ส่วน
ใหญ่ไมม่ีหรือมี
ประสบการณ์น้อย 
ประกอบกับ
ห้องเรียน เครื่องมือ
และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
โดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการที่อาจ
ยังไม่พร้อม สถาบัน
พี่เลี้ยงจึงมี
ความส าคญัในการ
ช่วยเหลือให้สถาบัน
ที่เปิดใหม่สามารถ
เปิดสอนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ และ
จาประสบการณ์การ
ประเมินสถาบันเปิด
ใหม่ท่ีผ่านมาพบว่า 
ส่วนใหญ่ในการเปิด
สอนช่วงแรก สถาบัน
ใหม่ต้องใช้อาจารย์
พิเศษจากสถาบันพ่ี
เลี้ยง รวมทั้งบางแห่ง
ต้องยืมอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและ
ต้องขอใช้
ห้องปฏิบัติการ 
ของสถาบันพี่เลี้ยง 
เนื่องจากการสั่งซื้อ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ
และการสรา้ง
ห้องปฏิบัติการอาจ
ไม่ส าเร็จตามแผนท่ี
วางไว้  

(ไม่ประมิน) 

๑.๖ การยืน่ความจ านงเพ่ือ
ขอรับการประเมินรับรอง
สถาบันและความเห็นชอบ
หลักสูตร  
มหาวิทยาลยัยื่นความจ านง

  งานวิชาการ 
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

ตามหลักการการขอ
ความเห็น ชอบจาก
องค์ใด ๆ ก็ตามหลัก 
สูตรต้องไดร้ับความ
เห็นชอบจากองค์กร

- สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2556 
และหลักสตูรนี้เปดิรับนักศึกษา
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผล
สนับสนุน 

เพื่อขอรับ 
การประเมินรบัรองสถาบัน
และเห็นชอบหลักสูตรจะต้อง
เสนอหลักสูตรใหส้ภา 
เภสัชกรรมใหค้วามเห็นชอบ 
โดยหลักสูตร 
ต้องได้รับความเห็นชอบโดย
ให้ยื่นก่อนวันเปิดภาค
การศึกษาท่ีรับนักศึกษาเข้า
เรียนเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย ๑๘๐ วัน โดยให้
สถาบันการศึกษาแจ้งวันเปิด
ภาคการศึกษามาพร้อมกับ
การเสนอหลักสตูร ท้ังนี้
หลักสตูรต้องผ่านการ
กลั่นกรองจากมหาวิทยาลัย
มาแล้วระดับหนึ่ง แตไ่ม่
จ าเป็นต้องผ่านสภา
มหาวิทยาลยั 

นั้นก่อนจึงจะใช้
หลักสตูรได้ และ
เพื่อให้มีความชัดเจน
และปฏิบตัิได้ตาม
ข้อก าหนด โดยที่ยังคง
ก าหนดใหเ้สนอ
หลักสตูรก่อนวันเปดิ
ภาคการศกึษา 180 
วัน นั้น เนื่องจากการ
ให้ความเห็นชอบ
หลักสตูรต้องใช้เวลา
ในการพิจารณา และ
หากหลักสูตรใดต้อง
แก้ไขจะได้มีเวลา
แก้ไขทันก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 
2555 (มิถุนายน 2555)  

- สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 
และหลักสตูรนี้เปดิรับนักศึกษา
เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 
2560 (สิงหาคม 2560) 

เอกสารแนบ ๑๑  
- ประกาศสภาเภสัชกรรม ท่ี 
5/2556 
- ประกาศสภาเภสัชกรรม ท่ี 
50/2559 
 
 

๑.๗ ความพร้อมของสถาบันที่
ยื่นขอรับรอง 
๑.๗.๑)  มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
อาจารย์ สถานที่ อาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สื่อการศึกษา และอุปกรณ์
การเรยีนการสอน รวมทั้ง
เงินงบประมาณครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

   
ด้านอาจารย์ 
- งานบุคคล 
- งานแผน 
- งานวิชาการ 
ด้านสื่อและ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
- งาน
ปฏิบัติการ 
- งานวิชาการ 

ความพร้อมด้าน
ทรัพยากร 
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การจัดการศึกษา 

ด้านอาจารย์  
-  รายละเอยีดดังรายงานในปัจจัย
ที่ 2  
ด้ า น ส ถ า น ที่  อ า ค า ร เรี ย น 
ห้องเรียน ด้านห้องปฏิบัติการ 
สื่อการศึกษา และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
ห้องเรียน 
1) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มีห้อง
บรรยายขนาด 300 ที่น่ัง 1 ห้อง, 
ขนาด 120-140 ท่ีนั่ง 6 ห้อง, 
ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 15-
30 ท่ีนั่ง 6 ห้อง 
2) ห้องเรียนที่อาคารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (หลัง
เก่า) หน้ามหาวิทยาลัย มีห้อง
บรรยายขนาด 120 ท่ีนั่ง 1 ห้อง, 
ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 12 ที่
นั่ง 9 ห้อง 
3) ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนครบถ้วนตาม
ลักษณะการใช้งาน 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีอาคาร
เรียนรวม และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ที่มีอุปกรณ์การเรียน
การสอนครบถ้วนตามลักษณะการ
ใช้งาน ซึ่งคณะต่างๆ สามารถขอ
เข้ารับบริการได้ 
ห้องปฏิบัติการ  อาคารคณะเภสัช
ศาสตร์มีห้องปฏิบัติการรองรับ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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- ช้ัน 1 โรงงานผลิตยาจ าลอง ใช้
ในการเรียนการสอนวิชารูปแบบ
ยาเตรียม และงานวิจัยด้านการ
ผลิตยา เภสัชภัณฑ์ เครื่องส าอาง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
- ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการด้านชีว
เภ สั ช ศ าส ต ร์  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิ ท ย า 
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณู
ชีววิทยา และ ห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคและสรีรวิทยา 
- ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการด้านเภสัช
เคมีและเทคโนโลยี เภสัชกรรม 
ประกอบด้ วย ห้ องปฏิบั ติ การ
เ ท ค โ น โ ล ยี เ ภ สั ช ก ร ร ม 
ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 
แ ล ะ  ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร เภ สั ช
พฤกษศาสตร์และเภสัชเวช 
- ช้ัน 4 ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ในแต่ละช้ัน ได้มีการจัดการวัสดุ
แ ล ะ ค รุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม และพอเพียง
ต่ อ จ าน วนนั กศึ กษ าและการ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
ด้านงบประมาณ 
คณะจดัสรรงบประมาณรองรับ
การจัดการเรยีนการสอนที่
เพียงพอดังแสดงในแผน
ยุทธศาสตร์คณะ 2560-2564 
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
เอกสารแนบ ๑๒ 
- สรุปห้องส าหรับการจดัการเรียน
การสอน 
- แบบพิมพ์โครงสร้างอาคารคณะ
เภสัชศาสตร์ ส่วนห้องปฏิบัติการ
ช้ัน 1-4 
- ร า ย ก า ร วั ส ดุ แ ล ะ ค รุ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ประจ าช้ัน 1-4 
ด้านการเงินและงบประมาณ  
- แผนยุทธศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี  2560-2564 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

๑.๗.๒)  มีแผนด าเนินงาน
ระยะ ๕ ปี ท่ีมีความชัดเจน 
และเป็นไปได้ โดยต้องมี
แผนปฏิบัติการแสดงให้เห็น
ว่ามีความพร้อมดังกล่าวก่อน
เริ่มการศึกษาของแต่ละชั้นปี
อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 

  งานแผน การด าเนินงานท่ีดี
ต้องมีแผนด าเนินงาน
ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อแสดง
ถึงการเตรียมความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา  

ค ณ ะ เภ สั ช ศ า ส ต ร์  มี แ ผ น
ด าเนินงานระยะ 5 ปี ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
คณะระยะยาว 5 ปี  และมีการ
แปลงแผนระยะยาวสู่การปฏิบัติ  
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เป็นแผนปฏิบัติการรายปี โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ที่
ครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธ
กิจ 5 ด้าน   
 และในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2 5 6 1  ค ณ ะ เภ สั ช ศ า ส ต ร์
ก าหนดให้มีกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์  ตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา ระหว่างการศึกษา 
และหลั งส าเร็จการศึกษาแล้ว 
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจ ได้ ว่ าสามารถจัด
การศึกษา และมีผลผลิต (บัณฑิต
สาขาเภสัชศาสตร์) ที่มีคุณภาพ  
ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนารูปแบบการ

เรี ยนการสอนแบบ  active 
learning และทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
และผู้ปกครองเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอก
คุณภาพ 

3) โครงการพัฒนาความคิดและ
ทักษะนักศึกษาให้ สามารถ
ท า งาน เชิ ง รุ ก  มี ค ว าม คิ ด
สร้างสรรค์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 

4) โค รงก ารพั ฒ น าศั ก ย ภ าพ
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการ
เรียน 

5) โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อการ
ฝึ กปฏิ บั ติ งานวิช า ชีพภาค
บังคับ 

6) โค ร ง เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม
นักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการ
ฝึกปฏิบั ติ งานวิชาชีพ  ภาค
สาขาหลัก   

7) โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัช
ศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม   

8) โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ด้านองค์
ความรู้สมุนไพรไทย 

9) โครงการมั ชฌิ มนิ เทศและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
วิชาชีพ   

10) โครงการปลูกฝังจรรยาบรรณ
วิชาชีพและเตรียมช่อมะกอก
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ที่ดีสู่สังคม 
11) โครงการพัฒนาทักษะการ

เรียนแบบเชิงรุกและทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์   

12) โครงการพัฒนาแนวคิดนักศึกษา
สาขาบริบาลทางเภสัชกรรมตาม
ช้ัน 

13) โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ
ผ่านการด าเนินงานสารนิพนธ์
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์   

14) โครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยและด้าน
เวชศาสตร์ชุมชน   

15) โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งมอบ
ช่อมะกอกคุณภาพสูงสู่สังคม 

เอกสารแนบ ๑๓ 
- แผนยุ ท ธศาสตร์คณ ะเภ สั ช
ศาสตร์  ระยะ  5  ปี   2 56 0 -
2564 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะ
เภสัชศาสตร์ ปี 2561  

 ๑.๗.๓)  มีแผนการรับนสิิต/
นักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่สนับสนุน  และ
มีการปฏิบตัิตามแผน  

  งานวิชาการ จ านวนการรับนสิิต/
นักศึกษาต้อง
สอดคล้องกับ
ทรัพยากร 
ที่สนับสนุน  และมี
การปฏิบัตติามแผน 
เพื่อให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ 

แผนการรับ 
คณะฯ มีแผนการรับนักศึกษาของ
ปีการศึกษา 2560-2564 โดยมี
แผนการรับนักเรยีนเข้าศึกษาใน
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึง่
ประกอบด้วย 2 สาขาคือ สาขา
เภสัชกรรมการบริบาล และสาขา
เภสัชกรรมอุตสาหการ มีแผนรับ
ดังนี ้
- หลักสตูรเภสัชศาสตร์ สาขา

เภสัชกรรมการบริบาล รับ
จ านวน 103 คน 

- หลักสตูรเภสัชศาสตร์ สาขา
เภสัชกรรมอุตสาหการ รับ
จ านวน 35 คน 

ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ
สามารถรับนกัศึกเข้าศึกษารวมทั้ง
สิ้น 126 คนแยกตามสาขาไดด้ังนี้ 
- หลักสตูรเภสัชศาสตร์ สาขา

เภสัชกรรมการบริบาล รับ
จ านวน 95 คน 

- หลักสตูรเภสัชศาสตร์ สาขา
เภสัชกรรมอุตสาหการ รับ
จ านวน 31 คน 
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เอกสารแนบ ๑๔ 
- แผนการรับนักศึกษา (ที่ส่งเข้า
สภา) 
- ผลการรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2560 (ตารางสรุปผลการรับ
นักศึกษาพร้อมรายชื่อนักศึกษา) 

 

ปัจจัยท่ี ๒ อาจารย ์

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
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๒.๑ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน  
๒.๑.๑)  อาจารย์ทีส่อน
รายวิชาระดับวิชาชีพเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
จากสภา 
เภสัชกรรมที่ยังสามารถใช้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ได้อยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของอาจารย์ที่สอนในกลุ่ม
วิชาชีพ 

   
 
งานบุคคล 

หลักสตูรเภสัชศาสตร
บัณฑิตเป็นหลักสูตร
ด้านวิชาชีพท่ีสอน
เภสัชกรให้ออกไป
ปฏิบัติวิชาชีพเภสัช
กรรม ผู้สอนส่วนใหญ่ 
จึงควรได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมจากสภา
เภสัชกรรม เพราะ
เป็นผู้เข้าใจบริบท
ของวิชาชีพมากกว่าผู้
ที่ไม่ได้ประกอบ
วิชาชีพฯ  แต่ก็มี
อาจารย์ที่ไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพฯ 
ช่วยสอนรายวิชา
พื้นฐานได้ แตไ่ม่ควร
เกินร้อยละ ๒๐  

- อาจารย์ประจ า จ านวน 66.5 คน  
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรมจากสภาเภสัชกรรม จ านวน 61.5 
คิดเป็นร้อยละ 92.48 

- ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52 

 
 

๒.๑.๒)  คุณวุฒิของอาจารย์ 
อัตราส่วนข้ันต่ าต้องเป็น
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือมี
แผนพัฒนาอาจารยไ์ปสู่
เป้าหมายอยา่งชัดเจน 

  งานบุคคล อาจารย์ต้องได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณวุฒิไมต่่ ากว่า
ปริญญาเอกตาม
เกณฑ์ของ สกอ. 
เพราะนอกจาก
จะต้องมีการจดัการ
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว 
จะต้องมี
ความสามารถ 
ในด้านการวิจัยด้วย 

- อาจารย์ประจ า จ านวน 66.5 คน  
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่าปรญิญาเอก จ านวน 48 คิด
เป็นร้อยละ 72.18 

- มีคุณวุฒิต่ ากว่าระดับปรญิญาเอก 
จ านวน 18.5 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.82 

 
 

๒.๑.๓)  มีอาจารย์ซึ่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
เช่น อาจารย์ผูไ้ดร้ับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติในสาขา
วิชาชีพตามความเหมาะสม 
หรือมีแผนพัฒนาอาจารย์

  งานบุคคล เพื่อให้การสอนมี
ประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นต้องมีอาจารย์
ผู้เชี่ยว ชาญในด้านนี้ 
โดยมผีู้ส าเร็จ 
การศึกษาวุฒิบัตร

1. รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  สาขาเภสัชบ าบัด จาก
สภาเภสัชกรรม จ านวน 3 ราย 
   (1) นายมานิตย์  แซ่เตยีว    
   (2) นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย 
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ไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน หรือไดร้ับหนังสือ
อนุมัติในสาขาวิชาชีพ
เภสัชกรรมในสาขาท่ี
คณะฯ  
เปิดสอน เป็นการ
ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาอาจารย์ให้
ได้รับวุฒิบตัร/อนุมัติ
บัตรที่สอดคล้องกับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

   (3) นายทวนธน  บุญลือ 
2. รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ
บัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัช
บ าบัด จากสภาเภสัชกรรม จ านวน 1 ราย 
   (1) นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ ์
3. รายช่ืออาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาด้าน 
Pharmacy Residency Program ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 2 ราย 
   (1) นางสาวอุไรวรรณ  อกนิตย ์
   (2) นางสาววันนิศา  ดงใต้ 
4. รายชื่ออาจารย์ที่ศึกษาด้านวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  สาขาเภสัชบ าบัด อยู่
ในระหว่างรออนุมัติใหส้ าเร็จการศกึษา
จากสภาเภสัชกรรม จ านวน 1 ราย 
   (1) นางสาวฑิภาดา  สามสีทอง 
5. รายชื่ออาจารย์ที่ก าลังศึกษาดา้น
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  สาขาเภสัช
บ าบัด จากสภาเภสัชกรรม จ านวน 5 ราย 
   (1) นางสาวเด่นใจ  บัวทุม 
   (2) นางสาวอัญมณี  ลาภมาก 
   (3) นางสาวกมลชนก จิตอาร ี
   (4) นางสาวพิชญ์จิรา  สงวนบุญญพงษ์ 
   (5) นายนิติ วรรณทอง 
6. รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับวุฒิบัตรเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเภสัชศาสตร์ 
(Board Certified Pharmaceutical 
Specialist: BCPS) จาก Board of 
Pharmaceutical Specialties (BPS) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   (1) นางสาวอุไรวรรณ  อกนิตย ์
   (2) นางสาววันนิศา  ดงใต้ 
   (3) นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ ์
   (4) นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ ์
   (5) นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย 
   (6) นายมานิตย์  แซ่เตยีว    
7. รายชื่ออาจารย์ที่ก าลังจะลาศึกษาด้าน
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัช
บ าบัด จากสภาเภสัชกรรม ภายในปี
การศึกษา 2561 จ านวน 2 ราย 
   (1) นางสาวพนัชกร  เตชะอังกูร 
   (2) นายรชตะ  มังกรแก้ว 
เอกสารแนบ ๑๕ 
- แผนความต้องการศึกษาต่อของอาจารย์ 
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 

๒.๑.๔) คุณวุฒิของอาจารย์
ในรายวิชาพื้นฐานและสาขา

  งานบุคคล 
งานแผน 

ต้องมีจ านวนอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเพียง

ข้อมูลอาจารย์ในรายวิชาพื้นฐานและสาขา
วิชาชีพต่างๆ ตามรายวิชาที่เปดิสอน 
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

วิชาชีพต่าง ๆ  ตามรายวิชา 
ที่เปิดสอนต้องมเีพียงพอ 

งาน
วิชาการ 

พอทีจ่ะสอนใน
รายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ ทั้งพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ และ 
พรีคลินิก โดยจะ
สังกัดคณะใด 
ก็ได้ ส าหรับอาจารย์
ที่สอนวิชาชีพ อย่าง
น้อยต้องมีอาจารย์
เพียงพอในการสอน
รายวิชาชีพแต่ละด้าน
คือ ด้านการใช้ยาใน
ผู้ป่วย ด้านผลติภณัฑ์ 
และด้านเภสัชศาสตร์
สังคมและบริหาร 
โดยใช้สัดส่วนในแต่
ละด้าน ๑:๘ ตามที่ 
สกอ.ก าหนด  

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
เอกสารแนบ ๑๖ 
- แนวทางการค านวณ FTES 
 

๒.๑.๕)  มีอาจารย์ประจ า
เต็มเวลาที่ยังไม่มี
ประสบการณ์การสอน
จ านวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด และ
ต้องมีกระบวนการพัฒนา
ทักษะด้านการสอนให้แก่
อาจารย ์

   
งานบุคคล 
งาน
วิชาการ 

ทักษะด้านการสอนที่
ดีเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการสอน
นักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ   
ในการเปิดสอน
หลักสตูรจึงต้องมี
อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์สอนไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และ
ต้องมีกระบวนพัฒนา
ทักษะการสอนให้
อาจารย์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มีจ านวน อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 66.5 คน โดยมีอาจารย์บรรจุเข้า
ปฏิบัติราชการในปีการศึกษา 2560 และไม่
มีประสบการณ์การสอน จ านวน 2 ราย คิด
เป็นร้อยละ 3.00  มีการพัฒนาด้านทักษะ
การสอนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
เอกสารแนบ ๑๗ 
- แนวทางการค านวณ FTES 
- แผนพัฒนาอาจารย์  
 

๒.๒ 
 

จ านวนอาจารย์ผู้สอน   
๒.๒.๑) จ านวนอาจารย์
ประจ าเต็มเวลาต่อนสิิต/
นักศึกษา (ค านวณตามค่า 
Full Time Equivalent 
Student, FTES) ส าหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาที่คณะ
เปิดสอนในหมวดวิชาชีพ และ
รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่เปดิ
สอนเอง (โดยค านวณทั้ง
หลักสตูร)  มีสดัส่วนไม่
มากกว่า  ๑ : ๘  โดยให้นับ
รวมอาจารย์/เภสัชกร/ผู้สอน
นักศึกษาท่ีสังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์และมีหลักฐานการ
สอนนิสิต/นักศึกษาเป็น
ประจ าชัดเจน 

  - คณบด ี
- งานบุคคล 
- งานแผน 
- งาน
วิชาการ 

จ านวนอาจารยต์้อง
สอดคล้องกับจ านวน
นักศึกษาโดยยดึ 
FETS สัดส่วนไม่
มากกว่า  ๑:๘  ตาม
เกณฑ์ของ สกอ.  คือ 
ต้องมีจ านวนอาจารย์
เพียงพอท่ีจะสอนใน
รายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ ทั้งพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ และ 
พรีคลินิก โดยจะ
สังกัดคณะใด 
ก็ได้ ส าหรับอาจารย์
ที่สอนวิชาชีพ อย่าง
น้อยต้องมีอาจารย์
เพียงพอในการสอน
รายวิชาชีพแต่ละด้าน
คือ  ด้านการใช้ยาใน
ผู้ป่วย ด้านผลติภณัฑ์ 

ปีการศึกษา 2560 จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 66.5 คน คดิเป็น
สัดส่วน 1:8 

รายวิชา FTES ที่ต้องการ 
(ส าหรับการรับ 
นศ. บริบาล 95 
คน + อุตสาหการ 

31 คน  
รวม 126 คน) 

จ านวน
อาจารย์
ที่มีอยู่
จริง  
(คน) 

วิชากลาง 3.50 0 
วิชาด้านพื้นฐาน
วิชาชีพ  

9.00 10.00 

วิชาด้านผู้ป่วย
  

26.00 29.00 

วิชาด้านผลิตภัณฑ์ 20.00 20.00 
วิชาด้านเภสัช
ศาสตร์สังคมและ
การบริหารเภสัช
กิจ 

7.50 7.50 

รวม 66.00 66.50 
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และด้านเภสัชศาสตร์
สังคมและบริหาร 
โดยใช้สัดส่วนในแต่
ละด้าน ๑:๘ ตามที่ 
สกอ.ก าหนด 

จ านวนอาจารย์
ด้าน practice-
based สาขา
บริบาลทางเภสัช
กรรม 

9.50 14.00 

 
ปีการศึกษา 2562 จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 66.5 คน คดิเป็น
สัดส่วน 1:8 

รายวิชา FTES ท่ีต้องการ 

(ส าหรับการรับ 

นศ. บริบาล 94 

คน + อุตสาหการ 

31 คน 

รวม 125 คน) 

จ านวน

อาจารย์ท่ี

มีอยู่จริง 

(คน) 

วิชากลาง 3.50 0 

วิชาด้านพื้นฐานวิชาชีพ

  

9.00 10.00 

วิชาด้านผู้ป่วย  27.50 29.00 

วิชาด้านผลิตภัณฑ์ 19.50 20.00 

วิชาด้านเภสัชศาสตร์

สังคมและการบริหาร

เภสัชกิจ 

7.00 7.50 

รวม 66.50 66.50 

จ านวนอาจารย์ด้าน 

practice-based 

สาขาบริบาลทางเภสัช

กรรม 

9.50 14.00 

 
เอกสารแนบ ๑๘ 
- แนวทางการค านวณ FTES 
 

 

๒.๒.๒) รายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพด้านพรีคลินิก มี
อาจารย์รองรับชัดเจนในการ
สอนวิชากายวิภาคศาสตร์, 
สรีรวิทยา, ชีวเคมี, จุล
ชีววิทยา หรือด้านอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และหากคณะเภสัช
ศาสตร์ใดสอนรายวิชาเหล่านี้
เองก็ต้องน ารายวิชาเหลา่นี้
มาค านวณจ านวนอาจารย์
ของคณะเภสัชศาสตร์
เพิ่มเตมิตามเกณฑ์ FTES ไม่
มากกว่า ๑:๘ 

  - งานบุคคล 
- งานแผน 
- งาน
วิชาการ 

อาจารย์ที่สอนใน
รายวิชา     พ้ืนฐาน
วิชาชีพ ทั้งพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ และพรี
คลินิก ใช้สัดส่วน ๑:
๘ ตามที่ สกอ.
ก าหนด 

ปีการศึกษา 2560 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 95 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน รวม 
126 คน 
- จ านวนอาจารย์กลุม่ชีวเภสัชศาสตร์ ท่ี
สอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นสดัส่วน
เป็นไปตามเกณฑ์ FTES (เกณฑ์ FTES = 
9.00 คน คณะมีอาจารย์ 10.00 คน) 
 
ปีการศึกษา 2562 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 94 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน รวม 
125 คน 
- จ านวนอาจารย์กลุม่ชีวเภสัชศาสตร์ ท่ี
สอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นสดัส่วน
เป็นไปตามเกณฑ์ FTES (เกณฑ์ FTES = 
9.00 คน คณะมีอาจารย์ 10.00 คน) 
 
เอกสารแนบ ๑๙ 
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

- แนวทางการค านวณ FTES 
 

๒.๒.๓) รายวิชาด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาด้านเภสัชเคมี, 
เภสัชกรรม, เภสัช
อุตสาหกรรม, เภสัชเวท หรือ
ด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับด้าน
ผลิตภณัฑ์ ตามเกณฑ์ FTES 
ไม่มากกว่า ๑ : ๘ 

  - งานบุคคล 
- งานแผน 
- งาน
วิชาการ 

เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 
การสอนด้าน
ผลิตภณัฑ์ การผลติ
ยา ต้องใช้อาจารย์ที่
ส าเรจ็การศึกษาด้าน
นี้ หรือแม้ไมไ่ดส้ าเร็จ
การศึกษาด้านนี้
โดยตรงก็ต้องมี
ประสบ การณ์ในด้าน
นี้ท่ีมีหลักฐานชัดเจน 
โดยใช้สัดส่วน ๑:๘ 
ตามที่ สกอ.ก าหนด  

ปีการศึกษา 2560 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 95 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน 
รวม 126 คน 
- จ านวนอาจารย์กลุม่เภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ท่ีสอนวิชาดา้น
ผลิตภณัฑ์ คิดเป็นสัดส่วนเป็นไปตาม
เกณฑ์ FTES (เกณฑ์ FTES = 20.00 คน 
คณะมีอาจารย์ 20.00 คน) 
 
ปีการศึกษา 2562 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 94 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน 
รวม 125 คน 
- จ านวนอาจารย์กลุม่เภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ท่ีสอนวิชาดา้น
ผลิตภณัฑ์ คิดเป็นสัดส่วนเป็นไปตาม
เกณฑ์ FTES (เกณฑ์ FTES = 19.50 คน 
คณะมีอาจารย์ 20.00 คน) 
 
เอกสารแนบ ๒๐ 
- แนวทางการค านวณ FTES 
 

๒.๒.๔) รายวิชาด้านผู้ป่วย มี
อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษา
ด้านเภสัชวิทยา (อาจอยู่
คณะอื่นก็ได้), เภสัชกรรม
คลินิก หรือส าเรจ็การศึกษา 
Pharm. D. หรือด้านอื่นที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย สอน
รายวิชาในหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ FTES ไมม่ากกว่า ๑ : 
๘ 

  - งานบุคคล 
- งานแผน 
- งาน
วิชาการ 

เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 
การสอนด้านผู้ป่วย 
ต้องใช้อาจารย์ที่
ส าเรจ็การศึกษา หรือ
แม้ไมไ่ดส้ าเร็จ
การศึกษาด้านนี้
โดยตรงก็ต้อง 
มีประสบการณ์ใน
ด้านนี้ที่มีหลักฐาน
ชัดเจน โดยใช้สดัส่วน 
๑:๘ ตามที่ สกอ.
ก าหนด  

ปีการศึกษา 2560 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 95 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน 
รวม 126 คน 
- จ านวนอาจารย์กลุม่เภสัชกรรมปฏิบัติ ที่
สอนวิชาด้านผู้ป่วย คดิเป็นสัดส่วนเป็นไป
ตามเกณฑ์ FTES (เกณฑ์ FTES = 26.00 
คน คณะมีอาจารย์ 29.00 คน) 
 
ปีการศึกษา 2562 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 94 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน 
รวม 125 คน 
- จ านวนอาจารย์กลุม่เภสัชกรรมปฏิบัติ ที่
สอนวิชาด้านผู้ป่วย คดิเป็นสัดส่วนเป็นไป
ตามเกณฑ์ FTES (เกณฑ์ FTES = 27.50 
คน คณะมีอาจารย์ 29.00 คน) 
 
เอกสารแนบ ๒1 
- แนวทางการค านวณ FTES 
 

 ๒.๒.๕) รายวิชาด้านเภสัช
ศาสตร์สังคม และการ
บริหารเภสัชกิจ มีอาจารย์ที่
ส าเรจ็การศึกษาด้านเภสัช
ศาสตร์สังคม, การบริหาร, 

  - งานบุคคล 
- งานแผน 
- งาน
วิชาการ 

เพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 
การสอนด้านเภสัช
ศาสตร์สังคมและ 
การบริหาร ต้องใช้

ปีการศึกษา 2560 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 95 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน 
รวม 126 คน 
- จ านวนอาจารย์กลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ ที่สอน



 

286 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

หรือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ด้านสังคมศาสตร์, 
สาธารณสุข, ระบาดวิทยา 
เป็นต้น ตามเกณฑ์ FTES ไม่
มากกว่า ๑ : ๘   

อาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษา หรือแม้
ไม่ได้ส าเร็จการศึกษา
ด้านนี้โดยตรง 
ก็ต้องมีประสบการณ์
ในด้านนี้ 
ที่มีหลักฐานชัดเจน 
โดยใช้สัดส่วน ๑:๘ 
ตามที่ สกอ.ก าหนด  

วิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร
เภสัชกิจ คิดเป็นสดัส่วนเป็นไปตามเกณฑ์ 
FTES (เกณฑ์ FTES = 7.50 คน คณะมี
อาจารย์ 7.50 คน) 
 
ปีการศึกษา 2562 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 94 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน 
รวม 125 คน 
- จ านวนอาจารย์กลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ ที่สอน
วิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร
เภสัชกิจ คิดเป็นสดัส่วนเป็นไปตามเกณฑ์ 
FTES (เกณฑ์ FTES = 7.00 คน คณะมี
อาจารย์ 7.50 คน) 
 
เอกสารแนบ ๒๒ 
- แนวทางการค านวณ FTES 
 

 ๒.๒.๖) ให้มีจ านวนอาจารย์
สายการบริบาลทางเภสัช
กรรมที่เป็นอาจารย์ประจ า
ของคณะเภสัชศาสตร์ที่
ปฏิบัติวิชาชีพในแหล่งฝึกต่อ
จ านวนนักศึกษาสายการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแตล่ะ
ช้ันป ีในสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ต่อนักศึกษา ดังนี้    
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑       ๑ : ๑๐     
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓       ๑ : ๘     
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗       ๑ : ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นต้นไป      ๑ : ๔ 
อาจารย์ที่นับว่าสอนแบบ 
practice-based ในแหล่ง
ฝึกมีคณุสมบัติ ดังนี ้
  ก. อาจารย์ประจ าของคณะ
เภสัชศาสตร ์
  ข. ต้องไปปฏิบัติงาน
บริบาลทางเภสัชกรรมที่
แหล่งฝึกอย่างน้อย ๔๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา ซึ่ง
เทียบเท่ารายวิชาปฏิบัติการ 
๑ หน่วยกิต 
  ค. ต้องสอนนักศึกษาใน
แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
หมายเหตุ การนับจ านวน
นักศึกษาจะนับเฉพาะ
นักศึกษาสาขาบริบาลทาง
เภสัชกรรมเท่านั้น โดย
พิจารณาจากจ านวนรับ
นักศึกษาในสาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม 

  - งานบุคคล 
- งานแผน 
- งาน
วิชาการ 

เนื่องจากการสอนใน
หลักสตูรเภสัชศาสตร์
แต่เดิมอาจารย ์
ที่สอนในสายการ
บริบาลทางเภสัช
กรรมส่วนใหญไ่ม่มี
ประสบการณ์ในการ
ดูแลการใช้ยาใน
ผู้ป่วยโดยตรง ท าให้
สอนนิสิต/นักศึกษา
ตามต าราซึ่งอาจไม่
สะท้อนสถานการณ์
จริงจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดเกณฑ ์
ข้อนี“้เพื่อให้อาจารย์ 
มีประสบการณ์ใน
การบริบาลผู้ป่วยจริง
และจะน ามาสู่
ประโยชน์ทาง
การศึกษาของ
นักศึกษา” โดยมี
เป้าหมายคือ ปี
การศึกษา ๒๕๖๘ 
เป็นต้นไป ๑:๔ 
  
 

ปีการศึกษา 2560 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 95 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน 
รวม 126 คน 
- จ านวนอาจารย์สายการบริบาลทางเภสัช
กรรมที่เป็นอาจารย์ประจ าของคณะเภสัช
ศาสตร์ที่ปฏิบัติวิชาชีพในแหล่งฝึกต่อ
จ านวนนักศึกษาสายการบริบาลทางเภสัช
กรรมแต่ละชั้นปี       คิดเป็นสดัสว่น
เป็นไปตามเกณฑ์ FTES (เกณฑ์ FTES = 
9.50 คน คณะมีอาจารย์ 14.00 คน) 
 
ปีการศึกษา 2562 
- รับ นศ. สาขาบริบาลเภสัชกรรม 94 คน 
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 31 คน 
รวม 125 คน 
- จ านวนอาจารย์สายการบริบาลทางเภสัช
กรรมที่เป็นอาจารย์ประจ าของคณะเภสัช
ศาสตร์ที่ปฏิบัติวิชาชีพในแหล่งฝึกต่อ
จ านวนนักศึกษาสายการบริบาลทางเภสัช
กรรมแต่ละชั้นปี       คิดเป็นสดัสว่น
เป็นไปตามเกณฑ์ FTES (เกณฑ์ FTES = 
9.50 คน คณะมีอาจารย์ 14.00 คน) 
 
เอกสารแนบ ๒๓ 
- แนวทางการค านวณ FTES 
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๒.๓ การพัฒนาอาจารย์ 
๒.๓.๑) มหาวิทยาลัยทีเ่ปิด
สอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ 
ต้องจัดท าแผน/โครงการที่
ชัดเจน เพื่อพัฒนาอาจารย์
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน การปฏิบตัิงานวิชาชีพ 
การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

  - งานบุคคล 
- งาน
วิชาการ 
- งาน
พัฒนา
วิชาชีพ 
- งานวิจัย  

การพัฒนาอาจารย์
เป็นสิ่งส าคญัที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน 

คณะมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีการก าหนด
แผนการพัฒนาอาจารย์และงบประมาณ
ในสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ รวมไปถึง
มีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
เอกสารแนบ ๒๔ 
- แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560 - 
2564 
- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปี งบ ประมาณ  2561 – 2565 แล ะ
ปีงบประมาณ 2556 - 2560 
- แผนพัฒนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
(แผนรายปี) ประจ าปีงบประมาณ 2557 
- 2561 

๒.๓.๒)  มีนโยบาย และ
แผนปฏิบัติการ 
ที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมอบรม ศกึษา 
ดูงาน สมัมนา ประชุมวิชาการ 
ในประเทศหรือต่างประเทศ
อย่างชัดเจน 

  - งานบุคคล 
- งาน
วิชาการ 
 

การพัฒนาอาจารย์
เป็นสิ่งส าคญัที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน 

คณะมีการสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วม
อบรม ศึกษา ดู งาน สัมมนา ประชุม
วิชาการในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเป็นประจ าทุกปี 
เอกสารแนบ ๒๕ 
- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาวิชาการ คณะเภสัช
ศาสตร์ พ.ศ.2557 (งบพัฒนาอาจารย์
วงเงิน 10,000 บาท) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
การจั ดสรรเงินกองทุ นส่ ง เส ริ มและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ 
เป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
เทียบเท่า พ.ศ.2555 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไป
เพิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ ท า ง วิ ช า ก า ร  ห รื อ
ปฏิบั ติ งานตามโครงการแลกเปลี่ ยน
คณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 
- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอท า
วิจัยระยะยาว ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2554  
เพิ่มการสนับสนุนการไปน าเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
ทุนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ในต่ างป ระ เทศ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
-แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561  

๒.๔ มีระบบการมอบหมายภาระ
งานด้านการสอนให้อาจารย์

  - กลุ่มวิชา 
- งานบุคคล 

เป็นระบบประกัน
คุณภาพที่จะต้องมี

คณะเภสัชศาสตร์ มีระบบการมอบหมาย
ภาระงานด้านการสอนให้อาจารยใ์นคณะ 
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ประจ าแต่ละคนตลอด
หลักสตูร  มีระบบประเมิน
การสอน และการประเมิน
ภาระงานอาจารย์  

- งาน
วิชาการ 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบภาระ
งานในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งด้านงานสอน 
เป็นลายลักษณ์อักษร  
การมีระบบประเมิน
การสอนและระบบ
ประเมินภาระงาน 
เป็นระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการ
สอน ทั้งจากผูเ้รยีน
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 
 

และการประเมินภาระงานอาจารย์ ดังน้ี 
- การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
(TOR) ในต้นรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ในส่วน
ด้านการสอนของอาจารย์ แตล่ะเทอมกลุ่ม
วิชาจะท าการประชุมเพื่อก าหนดภาระ
งานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ 
และน ามาใช้ในการประเมินต่อไป 
- การประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ
อาจารย์ ปีละ 2 ครั้ง รอบประเมนิท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม – 31 มีนาคม 
และรอบประเมินที่ 2 ระหว่างวันท่ี 1 
เมษายน – 30 กันยายน ของทุกปี โดย
ประเมินครบทุกด้านท้ังด้านการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภารกิจอื่นๆ  
- คณะประเมินการสอนของอาจารย์ โดย
ให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินทุกเทอม (ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง) ผ่านระบบ REG 
 
เอกสารแนบ ๒๖ 
- ประมวลรายวิชา/แผนการสอนรายวิชาของ
อาจารย์ประจ าวิชา 
- ข้อมูลการเป็นอาจารยผ์ู้ประสานงาน
รายวิชาและอาจารยผ์ู้สอนประจ าภาคต้น 
และปลาย ปีการศึกษา 2560 
- คู่มือตารางเรยีนประจ าภาคต้นและ
ปลายปีการศึกษา 2560 
- ระบบประเมินผลการเรยีนการสอนผ่าน
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ผลประเมินอาจารยผ์ู้สอนและรายวิชา
ภาคต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560 
- สรุปข้อมูลการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคต้นและ
ปลาย ปีการศึกษา 2560 
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ปี
การศึกษา 2560 และตารางพบอาจารย์
ที่ปรึกษา 
- ระบบประเมินภาระงานอาจารย ์
 

 

ปัจจัยท่ี ๓ เกณฑ์การรับนิสิต/นักศึกษา 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๓.๑ ก าหนดคุณสมบตัิของผู้เข้า
ศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณสมบัติของผูส้มัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ที่ประกาศโดย

  งานวิชาการ เกณฑ์ข้อนี้เป็นการ
ก าหนดคุณสมบตัิ
ของผู้เข้าศึกษาซึ่งถือ
เป็น input ที่ส าคญั 
ของการผลิตบัณฑติ

คณะมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ เข้า
ศึกษาอย่างชัดเจน ในปีการศึกษา 2560 
คณะฯได้ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาการบริบาล
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ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมของสภา
เภสัชกรรม 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของ สกอ. 
และ พรบ.วิชาชีพ
เภสัชกรรม 

ทางเภสัชกรรม และสาขาเภสัชกรรมอุต
สาหการ โดยมีวิธีการรับทั้งสิ้น 5 โควตา
ดังนี ้
1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ  
เกณฑ์การรับ: 
- ก าลังศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ 
- GPAX 5 ภาคเรียน > 3.00 
- GPAX 5 ภาคเรียนวิชาเคมี ชีววิทยา 

และฟิสิกส์ > 3.00 
- ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ  

สอวน. (เคมี หรือ ชีววิทยาค่าย 2) 
2. โควตาพื้นท่ี  
เกณฑ์การรับ: 
- ก าลังศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ 
- GPAX 5 ภาคเรียน > 3.0 
3. รับตรง กสพท. 
เกณฑ์การรับ: 
- ตามหลักเกณฑ์ที่ กสพท. ก าหนด 
4. โครงการพิเศษ 
เกณฑ์การรับ: 
- ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา  
   ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ 
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียน > 3.00 
5. แอดมิดชัน 
เกณฑ์การรับ: 
- ส าเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ 
เอกสารแนบ ๒๗ 
- คุณสมบัติของผู้ศึกษาในหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิต (ภบ.6 ปี) 
 -ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
คณะเภสัชศาสตร์โดยวิธีต่างๆ 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประจ าปี 2560 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประจ าปี 2561 

๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกนสิิต/นักศึกษาต้อง
ครอบคลมุการประเมิน
ความรู้ทางด้านวิชาการ 
และเจตคติต่อวิชาชีพ 

  งานวิชาการ วิธีการคัดเลือกควร
ครอบคลมุทั้งความรู้
ทางด้านวิชาการและ
เจตคตติ่อวิชาชีพ
เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้สมคัรสามารถ
ศึกษาได้จนส าเร็จ
การศึกษา และ
สามารถประกอบ
วิชาชีพได้ต่อไป  

ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลกัสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 มีวิธีการรับทั้งสิน้ 5 
รอบ โดยยดึหลักการที่นักเรียนจะต้องมีทั้ง
ความรู้ทางด้านวิชาการ และเจตคติต่อ
วิชาชีพท่ีดี โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกดังนี ้
1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ  
เกณฑ์การคัดเลือก: 
- GAT: เกณฑ์ขั้นต่ า 30% ค่าน้ าหนัก 

30% 
- PAT2: เกณฑ์ขั้นต่ า 30% ค่าน้ าหนัก 

70% 
- สอบสัมภาษณ:์ ผ่าน 
2. โควตาพื้นที ่
เกณฑ์การคัดเลือก: 
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- GAT: เกณฑ์ขั้นต่ า 30% ค่าน้ าหนัก 
30% 

- PAT2: เกณฑ์ขั้นต่ า 30% ค่าน้ าหนัก 
70% 

- สอบสัมภาษณ:์ ผ่าน 
3. รับตรง กสพท. 
เกณฑ์การคัดเลือก: 
- ตามหลักเกณฑ์ที่ กสพท. ก าหนด 
- สอบสัมภาษณ:์ ผ่าน 
4. โครงการพิเศษ 
เกณฑ์การคัดเลือก: 
- GAT: เกณฑ์ขั้นต่ า 25% ค่าน้ าหนัก 

20% 
- PAT2: เกณฑ์ขั้นต่ า 25% ค่าน้ าหนัก 

80% 
5. แอดมิดชัน 
เกณฑ์การคัดเลือก: 
- GAT: เกณฑ์ขั้นต่ า 25% ค่าน้ าหนัก 

10% 
- PAT2: เกณฑ์ขั้นต่ า 25% ค่าน้ าหนัก 

40% 
- GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
- ONET เกณฑ์ขั้นต่ า 25% ค่าน้ าหนัก 

30% 
- สอบสัมภาษณ:์ ผ่าน  
เอกสารแนบ ๒๘ 
- ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศกึษาใน
คณะเภสัชศาสตร์โดยวิธีต่างๆ 
- แผ่นพับประชาสมัพันธ์ประจ าปี 2560 
- แผ่นพับประชาสมัพันธ์ประจ าปี 2561 

๓.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกนสิิต/นักศึกษาท่ี
ก าหนดจะต้องชัดเจนมี
ความโปร่งใส และยตุิธรรม 

  งานวิชาการ ความโปร่งใสและ
ยุติธรรมเป็นสิ่งส าคญั
ในทุกมิติของสังคม 

ในกระบวนการคดัเลือกเข้าศึกษาใน
คณะฯ ทุกขั้นตอนด าเนินการภายใต้
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลยั ตั้งแต่
ขั้นตอนการก าหนดคณุสมบัตริับเข้า 
เกณฑ์ในการรับ ปฏิทินการรับสมคัร 
กระบวนการรับสมัครผ่านระบบของ
มหาวิทยาลยั และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายตา่งๆ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคดัเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- คณะแจ้งชนิดของโควตา ระบุจ านวน 
เกณฑ์การคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
ผลการสอบคดัเลือกฯ แก่งานรับเข้าของ
มหาวิทยาลยัเพื่อจัดท าประกาศรบัสมัคร
อย่างชัดเจน 
- คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
นักศึกษาของคณะ ประกอบด้วยโดย
คณะกรรมการตรวจเอกสาร 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และ
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คณะกรรมการตรวจตาพร่องสี  
- มีการประชุมของคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อตดัสินผลการสอบทนัทีหลัง
การสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย 
- ทุกขั้นตอนด าเนินงานตามกระบวนการ
และขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ก าหนด 
เอกสารแนบ ๒๙ 
- ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศกึษาใน
คณะเภสัชศาสตร์โดยวิธีต่างๆ 
- ประกาศต่างๆที่เกีย่วข้องกับการรับเข้า
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓.๔ การก าหนดจ านวนนสิิต/
นักศึกษาท่ีจะรับได้จริงในแต่
ละปีการศกึษา จะต้อง
สอดคล้องกับแผนการรับ
นิสิต/นักศึกษาที่ก าหนดไว้
เป็นแผนระยะยาวตามที่แจ้ง
ไว้แต่เดิมเป็นลายลักษณ์
อักษร  หากจะมีการรับเกิน
กว่าแผนที่ก าหนดไว้ จะต้อง
มีการแสดงให้เห็นว่ามี
อาจารย์ และทรัพยากร
เพียงพอแก่การด าเนินการ
อย่างชัดเจน   
ทั้งนี้ แผนการรับนสิติ
นักศึกษาต้องสอดคล้องกับ
จ านวนคณาจารย์โดยใช้
เกณฑ์ FTES  
๑:๘ ตามเกณฑ์ในปัจจยัที่ ๒ 
อาจารย์ โดยพิจารณาทั้งใน
ภาพรวมของอาจารย์
ทั้งหมด และจ านวนของ
อาจารย์ในแตล่ะดา้น คือ 
ด้านพื้นฐานวิชาชีพ ด้าน
ผู้ป่วย ดา้นผลติภณัฑ์ และ
ด้านเภสัชศาสตรส์ังคมและ
การบริหาร  
ส าหรับหลกัสตูรสาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรมต้องมี
จ านวนอาจารย์ปฏิบัติ
วิชาชีพ 
ในแหล่งฝึกต่อนักศึกษา
สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรมแต่ละชั้นปตีามสัดส่วน
ที่สภาเภสัชกรรมก าหนด 
โดยแผนการรบันิสิต
นักศึกษาให้เผื่อจากการ
ค านวณตาม FTES ๑ : ๘ 
เนื่องจากการลาออก และ
ตกออกอีกร้อยละ ๒๐ และ

  งานวิชาการ จ านวนนิสิต/
นักศึกษาท่ีรับต้อง
สอดคล้องกับจ านวน
อาจารย์ที่มีอยู ่
เหตุผลของการขอ
ความร่วมมือส่ง
ข้อมูล ๓ ปี เพ่ือให้
เห็นสถิติการรับ
นักศึกษาและเป็น
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจ านวนรับที่
สอดคล้องกับสภาพ
จริง 

แผนการรับและ(จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
จริง) ปีการศึกษา 2558-2560 
ปีการศึกษา 2558  
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
     ภาคปกติ จ านวน  100 (91) คน 
     ภาคพิเศษ จ านวน 30 (27)  คน 
ปีการศึกษา 2559 
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
     ภาคปกติ จ านวน  100 (82) คน 
     ภาคพิเศษ จ านวน 30 (30)   คน 
ปีการศึกษา 2560  
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
     ภาคปกติ จ านวน  83 (75)  คน 
     ภาคพิเศษ จ านวน 20 (20)  คน 
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
     ภาคปกติ จ านวน  25 (24)  คน 
     ภาคพิเศษ จ านวน 10 (7) คน 
เอกสารแนบ ๓o 
- รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2558 
แยกตามโครงการปกติและโครงการพิเศษ  
- รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2559 
แยกตามโครงการปกติและโครงการพิเศษ 
- รายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2560 
แยกตามโครงการปกติและโครงการพิเศษ 
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หากคณะเภสัชศาสตร์ใดมี
จ านวนอาจารย์เพ่ิมเติม 
และประสงคจ์ะรบั
นักศึกษาเผ่ือเกินกว่าร้อย
ละ ๒๐ ให้คณะเภสัช
ศาสตร์ท าหนังสือถึงสภา
เภสัชกรรม ภายในเดือน
ธันวาคมของแต่ละปีเพ่ือ
ขอให้พิจารณาจ านวนรับ
เกินกว่าร้อยละ ๒๐ เป็น
กรณีพิเศษ โดยส่งข้อมูล
การลาออก หรือตกออก
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

 

 

ปัจจัยท่ี ๔ ความพร้อมในการจัดการศึกษาหมวดวิชาในหลักสูตร 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๔.๑ การจัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป  คณะต้องมีการ
จัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการอดุมศึกษา
ก าหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์     

 - งานวิชาการ การศึกษาท่ัวไปเป็น
การท าให้นิสิต/
นักศึกษาด ารงตนอยู่
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข จึงต้องมี
การจัดการศึกษาที่ด ี

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
โดยให้ศึกษา 
รายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและ
สามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา
นั้นได้ด้วยตนเอง 
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มี
เนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่
ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง 
หรือรายวิชาขั้นสู งอีก  และไม่ ควรน า
รายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของ
วิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป คณะ
ได้เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษา
ในหลักสูตรอื่นและได้ก าหนดให้นักศึกษา
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 
1) ในปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิด
สอนให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ได้แก่ วิชา
หมวดศึกษาทั่วไป จ านวน 3 รายวิชา คือ 
วิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย 
3 (3-0-6) หน่วยกิต, วิชา 1503 100 
ยาในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต, 
วิชา 1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
และความงาม 3 (3-0-6) หน่วยกิต วิชา
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 3 รายวิชา คือ 
วิชา 1503 512 สมุนไพรกับการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) หน่วยกิต, วิชา 
1503 104 น้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 
3 (3 -0-6) หน่วยกิต และวิชา 1503 
200 การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม 
โดยทุกวิชามีการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษาจากหลาย
คณะ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากสาขาหรือศาสตร์อื่นๆ  
เอกสารแนบ ๓๑ 
-รายวิชาที่ เปิดสอน ระดับปริญาตรี  ปี
การศึกษา 2560 
 
2) นักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี
รายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรอื่น ได้แก่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วย
กิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลป
ศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะ
ผู้สอนได้มีการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาจากหลายคณะ เพื่อให้นักศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสาขาหรือ
ศาสตร์อื่นๆ  
เอกสารแนบ ๓๒ 
- มคอ.2 หลักสูตร ภบ.หมวดที่ 3 ระบบ
การจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
 
3) นักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี
รายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรอื่น ได้แก่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วย
กิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลป
ศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะ
ผู้สอนได้มีการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาจากหลายคณะ เพื่อให้นักศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสาขาหรือ
ศาสตร์อื่นๆ  
เอกสารแนบ ๓๓ 
- มคอ.2 หลักสูตร ภบ. 2559 หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 

๔.๒ การจัดการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
มหาวิทยาลยัต้องมีการจัด
การศึกษาในหมวดวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพ และชีวภาพที่มีความ
เข้มแข็ง มีห้องปฏิบัติการ 

 - งานวิชาการ ความเข้มแข็งในการ
จัดการศึกษาในหมวด
วิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพท่ีมี
ความเข้มแข็งย่อม
เป็นพื้นฐานท่ีดีใน

1) นักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มี
รายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพท่ีจัดการเรยีน
การสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 
รายวิชาบรรยาย และ 3 รายวิชา
ปฏิบัติการ รวม 24 หน่วยกิต โดยจัดการ
เรียนการสอนที่คณะผูส้อน หรืออาคาร
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เครื่องมือ/อุปกรณ/์สื่อ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิการ โดย
ครอบคลมุเนื้อหาสาระตาม
หลักสตูร 

การท าให้นิสิต/
นักศึกษาเรียน
วิชาชีพได้ด ี

เรียนรวมของมหาวิทยาลยั และจดัการ
เรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระตาม
หลักสตูร   
เอกสารแนบ ๓๔ 
- มคอ.2 หลักสูตร ภบ. 2555 หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร) 
 
2) นักศึกษาในหลักสตูรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี
รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพท่ีจัดการ
เรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2 รายวิชาบรรยาย และ 2 
รายวิชาปฏิบัติการ รวม 8 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนที่อาคารของคณะ
ผู้สอน/คณะเภสัชศาสตร์ และอาคารเรยีน
รวมของมหาวิทยาลยั และจัดการเรียนการ
สอนที่ครอบคลมุเนื้อหาสาระตามหลักสตูร 
 เอกสารแนบ ๓๕ 
- มคอ.2 หลักสูตร ภบ. 2559 หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร)    

๔.๓ การจัดการศึกษาระดับ
วิชาชีพ 
๔.๓.๑)  คณะที่ด าเนินการ
หลักสตูรเภสัชศาสตร์  ต้องมี
การจัดการศึกษาในหมวด
วิชาชีพท่ีมีความเข้มแข็ง มี
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ/
อุปกรณ์/สื่อเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอน   

   
 
 
งาน
ปฏิบัติการ 
 

การจัดการศึกษาใน
หมวดวิชาชีพท่ีมี
ความเข้มแข็ง  
มีห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือ/อุปกรณ/์
สื่อเพื่อสนับสนุน 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
ที่ครบถ้วน ย่อม
ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
สอน 

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาคารที่มี
โครงสร้าง 4 ช้ัน โดยมีการจดัสรรพื้นที่ทาง
ปีกซ้ายของอาคารในการเป็น
ห้องปฏิบัติการ ดังน้ี 

- ช้ัน 1 โรงงานผลิตยาจ าลอง ใช้ใน
การเรยีนการสอนวิชารูปแบบยาเตรียม 
และงานวิจัยดา้นการผลติยา เภสชัภัณฑ์ 
เครื่องส าอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

- ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการด้านชีวเภสชั
ศาสตร์ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณู
ชีววิทยา และ ห้องปฏิบัติการกายวิภาค
และสรีรวิทยา 

- ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการด้านเภสัชเคมี
และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ และ 
ห้องปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรแ์ละ
เภสัชเวช 

- ช้ัน 4 ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ในแต่ละช้ัน ได้มีการจัดการวัสดุและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
อย่างครบถ้วน เหมาะสม และพอเพียงต่อ
จ านวนนักศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนในทุกรายวิชา 
เอกสารแนบ ๓๖ 
- แบบพิมพ์โครงสรา้งอาคารคณะเภสัช
ศาสตร์ ส่วนห้องปฏิบตัิการช้ัน 1-4 
- รายการวัสดุและครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

ประจ าช้ัน 1-4 
๔.๓.๒)  คณะมีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาหมวด
วิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบตัิการและการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดย
ครอบคลมุเนื้อหาสาระตาม
เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 

 - งานวิชาการ เนื้อหาสาระใน
หมวดวิชาชีพต้อง
สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้
ความสามารถของผู้
ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

1) นักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 
2559 มีรายวิชากลุ่มวิชาแกน, วิชาชีพบงัคับ 
และวิชาชีพเลือก ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
คณะเภสัชศาสตร์ จ านวนรวม 93, 55, และ 16 
หน่วยกิตตามล าดับ โดยจดัการเรียนการสอนที่
อาคารคณะเภสัชศาสตร์, อาคารร้านยาหน้า
มหาวิทยาลัย, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
สาขา 1 และ 2, อาคารกายวิภาคศาสตร์ของ
วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข, ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ต่างๆ   
เอกสารแนบ ๓๗ 
- คู่มือตารางเรียน ปีการศึกษา 2560 
- มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2559   

 

ปัจจัยท่ี  ๕ ความพร้อมของการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๕.๑ การเตรียมความพรอ้มของ
การจัดการฝึกปฏิบัติงาน 
๕.๑.๑) มีแหล่งฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพที่สนับสนนุใหก้ารฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพเปน็ไปตาม 
“เกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
เภสัชกรรม” และ “คู่มือการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม” 
ของสภาเภสัชกรรม  
หรือท่ีด าเนินการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาฉบับท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
หมายเหตุ การประเมิน
แหล่งฝึกยึดตามประกาศ
สภาเภสชักรรม ๒๖/๒๕๕๔ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
คณะกรรมการการศึกษา
เภสัชศาสตร์ สภาเภสัช
กรรม และประกาศเภสชั
กรรมที่ ๔๔/๒๕๕๙ 
คณะกรรมการการศึกษา
เภสัชศาสตร์ สภาเภสัช
กรรม (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 
๑) 

   
 
 
งานพัฒนา
วิชาชีพ 

เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติงานใน
แหล่งฝึกท่ีดี แหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานจึงต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สภาเภสัชกรรม
ก าหนด 

- คณะมีการด าเนินการจดัหาแหลง่ฝึกโดย
พิจารณาจากการที่แหล่งฝึกได้รับการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เปน็ท่ี
ยอมรับ อาทิเช่น สถาบันรับรองคณุภาพ
สถานพยาบาล ร้านยาคณุภาพโดยสภา
เภสัชกรรม มาตรฐาน ISO เป็นตน้ 
- เป็นแหล่งฝึกท่ีให้การฝึกนักศึกษาของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หรือสถาบันอื่นๆ มาอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- ด าเนินการคัดเลือก ส ารวจ และจัดสรร
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนมีการ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาแหล่ง
ฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
เอกสารแนบ ๓๘ 
- แบบนิเทศการฝึกงาน 
- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ฝึกที่บรรจไุว้ในแผนปฏิบัติประจ าปีของ
คณะ 
- ตารางสรุปข้อมลูแหล่งฝึกและการรับ
ฝึกงาน 

๕.๑.๒)  มหาวิทยาลัย/
สถาบันต้องจัดให้มีแหล่งฝึก

  งานพัฒนา
วิชาชีพ 

ความพร้อมของ
แหล่งฝึกเป็น

คณะเภสัชศาสตร์ มีกิจกรรมและการ
สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งฝึกดา้น
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

ปฏิบัติวิชาชีพ โดยต้องมี
ความเหมาะสมด้าน 

 จ านวน   
 ประเภท  
 โครงสร้างและสิ่งอ านวย

ความสะดวกทาง
วิชาการของแหล่งฝึก
ปฏิบัติ  

 ขีดความสามารถในการ
รับการฝึกปฏิบัตไิด้
เพียงพอตามจ านวน
นิสิต/นักศึกษาและ
ระยะเวลาที่ต้องท าการ
ฝึก 

 ความพร้อมในการจดัการ
ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ
ตามข้อ ๕.๒ - ๕.๕ ให้
เป็นไปตามโครงสรา้ง
หลักสตูร  

สิ่งจ าเป็นส าหรับการ
ผลิตบัณฑติให้มี
ประสิทธิภาพ 

วิชาการผ่านโครงการตา่งๆ ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัตปิระจ าปีของคณะอยา่ง
ต่อเนื่องทุกปี เช่น การสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ การร่วมบริการ
วิชาการโดยคณาจารย์ในคณะ เปน็ต้น 
นอกจากน้ียังจัดอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษา
เพื่อเสรมิทักษะการสอนและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เภสัชกรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประจ า
ทุกปี ตลอดจนสนับสนุนฐานข้อมลู
วิชาการเพื่อใช้ส าหรับการค้นคว้าของ
นักศึกษาและการปฏิบัติงานของแหล่งฝึก 
เอกสารแนบ ๓๙ 
- โครงการและสิ่งสนบัสนุนส าหรบัการ
พัฒนาแหล่งฝึกท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ประจ าปีของคณะ 
- ตารางสรุปข้อมลูแหล่งฝึกและการรับ
ฝึกงาน 

๕.๑.๓) มหาวิทยาลัย หรือ
คณะต้องมีหนังสือ/เอกสาร/
แผนที่แสดงถึงความร่วมมือ
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ 
หรือมหาวิทยาลัยกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน และแสดงให้เห็นว่า
แหล่งฝกึปฏิบตัินั้น มเีจตจ านง 
และถือเป็นความรับผดิชอบใน
การร่วมผลติบัณฑิตตาม
หลักสตูร 

  งานพัฒนา
วิชาชีพ 

เพื่อให้มั่นใจว่านิสิต/
นักศึกษา 
มีแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน 
 

คณะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโดยเน้นกับแหล่งฝึกในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงโดยเน้นการสนับสนุนแลกเปลี่ยน
ทางด้านวชิาการ ท้ังนี้ในบางแหล่งฝึกท่ีมี
การด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือแล้ว แต่บันทึกข้อตกลงฯ ได้
หมดอายลุง ทางคณะจะพจิารณาการต่อ
อายุในหน่วยงานที่มีกิจกรรมความร่วมมือ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงฯ ให้มากท่ีสดุ อย่างไรกต็ามทาง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานียังคงให้การสนับสนนุในการ
พัฒนาวิชาการแก่แหล่งฝึกของคณะทุก
แห่งแม้บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืจะไม่
มีหมดอายไุปแล้วก็ตาม ดังจะเห็นได้จาก
โครงการและสิ่งสนับสนุนส าหรับการ
พัฒนาแหล่งฝึกต่างๆ 
เอกสารแนบ ๔o 
- ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
- สรุปผลการสนับสนุนแหล่งฝึกท่ีมีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการและสิ่งสนบัสนุนส าหรบัการ
พัฒนาแหล่งฝึกที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ประจ าปีของคณะ 

๕.๑.๔) มหาวิทยาลัย/คณะ 
ต้องมีแผนการพัฒนาความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้แก่
แหล่งฝึกปฏิบตัิ และอาจารย์
แหล่งฝึก  
มีระบบให้อาจารย์แหล่งฝึกผู้
มีคุณวุฒิที่เหมาะสมของ

  งานพัฒนา
วิชาชีพ 

เป็นการพัฒนา
อาจารย์ประจ าแหล่ง
ฝึกซึ่ง
สถาบันการศึกษา
ต้องให้ความ
สนับสนุน 

คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนในการพฒันาทาง
วิชาการให้แก่แหล่งฝึกปฏิบัติงานของ
คณะอย่างต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของการจัด
ประชุมวิชาการโดยให้โควตาเข้ารว่มแก่
แหล่งฝึกของคณะ การร่วมบริการวิชาการ
โดยคณาจารย์ในคณะ และเปิดโอกาสให้
เภสัชกรประจ าแหล่งฝึก สามารถยื่นเพื่อ



 

297 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

แหล่งฝึกเป็นอาจารยส์มทบ 
โดยมรีะบบความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ขอประเมินในการรับต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ โดยในปัจจุบันมผีู้ที่ได้รับแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีแล้ว 1 ท่าน 
คือ ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 
เอกสารแนบ ๔๑ 
- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ฝึกท่ีบรรจไุว้ในแผนปฏิบัติประจ าปีของ
คณะ 
- ค าสั่งแต่งตั้ง ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ 
จตุรภัทรวงศ์  

๕.๒ แหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
หลักสูตรด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรม 
๕.๒.๑) กรณมีหาวิทยาลยัที่มี
สถานพยาบาล/สถานบริการ
สาธารณสุขของตนเอง และ 
มีพันธกิจ ด้านการศึกษาด้วย 
ควรมีนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มี
ระบบการฝึกปฏิบตัิงานด้าน
เภสัชกรรม การบริบาลทาง
เภสัชกรรม ท่ีมีความพร้อม 
และได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
แผนการด าเนินการที่ชัดเจน    

   
 
งานพัฒนา
วิชาชีพ 

การมีนโยบายและมี
แผนการด าเนินการที่
ชัดเจนใน 
การสนับสนุนให้มี
ระบบการฝึก
ปฏิบัติงานด้านเภสัช
กรรม และการ
บริบาลทางเภสัช
กรรมในโรงพยาบาล
ของมหาวิทยาลัยที่มี
ความพร้อมและได้
มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
จะท าให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีส าหรับ
โรงพยาบาลอื่นใน
การด าเนินงานด้านนี้
ต่อไป    

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
เปิดให้บริการภายใต้การก ากับดูแลของ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
และได้เปดิให้คณะเภสัชศาสตรเ์ข้าร่วม
จัดตั้งแผนกเภสัชกรรม มีอาจารยจ์าก
คณะเข้าร่วมปฏิบัติงานและร่วมเปน็
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
และยังเป็นสถานท่ีดูงาน/ฝึกงานของคณะ
เภสัชศาสตร์มาโดยตลอด 
เอกสารแนบ ๔๒ 
- ตารางสรุปข้อมลูแหล่งฝึกและการรับ
ฝึกงาน 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบ าบัด 

๕.๒.๒) กรณีมหาวิทยาลัยทีไ่มม่ี
สถานพยาบาล/สถานบริการ
สาธารณสุขเป็นของตนเอง 
ต้องมีความร่วมมือกับ
สถานพยาบาล/สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัดอื่น ๆ   
ที่มีการบริการเภสัชกรรม และ/
หรือการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ที่มีความพร้อมส าหรับการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ และได้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยมหาวิทยาลัย 
หรือคณะต้องมีหนังสือ/
เอกสาร/แผน ที่แสดงถึง
ความร่วมมือระหว่างคณะ
เภสัชศาสตร์ หรอืมหาวิทยาลัย
กับแหล่งฝึกปฏบิัติงาน และ
แสดงให้เห็นว่าแหล่งฝึก
ปฏิบัตินั้น มีเจตจ านง และ
ถือเป็นความรับผิดชอบใน
การร่วมผลติบัณฑิตตาม

  - เพื่อให้มีแหล่งฝึก
ด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมที่มี
คุณภาพ และเพื่อให้
มั่นใจว่านิสิต/
นักศึกษามีแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   
    

คณะเภสัชศาสตร์ มีกิจกรรมและการ
สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งฝึกดา้น
วิชาการผ่านโครงการตา่งๆ ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัตปิระจ าปีของคณะอยา่ง
ต่อเนื่องทุกปี เช่น การสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ การร่วมบริการ
วิชาการโดยคณาจารย์ในคณะ เปน็ต้น 
นอกจากน้ียังจัดอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษา
เพื่อเสรมิทักษะการสอนและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เภสัชกรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประจ า
ทุกปี ตลอดจนสนับสนุนฐานข้อมลู
วิชาการเพื่อใช้ส าหรับการค้นคว้าของ
นักศึกษาและการปฏิบัติงานของแหล่งฝึก 
เอกสารแนบ ๔๓ 
- ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการและสิ่งสนบัสนุนส าหรบัการ
พัฒนาแหล่งฝึกที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ประจ าปีของคณะ 
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

หลักสตูร 
๕.๒.๓) คณะต้องจัดใหม้ี
แหล่งฝึกปฏิบตัิด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
ครอบคลมุรายวิชาที่เปดิให้มี
การเรยีนการสอน โดยอาจ
ครอบคลมุจากหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (Primary Care 
Unit) ไปจนถึงโรงพยาบาล
ขั้นตตยิภมูิหรือเทยีบเท่า ทั้งนี้ 
การจัดรูปแบบการฝึกปฏิบัติ
จะต้องจัดให้นสิิต/นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติอย่างเพยีงพอ 
และครบถ้วนส าหรับการ
สร้างประสบการณด์้าน
วิชาชีพ     

  งานพัฒนา
วิชาชีพ 

คณะจ าเป็นต้องจัด
ให้มีแหล่งฝึกปฏิบัติ
ด้านการบริบาลทาง 
เภสัชกรรมที่
ครอบคลมุรายวิชาที่
เปิดให้มีการเรยีนการ
สอนในหลักสตูร 

รายวิชาฝึกงานท่ีเปิดไว้ในหลักสูตรเภสัช
ศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ของคณะ
สามารถรองรับความหลากหลายของการ
ฝึกท่ีมีจากการใหส้ ารวจโดยแหล่งฝึกจริง 
เอกสารแนบ ๔๔ 
- ตารางสรุปข้อมลูแหล่งฝึกและการรับ
ฝึกงาน 
- ส าเนาแบบส ารวจการฝึกปฏิบัตงิาน
วิชาชีพประจ าปี 2559-2561 
- ตารางเปรียบเทียบการลงทะเบยีน
รายวิชาฝึกงาน 

๕.๓ แหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
หลักสูตรด้าน 
เภสัชกรรมอุตสาหการหรือ
สาขาอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลยัต้องมีแหล่งฝึก
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
ครอบคลมุ เช่น โรงงานหรือ
แหล่งฝึกอ่ืน ๆ ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน จากองค์กร 
หน่วยงาน/สมาคมทาง
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในด้านนั้น 
ๆ โดยมหาวิทยาลัย หรือ
คณะต้องมีหนังสือ / 
เอกสาร/แผนที่แสดงถึงความ
ร่วมมือระหว่างคณะเภสัช
ศาสตร์หรือมหาวิทยาลยักับ
แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน และ
แสดงให้เห็นว่าแหล่งฝึก
ปฏิบัตินั้น มีเจตจ านง และ
ถือเป็นความรับผิดชอบใน
การร่วมผลติบัณฑิต 
ตามหลักสูตร หรือคณะ/
หน่วยงานอาจเป็นแหล่งฝึกใน
รายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทั้งนี้ ควรมีระบบการ
ด าเนินการตามเกณฑ์แนว
ปฏิบัติที่ดี หรือสามารถเป็น
หลักประกันด้านคณุภาพ 

  - กลุ่มเภสัช
เคมีและ
เทคโนโลยี
เภสัชกรรม 
 
- งาน
พัฒนา
วิชาชีพ  

เพื่อให้มแีหล่งฝกึด้าน
เภสัชกรรมอตุสา
หการที่มีคณุภาพ
และเพื่อให้มั่นใจว่า
นิสิต/นักศึกษามี
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานท่ี
ชัดเจน   

เนื่องจากหลักสตูรเภสัชศาสตรบณัฑติ สาขา
เภสัชอุตสาหการเพิ่งรับนกัศึกษาเขา้รุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2560 ทีผ่่านมา ท าให้ ณ 
ปัจจุบันยังไม่มีนักศกึษาออกฝึกงานในด้าน
ดังกลา่ว อย่างไรก็ตามคณะเภสัชศาสตร์มี
การวางแผนการเตรยีมแหล่งฝกึในดา้น
ดังกลา่วมาโดยตลอด มโีครงการที่สนับสนนุ
การร่วมพัฒนาตลอดจนการร่วมจดัท าบันทึก
ข้อตกลงความรว่มมือกับแหลง่ฝึกด้านเภสัช
อุตสาหการ นอกจากนี้ยังเปดิโอกาสให้
นักศึกษาในหลักสูตรสาขาบรบิาลเภสัชกรรม
สามารถเลือกฝึกในแหล่งฝกึดา้นดังกล่าว 
เพื่อเปน็การสร้างความสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย 
เอกสารแนบ ๔๕ 
- ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการและสิ่งสนบัสนุนส าหรบัการ
พัฒนาแหล่งฝึกที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ประจ าปีของคณะ 
 

๕.๔ แหล่งฝึกประเภทสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
๕.๔.๑)  คณะต้องมีร้านยา
ของตนเองที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานร้านยาคณุภาพหรือ
ตามวิธีฏิบตัิที่ดีทางเภสัชกรรม 
(Good Pharmacy Practice, 

   
 
 

- งาน
พัฒนา
วิชาชีพ  
- สถาน

คณะเภสัชศาสตร์
ต้องมีร้านยาเป็นของ
ตนเองเพื่อใช้สอน
นิสิต/นักศึกษาให้ได้
เรียนการจ่ายยาใน
สถานการณ์จริง 
ตั้งแต่ก่อนออกฝึก

ร้านยาคณะผ่านการรับรองเป็นร้านยา
คุณภาพ มเีภสัชกรปฏิบตัิงานตลอด
ช่วงเวลาท าการทั้ง 2 สาขา เป็นสถานท่ีที่
ใช้ทั้งการศึกษาดูงานของนักศึกษาตามที่
ได้รับมอบหมายในรายวิชาเภสัชบ าบัด 
และการฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพของทั้ง
ภาคพื้นฐานและภาคสาขาหลัก 
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

GPP) ที่เปิดให้บริการโดยมี
อาจารย์หรือเภสัชกรประจ า
ตลอดเวลา และมคีวามพร้อม
ส าหรับการศึกษาและการฝึก
ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรม
ชุมชน และ/หรือ ด้านเภสัช
กรรมปฐมภูมิ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด   

ปฏิบัติการ
เภสัชกรรม
ชุมชน 

ปฏิบัติงานในช้ันปีท่ี 
๖  ตลอดจนใช้ฝึก
ปฏิบัติในช้ัน 
ปีท่ี ๖ 

๕.๔.๒)  ร้านยาอื่นๆ ที่เป็น
แหล่งฝึกต้องเป็นรา้นยาทีส่ภา
เภสัชกรรมรับรองคณุภาพหรือ
ตามวิธีฏิบตัิที่ดีทางเภสัช
กรรม (GPP) และ
มหาวิทยาลยัหรือคณะต้องมี
หนังสือ /เอกสาร/แผนที่แสดง
ถึงความร่วมมือระหว่างคณะ
เภสัชศาสตร์ หรอืมหาวิทยาลัย
กับแหล่งฝกึปฏบิัติงาน และ
แสดงให้เห็นว่าแหล่งฝึก
ปฏิบัตินั้น มีเจตจ านงและถือ
เป็นความรับผิดชอบในการ
ร่วมผลิตบณัฑิตตามหลักสูตร 
รวมทั้งต้องมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรมด้านเภสัช
กรรมชุมชน และ/หรือ ด้าน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  งานพัฒนา
วิชาชีพ 

เพื่อให้มีแหล่งฝึกด้าน
ร้านยาที่มีคณุภาพ
และเพื่อให้มั่นใจว่า
นิสิต /นักศึกษามี
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานท่ี
ชัดเจน 
    

แม้ร้านยาที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของ
คณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นรา้นท่ีได้รับ
การรับรองเป็นร้านยาคณุภาพ อย่างไรก็
ตามส าหรับแหล่งฝึกท่ีเป็นร้านยาเปิดใหม่ 
อ้างอิงตามเกณฑ์การขอเปิดร้านยาใหม่
ตั้งแต่ปี 2557 ก าหนดไว้ว่าทุกร้านต้อง
ผ่านการประเมินตามวิธีปฏิบัติที่ดทีาง
เภสัชกรรม (GPP) ดังนั้นคณะจะพิจารณา
รับการเป็นแหล่งฝึกของร้านยาก็ตอ่เมื่อ
ร้านยานั้นได้เปดิให้บริการอย่างตอ่เนื่อง
มาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีเภสัชกรประจ า
ตลอดช่วงเวลาท าการ ไมม่ีรายงานด้าน
การปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสม และต้องเคย
ผ่านการรับเป็นแหล่งฝึกอย่างน้อยในด้าน
ภาคพื้นฐานมาแล้ว 
เอกสารแนบ ๔๖ 
- ตารางความต่อเนื่องในการรับนักศกึษาและ
การรบัรองคณุภาพของแหล่งฝกึปฏบิัติงาน
วิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม 

๕.๕ 
 

แหล่งฝึกอื่น ๆ  
๕.๕.๑) แหล่งฝึกท่ีเป็น
สถานท่ีผลติทุกประเภท ต้อง
ไดร้ับการรับรองมาตรฐานจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือเทียบเท่า 

   
งานพัฒนา
วิชาชีพ 

หากในหลักสตูรมี
การฝึกปฏิบัติงานด้าน
ใด คณะฯ กต็้องมี
แหล่งฝึกด้านนี้ท่ีมี
คุณภาพ 
ให้นักศึกษาไดฝ้ึก   

ปัจจุบันคณะยังไมไ่ด้ก าหนดการฝกึในด้าน
อื่นๆ นอกเหนือจากนี ้

๕.๕.๒) แหล่งฝึกด้านเภสัช
ศาสตร์สังคม และการบริหาร
เภสัชกิจ ต้องมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาและการฝึก
ทักษะปฏิบัติงานดา้นเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร 
เภสัชกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดครอบคลมุทั้งนโยบาย
และการพฒันาระบบยา/
สุขภาพ การคุม้ครองผู้บริโภค 
การสร้างเสริมสุขภาพ 
มาตรการ/แนวทางที่ชัดเจน
ในการส่งเสริมการใช้ยาที่
เหมาะสมปลอดภัย และ
จรรยาบรรณในการประกอบ

  งานพัฒนา
วิชาชีพ 

หากในหลักสตูรมีการ
ฝึกปฏิบตัิงานด้าน
เภสัชศาสตร์สังคม
และการบริหารเภสัช
กิจ คณะฯกต็้องมี
แหล่งฝึกด้านนี ้
ที่มีคุณภาพให้
นักศึกษาไดฝ้ึก 

ปัจจุบันคณะยังไมไ่ด้ก าหนดการฝกึในด้าน
นี ้
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลังของ
ข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

วิชาชีพ 
๕.๕.๓) แหล่งฝึกท่ีเน้นการ
วิจัย และพัฒนาเภสัชภณัฑ์ 
ต้องมีการด าเนินการตาม
เกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดี ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  งานพัฒนา
วิชาชีพ 

หากในหลักสตูรมี
การฝึกปฏิบัติงาน
ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภณัฑ์ 
คณะฯ ก็ต้องมีแหล่ง
ฝึกด้านนี้ท่ีมีคณุภาพ 
ให้นักศึกษาไดฝ้ึก 

ปัจจุบันคณะยังไมไ่ด้ก าหนดการฝกึในด้าน
นี ้

 ๕.๕.๔) มหาวิทยาลัยหรือ
คณะต้องมีหนังสือ /เอกสาร/
แผนที่แสดงถึงความร่วมมือ
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ 
หรือมหาวิทยาลัยกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน และแสดงใหเ้ห็นว่า
แหล่งฝกึปฏิบตัินั้น มีเจตจ านง 
และถือเป็นความรับผิดชอบใน
การร่วมผลติบัณฑิตตาม
หลักสตูร และต้องมี
คุณสมบัติ และความพร้อม
ส าหรับการศึกษาและการฝึก
ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด   

  งานพัฒนา
วิชาชีพ 

เพื่อให้มั่นใจว่านิสิต/
นักศึกษามีแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 

ปัจจุบันคณะยังไมไ่ด้ก าหนดการฝกึในด้าน
นี ้

๕.๖ 
 

แผนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
และคู่มือ  
สถานศึกษาจะต้องจัดท าคู่มือ
และแผนการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ อันประกอบด้วย 
คู่มือนิสิต/นักศึกษา คู่มือ
อาจารย์เภสัชกรประจ าแหล่ง
ฝึก และคู่มืออาจารย์ของ
สถานศึกษาท่ีท าหน้าที่
รับผดิชอบการฝึก โดยพร้อมให้
คณะอนกุรรมการท าการตรวจ
ประเมิน 

   
 
งานพัฒนา
วิชาชีพ 

การมีคู่มือและ
แผนการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพ ทั้งคู่มือนิสิต/
นักศึกษา คู่มือ
อาจารย์เภสัชกร
ประจ าแหล่งฝึก และ
คู่มืออาจารย์ของ
สถานศึกษา เป็นการ
แสดงถึงการเตรียม
ความพร้อมในการ
จัดการฝึกปฏิบัติงาน
ให้นิสิต/นักศึกษา 

คู่มือและแบบประเมินในการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพต่างๆ ด าเนินการจัดท า
และปรับปรุงตลอดทุกปีผ่านการรว่ม
ด าเนินการในคณะอนุกรรมการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่างๆ ของ ศ.
ศ.ภ.ท. 
เอกสารแนบ ๔๗ 
- คู่มือการฝึกงาน (download ได้จาก
หน้า website) 

 

ปัจจัยท่ี ๖ ระบบการดูแลนิสิต/นักศึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๖.๑ มีระบบการดูแลนิสติ/
นักศึกษา และมีหน่วยงานใน
คณะฯ รับผดิชอบชัดเจน 

  งานกิจการ
นักศึกษา 

ระบบการดูแลนสิิต/
นักศึกษา 
ให้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสุขเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่ง
ในการจัดการเรียน
การสอน 

คณะเภสัชศาสตร์ มีงานกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบการดูแลนักศึกษา โดยมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าสายรหัส 
และคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและ
วางแผนการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวัง 
ติดตาม และวางแผนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน และ
ประสานกับผู้ปกครองของนักศึกษาที่มี
ปัญหา โดยมีระบบและขั้นตอนการเข้า
พบและขอค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
สายรหั ส    และการให้ ค าป รึกษ า
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

นักศึ กษาที่ มี ปัญ หาการเรียน  และ
วางแผนการเรียน  คณะจัดท าคู่มือ
อ าจ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า   อี ก ทั้ ง มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ตารางเวลาที่นักศึกษา
สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกภาค
การศึกษา  มีกิจกรรมพบอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์
ได้พบกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน    
เอกสารแนบ ๔๘ 
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่าย  

๖.๒ จัดให้มีฐานข้อมลูนิสิต/
นักศึกษา มีระบบรักษา
ความลับ ซึ่งนิสติ/นักศึกษา
และผูเ้กี่ยวข้องเท่านั้นท่ีมี
สิทธิเข้าถึงข้อมูล 

  งานกิจการ
นักศึกษา 

ฐานข้อมูลนิสติ/
นักศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญในการดูแล
นิสิต/นักศึกษา 
เพื่อให้ทราบปัญหา
เบื้องต้น เช่น สถานะ
ทางเศรษฐกิจ และ
ข้อมูลที่ใช้ในการ
ติดต่อนสิิต/นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น าระบบ 
Reg ซึ่งมีการจัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษา
ทุกช้ันปี มีข้อมูลทะเบียนประวัติ ผลการ
เรี ย น  ต า ร า ง เรี ย น  ต า ร า ง ส อ บ 
ตรวจสอบจบ ภาระค่าใช้จ่ายทุน การนัด
พ บ นั ก ศึ ก ษ า  เป็ น ต้ น   ผู้ มี ห น้ าที่
เกี่ ย วข้ อ ง อาจารย์ ที่ ป รึกษา  และ
อาจารย์ผู้สอนเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้
ระบบได้  ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ 
ได้จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาทุกช้ันปี 
เ ช่ น  เบ อ ร์ โท รศั พ ท์  แ ล ะ  E-mail 
ช่องทางติดต่อผู้ปกครอง ซึ่งใช้ในการ
ติดต่อนักศึกษากรณี เร่งด่วน รวมถึง
ระบบประกาศคะแนนสอบกลางภาค ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเท่านั้นที่
มีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูล 
เอกสารแนบ ๔๙ 
- ข้อมูลในระบบ REG  

๖.๓ จัดให้มีสถานท่ีและกิจกรรม
พัฒนานิสิต/นักศึกษาซึ่ง
ครอบคลมุทั้งด้านวิชาการ 
กีฬา สุขภาพ นันทนาการ 
บ าเพ็ญประโยชน์ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

  งานกิจการ
นักศึกษา 

สถานท่ีและกิจกรรม
พัฒนานิสิต/นักศึกษา
เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญประการหนึ่งที่
ท าให้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสุขซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

คณะเภสัชศาสตร์ ไดจ้ัดสถานทีส่ าหรับเป็น
ห้องเรียนนักศึกษาทุกช้ันปี  สถานที่จัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสถานท่ี
ส าหรับอ่านหนังสือ  เช่น ห้องบรรยาย
ช้ัน 3  ห้องสมุดคณะ ห้องปฎิบัตกิารชั้น 
1-4  ห้องประชุมต่างๆ  ห้องสโมสร
นักศึกษา โรงอาหารคณะ  บรเิวณ
ภายในคณะ และรอบคณะ  
อีกทั้งคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
ด้านต่างๆ ดังนี ้
ด้านวิชาการ  

1. โครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษา
ในการน าเสนอผลงานและการ
แข่งขนัทางวิชาการ ส าหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร ์

2. โครงการเสรมิทักษะการ
บริการวิชาชีพสู่ชนชน 

3. โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะ
วิชาชีพและภาษาอังกฤษ 

4. โครงการค่ายหมอยารวมใจ
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

อาสาส่งเสรมิสุขภาพชุมชน 
5. โครงการค่าย Pharmcamp 

UBU 2016 
6. โครงการค่ายเมด็ทราย 
7. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
8. โครงการพัฒนาแกนน า

นักศึกษา 
9. โครงการปัจฉมินิเทศเพื่อ

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
วิชาชีพ 

10. โครงการมัชฌิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
วิชาชีพ 

ด้านกีฬา สุขภาพ 
1. โครงการเสรมิทักษะการ

บริการวิชาชีพสู่ชนชน 
2. โครงการกีฬาภายใน

มหาวิทยาลยั 
3. โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์ 
4. โครงการค่ายหมอยารวมใจ

อาสาส่งเสรมิสุขภาพชุมชน 
5. โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
ด้านนันทนาการ 

1. โครงการแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตและมหาบณัฑิตคณะ
เภสัชศาสตร ์

2. โครงการแรกพบ สนภท. 
3. โครงการรับน้องเข้าหอ 
4. โครงการรับขวัญน้องสู่รั่วเขียว

มะกอก ม.ทราย 
5. โครงการราตรีเขียวมะกอก 
6. โครงการอ าลาว่าท่ีบัณฑิต

เขียวมะกอก ม.ทราย 
7. โครงการแสดงความยินดีกับ

บัณฑิต 
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 

1. โครงการเสรมิทักษะการ
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

2. โครงการค่ายหมอยารวมใจ 
อาสาส่งเสรมิสุขภาพชุมชน 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
1. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพเภสัชกรรม 
2. โครงการท าบญุเลีย้งพระและ

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ์

3. โครงการร าลึกพระคณุครู 
4. โครงการสืบสานประเพณลีอย

กระทง 
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

เอกสารแนบ ๕o 
- รูปภาพสถานท่ีต่างๆ ที่สนับสนนุ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดา้นต่างๆ 

๖.๔ มีสวัสดิการด้านสุขภาพ ท้ัง
ในด้านสร้างเสรมิสุขภาพ 
ป้องกันโรค และดูแลรักษาเมื่อ
เจ็บป่วย 

  งานกิจการ
นักศึกษา 

สวัสดิการด้าน
สุขภาพและดูแล
รักษาเมื่อเจ็บป่วยเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้
เรียนได้อย่างมี
ความสุข 

มหาวิทยาลยั ได้จดัสวสัดิการ
รักษาพยาบาล นักศึกษาคณะเภสชั
ศาสตร์ มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. ประกันสุขภาพนักศึกษา ใน
กรณีเจ็บป่วยทั่วไป นักศึกษา
สามารถเข้ารับการรักษาที่
ศู น ย์ สุ ข ภ า พ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

๒. ประกันอุบัติเหตุ  ในกรณีการ
เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ  นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ เ ข้ า รั บ ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ไ ด้ ทุ ก
โรงพยาบาลทั้ งเอกชนและ
ของรัฐ  

 ซึ่งทางคณะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้
นักศึกษาทุกช้ันปี ได้ทราบถึง
กระบวนการ และขั้นตอน 
การรักษาพยาบาลรวมถึงเป็นผู้
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
เอกสารแนบ ๕๑ 
- คู่มือนักศึกษา  

๖.๕ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นิสิต/นักศึกษาทุกคน เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การศึกษา ให้ความช่วยเหลือ
และป้องกนัแก้ไขปัญหา
การศึกษาและปัญหาอื่น ๆ 
และช่วยส่งเสรมิเจตคติอันดี
งามให้แก่นิสิต/นักศึกษา 

  งานกิจการ
นักศึกษา 

เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา
ได้มีที่ปรึกษาเมื่อมี
ปัญหาด้านการเรียน
และเรื่องอื่น ๆ ใน
ระหว่างเรยีน 

คณะเภสัชศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาประจ าสายรหัส ซึ่งมีหน้าที่ให้
ค า ป รึ ก ษ า ก า ร ด า เนิ น ชี วิ ต ใ น
มหาวิทยาลัย   ด้ านการเรียน ด้ าน
กิจกรรม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ติดตาม
ผลการ เรี ยนของนั กศึ กษ า และมี
คณะกรรมการให้ค าปรกึษาและวางแผน
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม 
และวางแผนการศึกษาให้กับนักศึกษามี
ปัญหาด้านการเรียน และประสานกับ
ผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีปัญหา โดยมี
ระบบและขั้นตอนการเข้าพบและขอ
ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 
และการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหา
การเรียนต่ า และวางแผนการเรียน   
เอกสารแนบ ๕๒ 
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ค า สั่ งแ ต่ งตั้ ง ค ณ ะ ก ร รม ก า ร ให้
ค าปรึกษาและวางแผนการศึกษา 

๖.๖ จัดให้มีระบบรับเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียนจาก
นิสิต/นักศึกษา 

  งานกิจการ
นักศึกษา 

เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา
เรียนอย่างมีความสุข 

คณะเภสัชศาสตร์ มีระบบรับเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา เพื่อ
ประเมินการให้บริการของคณะในด้าน
ต่างๆ และข้ปรับปรุงการด าเนินงาน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบบ 
เอกสารแนบ ๕๓ 
- ระบบการจัดการข้อร้องเรียน  
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ปัจจัยท่ี ๗ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๗.๑ มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการ
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มี
อาคารสถานท่ีของคณะ โดย
มีห้องผู้บริหาร ห้องท างาน
ของอาจารย์ ห้องท างานของ
บุคลากรสนับสนุน เพยีงพอต่อ 
การด าเนินการอยา่งมีคุณภาพ   

  งานบริหาร คณะต้องมีอาคาร
สถานท่ีของคณะที่
เพียงพอต่อการ
ด าเนิน งานให้มี
ประสิทธิภาพ  

ค ณ ะ เภ สั ช ศ าส ต ร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย
อุ บ ล ราช ธานี  มี อ าค ารส าห รับ จั ด
การศึกษา ดังนี้  
1. อาคารคณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาคารหลัก
ส าหรั บการสอนและปฏิ บั ติ การ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 
1.1 ห้องผู้บริหาร แบ่งออกเป็นห้องคณบดี 
จ านวน 1 ห้อง, ห้องรองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
จ านวน 4 ห้อง แบ่งออกเป็น ห้องรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ,ห้องรองคณบดีฝ่าย
บริหาร, ห้องรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ และห้องรองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ ส าหรับผู้ ช่ วยคณบดีฝ่ าย
วิชาการ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบริการวิชาการ จะประจ าอยู่
ตามงานต่างๆที่รับผิดชอบ 
  
1.2 ห้องท างานอาจารย์ คณะได้จัดห้อง
ท างานอาจารย์ ไว้บริ เวณ ช้ัน 4 ของ
อาคาร ซึ่งจะประกอบด้วยอาจารย์ 3 
กลุ่มวิขา ได้แก ่ 
- กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จ านวน 17 คน 
ปฏิบัติงานจริง 16 คน  
ลาศึกษาต่อจ านวน 1 คน,  
- กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัช
กรรม จ านวน 20 คน ปฏิบัติงานจริง 
- กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จ านวน 27 คน 
ปฏิบัติงานจริง 19 คนลาศึกษาต่อจ านวน 8 
คน 
 
1.3 ห้องท างานของบุคลากรสนับสนุน จะ
แบ่งออกเป็น  
-  ส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วยงาน
ธุรการ จ านวน 2 คน, งานบริหารทั่วไป 
จ านวน 1 คน, งานบุคคล จ านวน 1 คน, 
งานการเงิน จ านวน 3 คน, งานพัสดุ จ านวน 
4 คน, งานบริการวิชาการ จ านวน 1 คน, 
งานวิจัย จ านวน 1 คน, งานแผน จ านวน 1 
คน, งานวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 1 คน และ
งานประกันคุณภาพ จ านวน 1 คน รวม 16 
คน ทั้งนี้ มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ท างานภายใน
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

ห้องส านักงานเลขานุการ 
-  ห้องบริการการศึกษา ประกอบด้วย 
งาน วิ ช าก าร  จ าน วน  3 ค น , งาน
บัณฑิตศึกษา จ านวน 2  คน, งานกิจการ
นักศึกษา จ านวน 2 คน และงานพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 2 คน รวม 9 คน ทั้งนี้ 
มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ จ านวน 3 ฝ่าย ท างานภายใน
ห้องบริการการศึกษา 
- ห้องผลิตเอกสาร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ผลิตเอกสาร จ านวน 1 คน และพนักงานขับ
รถยนต์ จ านวน 1 คน 
- ห้องธุรการกลุ่มวิชา จ านวน 3 คน 
- ห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   มี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน 
และช่างไฟฟ้า จ านวน 1 คน รวมจ านวน 
3 คน 
- ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 1 (หน่วยผลิตยา
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไ พ ร )  มี
นักวิทยาศาสตร์จ านวน 1 คน 
- ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร   ช้ั น  2 มี
นักวิทยาศาสตร์และธุรการ จ านวน 3 
คน 
- ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร   ช้ั น  3 มี
นักวิทยาศาสตร์และธุรการ จ านวน 2 
คน 
- ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร   ช้ั น  4 มี
นักวิทยาศาสตร์และธุรการ จ านวน 2 
คน และมีนักวิทยาศาสตร์และธุรการ
ประจ าหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและ
น้ าแข็ง จ านวน 3 คน 
       โดยคณะมีการจัดสรรและด าเนินการ
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เอกสารแนบ  ๕๔ 
- สรุปจ านวนห้องผู้บริหาร ห้องท างาน
อาจารย์ และห้ องท างานบุ คลากรสาย
สนับสนุน 
 
2. อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
เป็นอาคารส าหรับจัดการเรียนรู้ด้านเภสัช
กรรมชุมชน  มีห้องบรรยายขนาด 120 ที่
นั่ง 1 ห้อง, ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 12 
ที่น่ัง 9 ห้อง 
อ้างอิงเอกสารแนบ ๕๕ 
- สรุปห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอน
และมีการจัดสรรห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชา/
หัวข้อ ซึ่งห้องเรียนที่จัดสรรให้ ถูกระบุใน
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

คู่มือตารางเรียน  
 

๗.๒ ห้องเรียน 
๗.๒.๑) มีจ านวนห้องเรียน
และขนาดพื้นที่เหมาะสมกับ
จ านวนนิสิต/นักศึกษา   

  งานวิชาการ คณะต้องมีห้องเรียน
ที่เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 

1) อาคารคณ ะเภสัชศาสตร์  มีห้ อง
บรรยายขนาด 300 ท่ีนั่ง 1 ห้อง, ขนาด 
120-140 ที่นั่ง 6 ห้อง, ห้องประชุม
กลุ่มย่อย ขนาด 15-30 ท่ีนั่ง 6 ห้อง 
2) ห้องเรียนที่อาคารสถานปฏิบัติการ
เภ สั ชก รรม ชุมชน  (ห ลั ง เก่ า ) ห น้ า
มหาวิทยาลัย มีห้องบรรยายขนาด 120 
ที่น่ัง 1 ห้อง,  
ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 12 ที่นั่ง 9 
ห้อง 
3) ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์การเรียน
การสอนครบถ้วนตามลักษณะการใช้งาน  
เอกสารแนบ ๕๖ 
- สรุปห้องส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 
และมีการจัดสรรห้องเรียนให้เหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแต่
ละวิชา/หัวข้อ ซึ่งห้องเรียนที่จัดสรรให้ 
ถูกระบุในคู่มือตารางเรียน  
เอกสารแนบ ๕๗ 
- คู่มือตารางเรียน 

๗.๒.๒) มีการจัดลักษณะ
ห้องเรยีนเหมาะสมกับการ
สอนแบบต่างๆ ได้แก่ การ
สอนแบบบรรยายพร้อมกัน
ทั้งช้ันเรียน การสอนกลุม่
ย่อย เป็นต้น 

 - งานวิชาการ คณะต้องมีห้องเรียน
ในลักษณะที่
เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 

1) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มีห้อง
บรรยายขนาด 300 ท่ีนั่ง 1 ห้อง, ขนาด 
120-140 ท่ีนั่ง 6 ห้อง, ห้องประชุม
กลุ่มย่อย ขนาด 15-30 ท่ีนั่ง 6 ห้อง 
2) ห้องเรียนที่อาคารร้านยาหน้า
มหาวิทยาลยั มีห้องบรรยายขนาด 120 
ที่น่ัง 1 ห้อง, ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
ขนาด 12 ท่ีนั่ง 9 ห้อง 
3) ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์การเรียน
การสอนครบถ้วนตามลักษณะการใช้งาน  
เอกสารแนบ ๕๘ 
- สรุปห้องส าหรับการจดัการเรียนการ
สอนและมีการจดัสรรห้องเรียนให้
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน และรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละวิชา/หัวข้อ ซึ่ง
ห้องเรียนที่จัดสรรให้ ถูกระบุในคูม่ือ
ตารางเรียน  
เอกสารแนบ ๕๙ 
- คู่มือตารางเรียน 

๗.๓ ห้องปฏิบัติการ 
๗.๓.๑)  มีจ านวน
ห้องปฏิบัติการที่มีขนาดพื้นที่
ที่เหมาะสมกับจ านวนนสิิต/
นักศึกษา   

  งาน
ปฏิบัติการ 

คณะฯ ต้องมี
ห้องปฏิบัติการ 
ที่เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 

การจัดสรรพื้นที่ห้องปฏิบัติเป็นดังนี้ 
1. ช้ัน 1 โรงงานผลิตยาจ าลอง มีพื้นที่

ทั้ งห ม ด  1,202.24 ต ารางเม ต ร 
แบ่งเป็น ห้องปฏิบัติการเตรียมยาก
ลุ่ ม  non-sterile product พื้ น ที่ 
986.24 ต า ร า ง เ ม ต ร  แ ล ะ 
ห้องปฏิบัติการเตรียมยาปราศจาก
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เ ช้ื อ  sterile product ( Clean 
room) พื้นที่ 216 ตารางเมตร   

2. ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการด้านชีวเภสัช
ศาสตร์ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา พื้นที่  435.2 ตารางเมตร
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 
พื้ น ที่  272 ต า ร า ง เม ต ร  แ ล ะ 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา 
พื้นที่ 435.2 ตารางเมตร 

3. ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการด้านเภสัชเคมี
แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี เ ภ สั ช ก ร ร ม 
ป ระ ก อ บ ด้ ว ย  ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร
เทคโนโลยีเภสัชกรรม พื้นที่ 435.2 
ตารางเมตร ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี
วิเคราะห์  272 ตารางเมตร และ 
ห้องปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์
และเภสัชเวช พื้นที่ 435.2 ตาราง
เมตร 

4. ช้ัน 4 ห้องปฏิบัติการวิจัย มีพื้นที่
ทั้งหมด 1,202.24 ตารางเมตร มี
การใช้ในการเรียนการสอนในบาง
รายวิชา เช่น เภสัชเคมีวิ เคราะห์ 
รูปแบบยาเตรียม เภสัชเวช การ
เพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ในการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าว มีความ
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้น
ปี (ช้ันปีละ 120-130 คน) ซึ่งในการ
จัดการเรียนการสอน อาจมีการแบ่งกลุ่ม
ในการเข้ าใช้ห้ องปฏิ บั ติ การเพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงเครื่องมือ และ มี
พื้นทีเ่พียงพอในการท าปฏิบัติการนั้นๆ 
เอกสารแนบ ๖o 
- แผนผังการจัดสรรพื้นที่ห้องปฏิบัติการ
ช้ัน 1-4 

๗.๓.๒) มโีครงสร้าง และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร
วิทยาศาสตร์ตามสภาเภสัช
กรรมก าหนด 

  งาน
ปฏิบัติการ  

คณะฯ ต้องมี
ห้องปฏิบัติการ 
ที่มีโครงสร้างและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้
นิสิต/นักศึกษาเรยีน
ปฏิบัติการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงานปฏิบัติการ นอกจาก
โครงสร้างอาคารที่ ได้กล่ าวไปในข้อ 
๗.๓.๑ และ ๗.๓.๒ แล้ว มีการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกและเฟอร์นิ เจอร์
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ตู้ดูด
ควัน ตู้เก็บสารเคมี ตู้เหล็กเก็บของ ช้ัน
เหล็กวางของอเนกประสงค์ รถเข็น ถัง
ข ย ะ  ภ าช น ะ รอ งรั บ ข อ ง เสี ย ท า ง
ห้องปฏิบัติการ และ โต๊ะปฏิบัติการที่ มี
ความคงทน แข็งแรง และสวยงาม พร้อม
กับมีระบบตรวจสอบและบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ 
 

๗.๓.๓)  มีการจัดโต๊ะ
ปฏิบัติการตามความ
เหมาะสมของลักษณะวิชา 

  งาน
ปฏิบัติการ 

คณะฯ ต้องมีโตะ๊
ปฏิบัติการที่
เหมาะสมเพื่อให้

พื้นที่แต่ละห้องปฏิบัติการ (ขนาด 272 
ตารางเมตร) มีการติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการ ที่มี
โครงสร้างที่มั่นคง แข็งแรง สามารถเก็บ
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นิสิต/นักศึกษาเรยีน
ปฏิบัติการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์เครื่องมือหนักได้ดี พื้นโต๊ะท าจาก
ไม้ปิดผิวเคลือบทนสารเคมี มีชุดปลั๊กไฟ
และชุดอ่างล้างท าความสะอาด ขนาด
ประมาณ 2 x 4 เมตร ทั้งหมด 6 ตัว (โต๊ะ
ปฏิบัติการ 1 ตัว สามารถรองรับนักศึกษา
ได้ 8 คน) 

๗.๓.๔)  มีอุปกรณ์ เครื่องมือ  
เครื่องแก้ว วัสดสุารเคมี 
ผลติภณัฑ์ยาและอื่นๆ ส าหรับ
ปฏิบัตกิารที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การปฏิบตัิการ
จ านวนเพียงพอ และพร้อมใช้ 
โดยก าหนดให้มีจ านวน
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีจ าเป็น
โดยคดิเป็นสดัส่วนจ านวน
นิสิต/นักศึกษาต่อเครื่องใน
ห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง   

  งาน
ปฏิบัติการ  

คณะฯ ต้องมี
อุปกรณ์ เครื่องมือ  
เครื่องแก้ว วัสดุ
สารเคมี ผลิต ภณัฑ์
ยา ฯลฯ เพียงพอต่อ
การฝึกปฏิบัติได้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการจัดซื้อจัดหา 
ซ่ อมแซมและบ ารุ งรั กษา อุ ปกรณ์ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  เครื่อง
แก้ว วัสดุสารเคมี ผลิตภัณฑ์ยาและอื่นๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติการแต่ละรายวิชา 
รวมทั้ งมี การตรวจสอบให้มี จ านวน
ทดแทน เพื่อให้มีจ านวนเพียงพอ และ
พร้อมใช้ ส าหรับปฏิบัติการรายวิชาต่างๆ  
เอกสารแนบ ๖๑ 
- รายการวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ประจ าช้ัน 1-4 

๗.๓.๕) มรีะบบความปลอดภัย
ต่าง ๆ  ตามลักษณะความจ าเป็น
ของแต่ละห้องปฏิบัติการตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น 
การเกบ็แก๊ส/วัตถไุวไฟทาง
หนีไฟท่ีชัดเจนไม่มสีิ่งกีดขวาง  
เครื่องดับเพลิง อ่างล้างตา 
ฝักบัวช าระล้างร่างกายเมื่อ
สัมผสัสารเคมีหรือวัตถุ
อันตราย  สญัญาณเตือนภัย 
ระบบเก็บและแยกขยะ
อันตรายหรือมีพิษ ตู้ดดูควัน 
ระบบระบายอากาศ  เป็นต้น 

  งาน
ปฏิบัติการ 

คณะฯ ต้องมี
ห้องปฏิบัติการที่
ปลอดภัยส าหรับการ
ฝึกปฏิบัติ   

ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ได้มี
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ตามแนวทาง โครงการ
ยกระดั บมาตรฐานความปลอดภั ย
ห้ องปฏิ บั ติการวิจัย ในประเทศไทย 
(ESPReL) ประกอบด้วยการด าเนินงาน 
7 ด้าน ดังน้ี   
1. การบริหารระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย  
2. ระบบจัดการสารเคมี  
3. ระบบการจัดการของเสีย 
4 . ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
5 . ระบบการป้ องกั นและแก้ ไขภั ย
อันตราย 
6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 
เอกสารแนบ ๖๒ 
- รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารงานห้องปฏิบัติการ โครงการ
ยกระดั บมาตรฐานความปลอดภั ย
ห้ องปฏิ บั ติการวิจัย ในประเทศไทย 
( ESPReL)  ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ 
ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราชธานี  ค รั้ งที่ 
1/2560 
- รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริหารงานห้องปฏิบัติการ โครงการ
ยกระดั บมาต รฐานความปลอดภั ย
ห้ องปฏิ บั ติการวิจัย ในประเทศไทย 
( ESPReL)  ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ 
ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราชธานี  ค รั้ งที่ 
2/2560 
- รายงานการประชุม คณะกรรมการ
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บริหารงานห้องปฏิบัติการ โครงการ
ยกระดั บมาตรฐานความปลอดภั ย
ห้ องปฏิ บั ติการวิจัย ในประเทศไทย 
( ESPReL)  ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ 
ม ห าวิ ท ย าลั ย อุ บ ล ราชธานี  ค รั้ งที่ 
3/2560 

 ๗.๓.๖)  มีระบบไฟฟ้า น้ า 
และแก๊ส โดยติดตั้งและมี
ระบบควบคมุอย่างปลอดภัย 

  งาน
ปฏิบัติการ 

คณะฯ ต้องมี
ห้องปฏิบัติการที่มี
ระบบไฟ น้ า
เหมาะสมและ
ปลอดภัย ต่อฝึก
ปฏิบัต ิ

คณะเภสัชศาสตร์ มีการติดตั้ งระบบ
ไ ฟ ฟ้ า  น้ า  แ ล ะ แ ก๊ ส  ส า ห รั บ
ห้องปฏิบัติการ โครงการในการปรับปรุง
พื้นที่ห้องปฏิบัติการให้อยู่ ในสภาพที่
ปลอดภัยและพร้อมใช้อย่างสม่ าเสมอ 
และมี ก ารป ระ เมิ น ค วาม เสี่ ย งโด ย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในคณะเภสัช
ศาสตร์เป็นประจ าทุกปี 

๗.๔ โสตทัศนูปกรณ์ มี
โสตทัศนูปกรณ์ทีเ่หมาะสม 
และจ านวนเพยีงพอกับการ
เรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 
และพร้อมใช้  

  งาน
คอมพิวเตอ
ร์และ
สารสนเทศ 

คณะฯ ต้องมี
โสตทัศนูปกรณ์ใน
จ านวนที่เหมาะสม 
เพียงพอต่อการ
ด าเนนิงานให้มี
ประสทิธิภาพ 

คณะจัดโสตทัสนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียน 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย และห้องประชุม 
อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
1. ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย (รองรับ
นักศึกษา 300 คน)  โสตทัสนูปกรณ์ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  เ ค รื่ อ ง ฉ า ย ภ า พ
โปรเจคเตอร์ 1 ชุด ชุดระบบควบคุม
เสียงห้องประชุมขนาดใหญ่ พร้อมไมค์
สายและไมค์ลอย 1  ชุด  ล าโพง  4  
เครื่อง และคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา 
จ านวน 1 เครื่อง 
2. ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ 
(รองรับนักศึกษา 30-40 คน) โสตทัสนู
ปกรณ์  ประกอบด้วย เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ 1 ชุด ชุดระบบควบคุม
เสียง ล าโพง พร้อมไมค์สายและไมค์ลอย 
1 ชุด และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจอสัมผัส 
จ านวน 1 เครื่อง 
3. ห้องประชุมรัตนสิน (รองรับนักศึกษา 
15-20 ค น )  โ ส ต ทั ส นู ป ก ร ณ์ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  เ ค รื่ อ ง ฉ า ย ภ า พ
โปรเจคเตอร์ 1 ชุด ชุดระบบควบคุม
เสี ย ง ล า โพ ง ไมค์ ลอย  1  ชุด  และ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง 
4. ห้องบรรยาย จ านวน   5   ห้อง  ใน
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ (รองรับนักศึกษา 
120-140 คน) และ 1 ห้ อง (รองรับ
นั กศึ กษา 120 คน) ในอาคารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน แต่ละห้องมี
โสตทัสนูปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องฉาย
ภาพโปรเจคเตอร์ 1 ชุด ชุดระบบควบคุม
เสี ย ง ล าโพ ง ไมค์ ลอย  1  ชุ ด  และ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอสัมผัส จ านวน 1 
เครื่อง มี 3 ห้องที่มีโทรทัศน์ เพื่อเพิ่มการ
มองเห็นจ านวนห้องละ 2 เครื่อง 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ocGBz-PZAhUfSY8KHSiEDhoQFgijATAL&url=http%3A%2F%2Fwww.esssyntech.com%2Findex.php%2Fproducts%2Fproduct-projector%2Fprojector%2Fepson-eb-x18-business-projector.html&usg=AOvVaw0ZwSOKNBu58moksLANTkHg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ocGBz-PZAhUfSY8KHSiEDhoQFgijATAL&url=http%3A%2F%2Fwww.esssyntech.com%2Findex.php%2Fproducts%2Fproduct-projector%2Fprojector%2Fepson-eb-x18-business-projector.html&usg=AOvVaw0ZwSOKNBu58moksLANTkHg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ocGBz-PZAhUfSY8KHSiEDhoQFgijATAL&url=http%3A%2F%2Fwww.esssyntech.com%2Findex.php%2Fproducts%2Fproduct-projector%2Fprojector%2Fepson-eb-x18-business-projector.html&usg=AOvVaw0ZwSOKNBu58moksLANTkHg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ocGBz-PZAhUfSY8KHSiEDhoQFgijATAL&url=http%3A%2F%2Fwww.esssyntech.com%2Findex.php%2Fproducts%2Fproduct-projector%2Fprojector%2Fepson-eb-x18-business-projector.html&usg=AOvVaw0ZwSOKNBu58moksLANTkHg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ocGBz-PZAhUfSY8KHSiEDhoQFgijATAL&url=http%3A%2F%2Fwww.esssyntech.com%2Findex.php%2Fproducts%2Fproduct-projector%2Fprojector%2Fepson-eb-x18-business-projector.html&usg=AOvVaw0ZwSOKNBu58moksLANTkHg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ocGBz-PZAhUfSY8KHSiEDhoQFgijATAL&url=http%3A%2F%2Fwww.esssyntech.com%2Findex.php%2Fproducts%2Fproduct-projector%2Fprojector%2Fepson-eb-x18-business-projector.html&usg=AOvVaw0ZwSOKNBu58moksLANTkHg
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5. ห้องประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 4 ห้อง 
ในอาคารคณะเภสัชศาสตร์  (รองรับ
นักศึกษา 15 -30 คน) แต่ละห้องมี
โ ส ต ทั ส นู ป ก ร ณ์  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอสัมผัส จ านวน 1 
เครื่อง และโทรทัศน์ ขนาด 55  นิ้ ว
จ านวน 1 เครื่อง และคณะมีห้องประชุม
กลุ่มย่อยที่อาคารสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนจ านวน 9 ห้อง ซึ่งการเรียน
การสอนที่ผ่านมารายวิชายังไม่มีความ
ต้องการใช้โสตทัศนูปกรณ์แต่อย่างไรก็
ตามเพื่อเป็นการรองรับการจัดการเรียน
การสอนในอนาคต คณ ะได้จัดสรร
งบประมาณประจ าปี 2561 เพื่อจัดซื้อ
โทรทัศน์ smart TV 55 นิ้ว รองรับห้อง
ประชุมกลุ่มย่อยเหล่านี้ 
6. ห้องฝึกทักษะและทบทวนความรู้ 
จ านวน 1 ห้อง (รองรับนักศึกษา 100-
130 คน)โสตทัสนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1 ชุด ชุด
ระบบควบคุมเสียง ล าโพง ไมค์ลอย 1 
ชุด และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอสัมผัส 
จ านวน 1 เครื่อง 
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใน
อาคารคณ ะ เภ สั ชศ าสตร์  (รองรั บ
นักศึกษาจ านวน 50 คน) โสตทัสนู
ปกรณ์  ประกอบด้วย เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ 1 ชุด ชุดระบบควบคุม
เสียง ล าโพง ไมค์สาย 1 ชุด ไมค์ลอย 1 
ชุด และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอสัมผัส 
จ านวน 1 เครื่อง 
     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีอาคาร
เรี ย น ร ว ม แ ล ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิ ว เตอร์ที่ มี โสตทั ศนู ปก รณ์ ที่
เหมาะสม และเพียงพอ รองรับการเรียน
การสอนของคณะวิชาต่างๆ ซึ่ งคณะ
เภสัชศาสตร์สามารถขอใช้บริการได้ 

๗.๕ ห้องวิจัย มีการจัดสถานท่ี
ตามมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ขนาดพื้นท่ี จ านวนห้อง มี
อุปกรณ์การวจิัยเหมาะสม
เพียงพอกับการวิจัยของ
อาจารย์และนิสติ/นักศึกษา  

  - งานวิจัย 
- งาน
ปฏิบัติการ 

คณะฯ ต้องมีห้อง
วิจัยที่มีมาตรฐานที่
เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยช้ัน 1,2,3 และ 4 
โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภั ย  (ESPREL) 
จ านวน 2 ห้องคือ ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา และห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
- ห้ องปฏิบั ติ การช้ัน 4 ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการทางเคมี 
อณุชีววิทยา เภสัชกรรม ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์
พืช ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์  ห้องสกัด
สมุนไพร ห้องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และห้องพักนักวิจัย ซึ่งในห้องปฏิบัติการ 
จะประกอบด้วยเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ตาม
รายการแนบ 
- มีโรงงานผลิตยา ประกอบด้วยเครื่องมือ
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และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและตรวจสอบ
คุณภาพยาทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบัน 
- อ าค ารศู น ย์ เค รื่ อ งมื อ ก ล างแ ล ะ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบีวภาพ 
- มีอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง 

๗.๖ บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

  งานบริหาร บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีดี
เป็นการเอื้อต่อการ
เรียนอย่างมี
ความสุข  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุล
ราชานี จัดให้มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีดสี าหรบัการท างานและ
สร้างเสริมสุขภาพ คณะจดัให้มีการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีอย่างต่อเนือ่งเพื่อ
รองรับภารกจิต่างๆ  

 

ปัจจัยท่ี  ๘  ห้องสมุดและสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
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๘.๑ ต าราวารสารและทรัพยากร
สารสนเทศ 
๘.๑.๑)  ต้องมีต าราวารสาร 
และทรัพยากรสารสนเทศ
เหมาะสม และเพียงพอ
ส าหรับนสิิต/นักศึกษาและ
อาจารย์ โดยอาจเป็น hard 
copy หรืออิเล็กทรอนิกส์กไ็ด ้

   
งานวิชาการ 

ต ารา วารสารและ
ทรัพยากร
สารสนเทศเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับการ
จัดการเรียนการ
สอน  

1) คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ปีละ 100 ,000-150,000 บาท เพื่ อ
จัดหาวัสดุ ต ารา เอกสารอ้างอิง วารสาร
ทางวิชาการ และหนั งสืออื่นๆ ที่ เป็ น
ปัจจุบันให้เพียงพอต่อความต้องการ และ
ครบถ้วนตามรายวิชาในหลักสูตรที่คณะ
ด า เนิ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น 
งบประมาณบางส่วนใช้ส าหรับจัดหา
หนังสืออ่านนอกเวลาที่ เน้นทักษะการ
เรียนรู้ด้ วยตนเอง และสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง หนังสือต าราต่างๆ ได้ จัดไว้
ให้บริการ ณ ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัช
ศาสตร์ โดยใช้ Web OPAC ของส านัก
วิทยบริการในการสืบค้น และใช้ระบบ 
Walai Autolib ของส านักวิทยาบริการใน
การให้บริการยืม-คืน 
 
2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ปีละ 250 ,000-450,000 บาท เพื่ อ
จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
โดยเฉพาะระหว่างฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 
3) คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
จากส านั กวิทยบริการ ปี ละ 200 ,000-
250,000 บาท เพื่ อจั ดหาวั สดุ  ต ารา 
เอกสารอ้างอิ ง วารสารทางวิชาการ และ
หนังสืออื่นๆ ที่ เป็นปัจจุบันให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ ส าหรับการให้บริการ ณ ส านัก
วิทยบริการ  
 
4 ) ปั จจุบั น  (มี น าคม  2 5 6 1 ) ห้ อ ง
เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ มีหนังสือ
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ต ารา รวม 10 ,077 เล่ม (ภาษาไทย 
7,362 เล่ม, ภาษาอังกฤษ 2,715 เล่ม)  
เอกสารแนบ ๖๓ 
- หนังสือต าราในห้องเอกสารอ้างอิง  รวม 
10,077 เล่ม  
 
5 ) ปั จจุบั น  (มี น าคม  2 5 6 1 ) ห้ อ ง
เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ มีรายการ
เอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นหลักจ านวน 31 
รายการ 
 
เอกสารแนบ ๖๔ 
- รายการหนังสืออ้างอิงพร้อมปีพิมพ์ที่มี
จ านวน 31 รายการ 
 
6 )  ปั จ จุ บั น  ค ณ ะ มี ฐ า น ข้ อ มู ล
อิ เล็ กทรอนิ กส์  จ าน วน  2  ฐาน  คื อ 
AccessPharmacy แ ล ะ  UpToDate 
และอยู่ระหว่างการจัดซื้ออีก 1 ฐาน คือ 
Micromedex  
เอกสารแน ๖๕ 
- ห นั งสื อต า ร า ใน  AccessPharmacy 
และเนื้อหาใน UpToDate 
 
7) ปัจจุบัน (6 มีนาคม 2561) ส านัก
วิทยบริการมีหนังสือต าราทางเภสชัศาสตร์ 
ที่เสนอซื้อโดยคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน
มาก และรายการหนังสือเล็กทรอนิกส์ ที่
จัดซื้อผ่านส านักวิทยบริการ จ านวน 10 
รายการ   
เอกสารแนบ ๖๖ 
- รายการหนังสือที่สั่งซื้อด้วยงบประมาณ
ประจ าปี จากส านักวิทยบริการ ประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 0  แ ส ด ง ใ น 
goo.gl/4DJL28 
- รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
10 รายการ 
 
8) คณะจัดท าฐานข้อมูลต่างๆ ส าหรับการ
ค้นคว้าและการบริการวิชาการ จ านวน 4 
ฐานข้อมูล ได้แก่  
- ฐ า น ข้ อ มู ล พ ร ร ณ ไ ม้ อ้ า ง อิ ง 
(thaiherbarium.com) 
- ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยในเขตอีสานใต้ 
(phargardent.com) 
- ฐ า น ข้ อ มู ล เ ค รื่ อ ง ย า ส มุ น ไ ท ย 
(thaicrudedrug.com) 
- ฐานข้อมูลต ารับยาสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ (thai-remedy.com) 
-ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ด
แ ล ะ แ ค ป ซู ล ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
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(drugiden.ubu.ac.th) 
 ๘.๑.๒)  มีต าราหลักทาง

เภสัชศาสตร์ที่ทันสมัย ไม่ต่ า
กว่าสาขาวิชาละ ๕ ช่ือเรื่อง
โดยอาจเป็น hard copy หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์
ก็ได ้

   
งานวิชาการ 

เพื่อให้นิสิต/
นักศึกษามีต ารา
หลักของแต่ละ
สาขาทางเภสัช
ศาสตร์ที่ทันสมัย 
โดยอาจเป็น hard 
copy หรือ
อิเล็กทรอนิกส์กไ็ด ้

1) ปัจจุบัน (มีนาคม 2561) ห้อง
เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ มี
หนังสือต ารา รวม 10,077 เลม่ 
(ภาษาไทย 7362 เล่ม, ภาษาอังกฤษ 
2715 เล่ม) ครอบคลมุทุกสขา  
เอกสารแนบ ๖๗ 
- หนังสือต าราในห้องเอกสารอ้างอิง_
แยกตามวิชา_10 รายการต่อวิชา 
 
ตัวอย่างต ารา 10 รายการต่อวิชา 
ได้แก่  
ก. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ก1. Anatomy-physiology-
pathology 

มหกายวิภาคศาสตร์-เนื้อเย่ือวทิยาของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก =Macro-& 
microanatomy of musculoskeletal system 
/รักษวรรณ พูนค า. 
พยาธิวิทยาคลินกิ =Clinical pathology /มานะ 
โรจนวุฒนนท์บรรณาธกิาร. 
พยาธิสรีรวทิยาและการวินจิฉัย =Cardiorenal 
Syndrome /สรุีย์ เลขวรรณวิจิตร. 
ระบบหัวใจและการท างาน =Functional 
cardiology /สมนกึ นิลบุหงา,  
ปานสิริ พนัธุ์สุวรรณ. 
สรีรวทิยาระบบทางเดนิอาหาร และการประยุกต์
ทางคลินกิ /ดวงพร ทองงาม. 
Ganong's review of medical physiology / 
Michael Weitz and Brian Kearns, editors. 
Netter's essential physiology /Susan E. 
Mulroney, Adam K. Myers ; illustrations by 
Frank H. Netter ; contributingillustrators, 
Carlos A.G. Machado, John A. Craig, James 
A.Perkins, Tiffany Slaybaugh DaVanzo. 
Essentials of Rubin's pathology /editors, 
Emanuel Rubin,MD,  Howard M. Reisner, PhD ; 
illustrations by DimitriKaretnikov, George Barile, 
and Kathy Jaeger. 
Histology and cell biology :an introduction 
to pathology /Abraham L. Kierszenbaum, 
Laura L. Tres. 
High-yield gross anatomy /Ronald W. 
Dudek, Thomas M. Louis. 

 
ก2. Biochemistry-molecular 
biology 

ชีวเคมขีองเลือดเชิงบูรณาการ =Integrated blood 
biochemistry /ตรีทิพย์ รัตนวรชัย. 
ชีวเคมี /ดาวัลย์ ฉมิภู่. 
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ต าราชีวเคมี /บรรณาธิการ พัชรี บุญศิร ิ... 
[และคนอื่น ๆ]. 
Essentials of medical biochemistry :with 
clinical cases /N.V. Bhagavan, Chung-
Eun Ha. 
Marks' essentials of medical 
biochemistry :a clinical approach 
/Michael Lieberman, Alisa Peet. 
Biochemistry, molecular biology, and 
genetics. 
Clinical biochemistry :an illustrated 
colour text /Allan Gaw ... [et al.] ; 
illustrated by Cactus Designand 
Illustration, Robert Britton and the 
authors. 
Biochemical pathways :an atlas of 
biochemistry and molecular biology 
/edited by Dietmar Schomburg, 
GerhardMichal. 
Elsevier's integrated 
review.Biochemistry /John W. Pelley. 
High-yield cell and molecular biology 
/Ronald W. Dudek. 

 
ก3. Genetics 

เภสัชพันธุศาสตร์ :จากพื้นฐานสูเ่วชปฏิบัติ = 
Pharmacogenetics : from basic to 
clinical practice /วีรพล คู่คงวริิยพันธุ์. 
สารพันธกุรรม :ความรู้พื้นฐานส าหรับนกัศกึษา
เภสัชศาสตร ์/วเิชษฐ์ ลีลามานิตย์. 
ทักษะการให้ค าปรกึษาแนะน าทางพนัธุศาสตร์ : 
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์เพือ่การป้องกัน
และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย 
=Geneticcounseling skills : for health 
care professionals inThalassemia 
prevention and control / 
โดย จนิตนา ศรินิาวนิ, ชนนิทร ์ลิ่มวงศ์, ร่วมนพินธ์
โดย อรพรรณ ทองแดง ...[และคนอืน่ ๆ ]. 
ความรู้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นทางห้องปฏิบัตกิารเวช
พันธุศาสตร์ =Essential knowledge in 
medical genetics laboratory /สินจิธรรจุิระ
บรรเจดิ, [บรรณาธกิาร]. 
พื้นฐานพันธวุิศวกรรมสูก่ารประยุกต์ใช้ /รัชนี
วรรณ อุน่แพทย์. 
Genomic and personalized medicine 
/edited by Geoffrey S.Ginsburg and 
Huntington F. Willard. 
Pharmacogenomics :an introduction and 
clinical perspective /edited by Joseph S. 
Bertino, Jr. ... [et al.]. 
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Elsevier's integrated review genetics 
/Linda R. Adkison. 
Concepts in pharmacogenomics /[edited 
by] Martin M. Zdanowicz. 
Medical genetics /Lynn B. Jorde, John C. 
Carey, Michael J. Bamshad. 

 
ก4. Microbiology 

การตรวจพสิูจนเ์ชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ 
:Laboratory  identification of pathogenic 
fungi /[เขียนและเรียบเรียง] บงกชวรรณ สตุะ
พาหะ. 
ต าราปรสิตวทิยาทางการแพทย์ =Text book 
of clinical parasitology /บรรณาธิการชู
เกียรติ ศริิวิชยกุล, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
,ประยงค์ ระดมยศ. 
ต าราวทิยาแบคทีเรียการแพทย์ =Textbook of 
medical bacteriology / 
ภัทรชัย กีรติสนิ. 
Medical microbiology /Patrick R. Murray, 
Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. 
Cases in medical microbiology and 
infectious diseases /Peter H. Gilligan, 
Daniel S. Shapiro, Melissa B. Miller. 
The big picture :medical microbiology / 
Neal R. Chamberlain. 
Principles of modern microbiology 
/Mark Wheelis. 
Atlas of medical parasitology :with 434 
colour illustrations /Prayong Radomyos 
... [et al.]. 
Blueprints notes and cases microbiology 
and immunology /Monica Gandhi [and 
others]. 
Hugo and Russell's pharmaceutical 
microbiology /edited by Stephen 
Denyer, Norman A. Hodges, Sean P. 
Gorman. 

 
ข. วิชาด้านผลิตภัณฑ์ 
ข1. Analyze 

หลักการและเทคนิคการวเิคราะห์เชิงเครื่องมือ 
=Principles and techniques of 
instrumental analysis spectrosopy /แม้น 
อมรสทิธิ์ และคณะ. 
High- performance liquid 
chromatography :method development 
and application /บรรณาธกิาร จุฑารัตน ์
พิมพ์ทนต์ ; ผูน้ิพนธ์ ชุติมา เพชรกระจ่าง ... 
[และคนอื่น ๆ]. 
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รงคเลขผวิบางThin Layer Chromatography 
/ปนัดดา พัฒนวิศนิ. 
สเปกโทรสโกปี ส าหรับเคมอีินทรีย์ /เย็นหทัย 
แน่นหนา. 
เคมีวเิคราะห์ : การวเิคราะห์กึ่งจุลภาค =Semimicro 
analysis /ประเสริฐ ศรีไพโรจน.์ 
Handbook of process chromatography 
:development, manufacturing, validation 
and economics /Lars Hagel, Gunter 
Jagschies and Gail Sofer. 
Fundamentals of analytical chemistry 
/Douglas A. Skoog ... [et al.]. 
Introduction to spectroscopy :a guide 
for students of organic chemistry 
/Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, 
George S. Kriz. 
เคมีวิเคราะห์ปรมิาณ.เลม่ 2,การไทเทรต /
มุกดา จิรภมูิมินทร.์ 
เคมีวิเคราะห์ปรมิาณ /มุกดา จิรภมูิมนิทร์. 

 
ข2. Botany-pharmacognosy 

กระบวนการผลิตยาสมนุไพรด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย /บรรณาธิการ : สุมาลย์ สาระยา, นพ
มาศ สุนทรเจรญินนท.์ 
องค์ความรู้จากงานวิจัยสมุนไพรไทย 10 ชนิด :
กระชายด า กวาวเครื่อขาว ขมิ้นชนั ขิง บัวบก 
พริกไทย ไพล ฟ้าทะลาย มะขามปอ้ม มะระ
ขี้นก. 
เทอร์ปีนอยด์:  สมุนไพรและผลิตภณัฑ์ะรรมชาตจิาก
สารประกอบเทอร์ปีนและสเตอรอยด์. 
การพิสจูน์เอกลักษณท์างเภสัชเวท :การตรวจ
ลักษณะเนื้อเย่ือพืชดว้ยกล้องจุลทรรศ = 
Pharmacognostic identification : plant 
histology by microscopy / 
ถนอมจิต สภุาวิตา. 
เภสัชวินจิฉัยและพฤกษเภสัชภัณฑ์ /โดย วณีา
จิรัจฉริยากูล. 
Herbs & natural supplements :an 
evidence-based guide /Lesley Braun, 
Marc Cohen. 
Plant biochemistry /Florence K. Gleason 
with Raymond Chollet. 
Natural Standard herb & supplement 
guide :an evidence-based reference 
/[edited by] Catherine E. Ulbricht. 
The review of natural products :the most 
complete source of natural product 
information /[coeditors, AraDerMarderosian 
and John A. Beutler]. 
Trease and Evans pharmacognosy 
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/William Charles Evans. 
 
ข3. Chemistry 

เคมีของยาในงานเภสัชกรรม /บรรณาธกิาร : 
กิตติศกัดิ์ ศรีภา. 
เคมีทางยา : ทฤษฎ ีโครงสร้างกลไกปฏิกริิยา
Mecicinal chemistry : theories        
structure reaction mechanism /วีรชัย 
พุทธวงศ์, วยา เส็งประชา. 
Organic chemistry 9th ed /Francis A. 
Carey. 
Basic chemistry /Leo J. Malone, 
Theodore O. Dolter ; incollaboration 
with Steven Gentemann. 
Foye's principles of medicinal chemistry 
/edited by Thomas L. Lemke, David A. 
Williams ; associate editors Victoria F. 
Roche, S. William Zito. 
Martin's physical pharmacy and 
pharmaceutical sciences :physical 
chemical and biopharmaceutical 
principles inthe pharmaceutical sciences 
/editor, Patrick J. Sinko ;assistant editor, 
Yashveer Singh. 
Pharmaceutical chemistry /edited by 
David G. Watson. 
Wilson and Gisvold's textbook of organic 
medicinal and pharmaceutical 
chemistry. 
เคมีของยา.ฉบับ 1 =Medicinal 
chemistry.01 /บรรณาธิการ โอภา วัชระ
คุปต์. 
Medicinal chemistry :an introduction 
/Gareth Thomas. 

 
ข4. Immunology 

วิทยาภูมิคุ้มกันพืน้ฐานและคลินกิ /
บรรณาธกิาร ไหม รัตนวรารกัษ์. 
แอนติบอดี :ทฤษฎแีละการประยุกต์ใช้ = 
Antibody : theory and applications /
วัชระ กสิณฤกษ์. 
วิทยาภูมิคุ้มกัน :ส าหรับการเรียนการสอนและ
การวจิัย /ไพศาล สิทธิกรกลุ. 
Immunology /Thao Doan ... [et al.]. 
Cellular and molecular immunology 
/Abul K. Abbas, AndrewH. Lichtman, 
Shiv Pillai ; illustrations by David L. 
Baker,Alexandra Baker. 
Elsevier's integrated review immunology 
and microbiology /Jeffrey K. Actor. 
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

Vaccines /[edited by] Stanley A. Plotkin, 
Walter A. Orenstein and Paul A. Offit.. 
Basic immunology :functions and 
disorders of the immune system /Abul 
K. Abbas, Andrew H. Lichtman ; 
illustrated by David L. Baker and 
Alexandra Baker. 
Immunobiology :the immune system in 
health and disease /Charles A. Janeway, 
Jr... [et al.]. 
Immunology :an illustrated outline 
/David Male. 

 
 
ข5. Pharmaceutics 

ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ 
=Stability of drugs and pharmaceutical 
products /ชุดา จิตตสุโภ. 
คู่มือการผลิตเครือ่งส าอางขั้นพืน้ฐาน /
บรรณาธกิาร : วราภรณ ์จรรยาประเสรฐิ,  
นพมาศ สนุทรเจริญนนท์ และ วรีวัฒน์ ตรีณะ
ชัยดีกุล. 
ชีวเภสัชภัณฑ์ :การออกแบบและพัฒนา = 
Biopharmaceuticals : design & 
development /พัฒนา ศรีพลากิจ. 
ยาน้ าแขวนตะกอน /ประภาพร บุญมี. 
การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ ายาฆ่าเชื้อ /เพ็ญ
นภา ศรีหริ่ง ... [และคนอืน่ ๆ]. 
อีมัลชัน่และยาเหน็บ /มัฑนา ภาณุมาภรณ์. 
Aulton's pharmaceutics :the design and 
manufacture of medicines /edited by 
Michael E. Aulton and Kevin M.G.Taylor. 
Pharmaceutical compounding and 
dispensing /Christopher A. Langley, 
Dawn Belcher. 
Handbook on injectable drugs 
/Lawrence A. Trissel. 
MCQs in pharmaceutical science and 
technology /|cedited bySanjay Garg. 

 
ค. วิชาด้านผู้ป่วย 
ค1. Communication skill 

เภสชักรรมชมุชนกับการให้ค าปรกึษาเรื่องยาแก่
ผู้ป่วย /บรรณาธกิาร สุวฒันา จฬุาวัฒนทล, เนติ 
สุขสมบูรณ์. 
คู่มือการสือ่สารเรือ่งยากับผู้ป่วยในโรงพยาบาล /
โดย พัชรีลกัษณวงศศ์ร ี(ตั้งตลุยางกรู). 
คู่มือทักษะการสื่อสารส าหรับเภสัชกร /บรรณาธกิาร 
ชิษณุ พันธุ์เจรญิ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์. 
English for medical students, nurses 
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

and medical secretaries /Krasae 
Chanawongse. 
คู่มือทกัษะการสือ่สารเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็ง /
ศูนย์ฝึกอบรมทกัษะการสือ่สาร ฝ่ายกุมารเวช
ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; บรรณาธกิาร 
ชิษณุ พันธุเ์จรญิ,ธนัยวีร์ ภธูนกิจ, จรุงจิตร ์งาม
ไพบูลย์. 
ทักษะการสื่อสารเพือ่ความเป็นเลิศด้านบรกิาร
ทางการแพทย์ /[บรรณาธกิาร วีระศักดิ ์ชลไช
ยะ ... และคนอื่น ๆ]. 
Communication skills in clinical practice 
: จากมุมมองที่หลากหลาย /สมาคมกมุาร
แพทย์แห่งประเทศไทย ; [บรรณาธกิาร ชิษณุ 
พันธุ์เจริญ ... และคนอืน่ๆ]. 
Good practice :communication skills in 
English for the  medical 
practitioner.Teacher's book /Marie 
McCullagh,  Ros Wright. 
Pharmacists talking with patients :a guide to 
patient counseling /Melanie J. Rantucci. 
The complete guide to medical writing 
/edited by Mark C.Stuart. 

 
ค2. Drug information service 

การบรกิารเภสัชสนเทศ /ธรีาพร ชนะกจิ. 
ลักษณะการบรกิารเภสัชสนเทศในประเทศไทย 
Characteristics of drug information 
service in Thailand/นิตยา รกัษาวงศ์,ยุทธ
ศิลป์ สวัสดิ์วงศ์ชัย. 
AHFS drug information 2016 /editor-in-
chief, Gerald K. McEvoy ; editor, Elaine 
K. Snow. 
Drug facts and comparisons 2016 
/Facts & Comparisons ; editor, Erwin K. 
Kastrup. 
Drug information handbook with 
international trade names index 
/American Pharmacists Association ; 
[editorialadvisory panel : Joseph F. 
Alexander  ... [et al.]. 
Drugs in pregnancy and lactation :a 
reference guide to fetal and neonatal 
risk /Gerald G. Briggs... et al. 
Geriatric dosage handbook :including 
clinical recommendations and 
monitoring guidelines /senioreditors : 
Todd P. Semla, Judith L. Beizer, Martin 
D.Higbee. 
Drug interaction facts 2015 :the 
authority on drug interactions /editor 
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

David S. Tatro. 
Drug information handbook for 
oncology :a complete guideto 
combination chemotherapy regimens 
/Diedra L.Bragalone, senior editor. 
Drug information handbook for 
psychiatry /Matthew A. Fuller, Martha 
Sajatovic. 

 
ค1. Communication skill 

เภสัชกรรมชุมชนกับการให้ค าปรกึษาเรือ่งยาแก่
ผู้ป่วย /บรรณาธกิาร สุวฒันา จฬุาวฒันทล, เนต ิสุข
สมบูรณ.์ 
คู่มือการสื่อสารเรื่องยากับผู้ป่วยในโรงพยาบาล /โดย 
พัชรีลกัษณวงศ์ศร ี(ตั้งตุลยางกรู). 
คู่มือทักษะการสื่อสารส าหรับเภสัชกร /บรรณาธกิาร 
ชิษณุ พันธุ์เจรญิ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์. 
English for medical students, nurses 
and medical secretaries /Krasae 
Chanawongse. 
คู่มือทกัษะการสือ่สารเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็ง /
ศูนย์ฝึกอบรมทกัษะการสือ่สาร ฝ่ายกุมารเวช
ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; บรรณาธกิาร 
ชิษณุ พันธุเ์จรญิ,ธนัยวีร์ ภธูนกิจ, จรุงจิตร ์งาม
ไพบูลย์. 
ทักษะการสื่อสารเพือ่ความเป็นเลิศด้านบรกิาร
ทางการแพทย์ /[บรรณาธกิาร วีระศักดิ ์ชลไช
ยะ ... และคนอื่น ๆ]. 
Communication skills in clinical practice 
: จากมุมมองที่หลากหลาย /สมาคมกมุาร
แพทย์แห่งประเทศไทย ; [บรรณาธกิาร ชิษณุ 
พันธุ์เจริญ ... และคนอืน่ๆ]. 
Good practice :communication skills in 
English for the  medical 
practitioner.Teacher's book /Marie 
McCullagh,  Ros Wright. 
Pharmacists talking with patients :a guide to 
patient counseling /Melanie J. Rantucci. 
The complete guide to medical writing 
/edited by Mark C.Stuart. 

 
ค3. Pharmacokinetics 

Basic pharmacokinetics and 
pharmacodynamics :an integrated 
textbook and computer simulations 
/edited bySara E. Rosenbaum. 
Drug metabolism prediction /edited by 
Johannes Kirchmair. 
Concepts in clinical pharmacokinetics 
/Joseph T. DiPiro ... [et al.]. 
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

Applied clinical pharmacokinetics /Larry 
A. Bauer. 
Clinical pharmacokinetics /John E. Murphy, 
Pharm D., Fashp, FCCP editor. 
Understanding drug release and 
absorption mechanisms[electronic 
resource] :a physical and mathematical 
approach /Mario Grassi ... [et al.]. 
Pharmacokinetics and metabolism in 
drug design /Dennis A. Smith, Han van 
de Waterbeemd and Don K. Walker. 
Applied biopharmaceutics & 
pharmacokinetics /Leon Shargel, 
Susanna Wu-Pong, Andrew B.C. Yu. 
Handbook of basic pharmacokinetics-- 
including clinical applications 
/Wolfgang A. Ritschel, Gregory L. 
Kearns. 
Drug targeting technology[electronic 
resource] :physical, chemical, biological 
methods /edited by Hans Schreier. 

 
ค4. Pharmacology 

เภสัชวทิยา :เนือ้หาส าคัญและแบบฝึกหัด = 
Pharmacology : principles and exercises 
/บรรณาธิการ ณฐัวุธ สิบหมู.่ 
Pharmacology made incredibly easy! 
/clinical editors, Carolyn Gersch, PhD 
(candidate), MSN, RN, CNE, 
NicoleHeimgartner, MSN, RN, COI, 
Cherie R. Rebar, PhD, MBA, RN,COI, 
Laura Willis, DNP, APRN, FNP-C. 
Principles of pharmacology :the 
pathophysiologic basis of drug therapy 
/David E. Golan, editor in chief ; EhrinJ. 
Armstrong, April W. Armstrong, 
associate editors. 
Pharmacology for health professionals 
/Bronwen Bryant and Kathleen Knights. 
Elsevier's integrated 
review.Pharmacology /Mark Kester, 
Kelly D. Karpa, Kent E. Vrana. 
Rang and Dale's pharmacology /H.P. 
Rang ... [et al.]. 
Goodman & Gilman's the 
pharmacological basis of therapeutics 
/editor, Laurence L. Brunton ; 
associateeditors, Bruce A. Chabner, 
Bjorn C. Knollmann. 
Basic & clinical pharmacology /edited 
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

by Bertram G.  Katzung. 
Flesh and bones of medical 
pharmacology /Domenico Spina  ; 
illustrations by Robin Dean. 
Netter's illustrated pharmacology 
/Robert B. Raffa, Scott M. Rawls, Elena 
Portyansky Beyzarov ; illustrations  by 
Frank H. Netter. 

 
 
 
 
ค5. Pharmacotherapy 

Excellent pharmacy practice in 
cardiovascular diseases / 
บรรณาธกิาร ภูขวญั อรุณมานะกุล ... [และคน
อื่นๆ]. 
Infectious disease emergencies /ก าพล 
สุวรรณพิมลกุล ... [และคนอืน่ๆ], 
บรรณาธกิาร. 
Short note pharmacotherapy โรคในรา้น
ยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 / 
เรียบเรียงโดย ธรีะพงษ์ ศรีศิลป์. 
โรคระบบการหายใจพื้นฐาน = Fundamental 
respiratory diseases / 
บรรณาธกิาร, พิชญาภา รุจวิิชชญ์ ; ณรงค์กร 
ซ้ายโพธิกลาง ; ฐิติศรีเจริญชัย. 
อาการทางอายุรศาสตร์ =Medical symptomatology 
[ฉบับปรับปรุง] /บรรณาธิการ, ธนกร ลักษณ์สมยา, อภิ
รัตน์ หวังธีระประเสริฐ และสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ. 
คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคไตส าหรับเภสัชกร /บรรณาธิการ 
ดาราพร รุ้งพราย ... [และคนอื่นๆ ]. 
คู่มือการใช้ยาเทคนิคพิเศษ /พรรณพิลาส หุตะ
เสวี ... [และคนอืน่ๆ]. 
Pharmaceutical calculations /Howard C. 
Ansel, Shelly J. Stockton. 
Pharmacotherapeutics for advanced 
practice :a practical approach /editors, 
Virginia Poole Arcangelo, Andrew 
M.Peterson, Veronica Wilbur, Jennifer A. 
Reinhold. 
Pharmacotherapy :a pathophysiologic 
approach /editors,Joseph T. DiPiro, 
Robert L. Talbert, Gary C. Yee, Gary 
R.Matzke, Barbara G. Wells, L. Michael 
Posey ; associateeditors, Vicki L. 
Ellingrod, Stuart T. Haines, Thomas 
D.Nolin. 

 
ค6. Toxicology 
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เกณฑ์มาตรฐานในการรกัษาผู้ป่วยที่ได้รับพษิ
จากสารเคมกี าจัดแมลงกลุ่มออรก์าโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมท./โดย สมิง เก่าเจริญ, ยุพา ลีลา
พฤทธิ์. 
พิษภัยในอาหาร /จักรพันธุ ์ปัญจะสุวรรณ. 
คู่มือการรกัษาผู้ถกูงกูัด /บรรณาธิการ มกุดา 
ตฤษณานนท์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ. 
สาระพิษวทิยา :จากพื้นฐานสูข่้างเตียงผู้ป่วย = 
Essential toxicology : from basic to 
patient bedside /โดย วงศว์ิวัฒน์ ทัศนียกุล 
... [และคนอืน่ๆ]. 
Casarett & Doull's essentials of 
toxicology /editors, Curtis D. Klaassen, 
John B. Watkins. 
Goldfrank's manual of toxicologic 
emergencies /Robert S. Hoffman ... [et al.]. 
Molecular, clinical, and environmental 
toxicology[electronic resource] /edited 
by Andreas Luch. 
Principles and methods of toxicology 
/edited by A.Wallace Hayes 
Haddad and Winchester's clinical management 
of poisoning and drug overdose /[edited by] 
Michael W. Shannon, Stephen W. Borron, 
Michael J. Burns. 
Poisoning & drug overdose /edited by 
Kent R. Olson. 

 
ง. วิชาด้านสังคมศาสตร์ 
ง1. Hospital pharmacy 

การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ FCPL1 / 
บรรณาธกิาร : รุ่งทิวา หมื่นปา,มณีกัลยา ชม
ชาญ, ธนพัฒน์ เลาวหตุานนท์. 
Connecting pharmaceutical care and 
outcome / 
บรรณาธกิาร : บุษบา จินดาวิจกัษณ์, ธนรัตน์ 
สรวลเสน่ห์ และปรีชา มนทกาติกุล. 
ถอดบทเรียนการด าเนินมาตรการส่งเสรมิและ
ก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาลต้นแบบ 3 แห่ง :
โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลต ารวจและ
โรงพยาบาลศิริราช/ 
สายสิริ ด่านวฒันะ, อภญิญา อิสระชาญพานิช. 
Roadmap to HA /อนุวัฒน์ ศุภชุตกิุล. 
ตัวชี้วัดระบบยาในโรงพยาบาล =Hospital 
drug system performance indicators /
บรรณาธกิาร ธิดา นิงสานนท์,เสาวคนธ์ รัตนวิจิ
ตราศิลป์. 
Medication safety :a guide for health 
care facilities /[editors] Henri R. 
Manasse (and) Kasey K. Thompson. 
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หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

Hospital pharmacy /edited by Martin 
Stephens. 
การดแูลผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและ
ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ =Care 
for elderly, disabled, terminal-illness in 
primarycare / 
บรรณาธกิาร, วดี อัมรักเลิศ [และคนอื่นๆ 3 
คน]. 
ระบบยาเพื่อความปลอดภัย /มงักร ประพนัธ์
วัฒนะ. 
แนวทางการฝกึปฏิบัติเพื่อพฒันาสมรรถนะ
ด้วยเวชปฏิบัติครอบครัวของเเพทย์โดยใช้
โรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการปฐมภมูใิน
ชุมชนเป็นฐาน) /ยงยุทธ พงษ์สุภาพ. 

 
ง2. Law 

เกณฑ์จริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยา 
= Ethical criteria for medicinal drug 
promotion /ผู้แปล : ส าลี ใจดี...[และคนอืน่ 
ๆ]. 
คนไข้ กฎหมายและแพทย์ /วิสัย พฤกษะวนั. 
สิทธิผู้ป่วย :เรียนรู้และเข้าใจเพื่อใช้ให้เป็น /
ทัศนีย์ แน่นอุดร. 
กรณีศกึษาเพือ่สร้างเสรมิจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
แภสัชกรรม /หนว่ยวิชาการเภสชัศาสคร์สังคม 
คณะเภสัชศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 
(คณะผู้จัดท า สดใส อัศววิไล...และคนอื่นๆ ; 
คณะบรรณาธิการ สุมน อมรวิวัฒน์...และคน
อื่น ๆ). 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม =Pharmacy 
: code of ethics /โดย ส าลี ใจดี. 
Business & society :ethics and 
stakeholder management /Archie B. 
Carroll, Ann K. Buchholtz. 
Pharmacy ethics /Mickey Smith  [et al.], 
editors. 
ประมวลกฎหมายส าหรับเภสชักรเพือ่การ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม =Code of laws 
for pharmacists : รวบรวมกฎหมายยาและ
สุขภาพส าหรับการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
/บรรณาธิการ สุนทร ีท. ชัยสัมฤทธิ์โชค, 
วรรณา ศรีวริิยานุภาพ, ปรุฬห์ รุจนธ ารงค ์และ 
นิภาพร อินส.ี 
พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 :พรอ้ม
ด้วยกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ(ฉบับปรับปรุงปี 2551)/จัดท าโดย 
กองควบคมุอาหารส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา. 
กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัตกิาร
ประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
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และส่งเสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย /พร
ทิพย์ ค าพอ. 

 
ง3. Public health 

สถิติทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพเพือ่การวจิัย 
=Statistics for health science research /
อรุณ จิรวัฒนก์ุล. 
นวัตกรรมสาธารณสุขไทย 1 =Thai public 
health innovation /สุวาลี ชูเกียรติ. 
สมรรถนะหลกัและบทบาทของบุคลากรสาธารณสุข
ระดับปฐมภมูิ/สุพตัรา ศรวีณชิชากร, ทัศนีย์ 
ญาณะ, ณัฐกา สงวนวงษ์. 
อนามัยชมุชน :กระบวนการวินจิฉัยและการ
แก้ปัญหา /สมใจ วินิจกุล. 
สถานการณก์ารพฒันาระบบบรกิารปฐมภูมิ พ.ศ. 
2547-2558 /สุพตัรา ศรวีณิชชากร ... [และคน
อื่นๆ]. 
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เขตร้อยแก่นสารสนิธุ์ 
ปี 2557 /|cส านักงานสาธารณสขุจังหวัด
มหาสารคาม. 
เอกสารประกอบการสอนส าหรับเภสชักร ใน
การวทิยากรและพี่เลี้ยง (ครู ก.) หลักสูตร
แนวทางการปฏิบัติงานคุม้ครองผู้บริโภคของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล. 
สถานการณ์งานวจิัยและแนวทางการพัฒนา
กรอบการวิจัยเพือ่พัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมิ 
/[คณะผู้วิจัย สุพตัรา  ศรีวณชิชากร...และคน
อื่นๆ]. 
การวเิคราะห์ปัญหาสาธารณสุขเชิง
เศรษฐศาสตร์ =Economic Analysis of 
Health Problems /สถิตพงศ์ ธนวริิยะกุล. 
Medical quality management :theory 
and practice /American College of 
Medical Quality ; editor, 
PrathibhaVarkey. 

 
ง.4 Research methodology-
pharmacoepidermiology 

ต าราวิจัยทางระบาดวิทยาส าหรับนิสิตแพทย์ 
=Textbook of epidemiological research 
for medical students /กิตติพงษ์ คง
สมบูรณ์. 
วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์
=Research methodologyin behavioral 
sciences /วรรณี แกมเกตุ. 
หลักสถิติวจิัยและการใชโ้ปรแกรม SPSS /ยุทธ 
ไกยวรรณ์. 
ชีวสถิติส าหรับงานวิจัยทางวทิยาศาสตร์
สุขภาพ /อรุณ จิรวัฒนก์ุล. 
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วิทยาการระบาดเชิงคลนิิกและชีวสถิติ 
:Clinical epidemiology & biostatisitcs /
โดย มานพ คณะโต. 
Meta analysis :a guide to calibrating 
and combining statistical evidence 
/Elena Kulinskaya, 
StephanMorgenthaler, Robert G. 
Staudte. 
Information technology for pharmacists 
/Richard Fisher. 
Understanding health care outcomes research 
/edited by Robert L. Kane. 
Clinical epidemiology :the essentials /Robert 
H. Fletcher, Suzanne W. Fletcher. 
Conducting your pharmacy practice 
research project :a step-by-step guide 
/Felicity J. Smith. 

 
ง5. Marketing 

ตลาดยาเชิงยุทธ์ =Pharmarketing /ธีระ 
ฉกาจนโรดม ; บรรณาธกิาร จิรพรรณ อญัญะ
โพธิ์. 
ตลาดยาเชิงยุทธ์ 2 =Pharmarketing /ธีระ 
ฉกาจนโรดม ; บรรณาธกิาร จิรพรรณ อญัญะ
โพธิ์. 
การบริหารจัดการธุรกิจร้านขายยายุคใหม่ :ท า
อย่างไรให้ประความส าเร็จ ง่ายนิดเดียว /
บุรินทร์ ต ศรีวงษ์, รุ่งนภา เมธมทุา. 
วิธีเขียนแผนการตลาด /ผู้เขียน กานต์สุดา 
มาฆะศริานนท์, วีรวุธ มาฆะศริานนท.์ 
หลักการบริหารการตลาดยุคใหม่ /บุรนิทร์ ต.
ศรีวงษ์. 
Pharmacoeconomics /edited by Tom 
Walley, Alan Haycox, Angela Boland ; 
foreword by Alasdair M. Breckenridge. 
Marketing for pharmacists /David A. 
Holdford. 
Marketing management /Philip Kotler. 
Pricing :making profitable decisions 
/Kent B. Monroe. 
Marketing management :text and cases 
/Robert J. Dolan. 

 
จ. ด้านอื่นๆ (เภสัชศาสตรศึกษา) 

เคล็ดลับครูแพทย์คลินกิ /บรรณาธกิาร, เชดิ
ศักดิ์ ไอรมณรีัตน์, สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, รุง่นิ
รันดร์ ประดิษฐสุวรรณ. 
แนวปฏิบัตทิี่ดีด้านการเรียนการสอนเภสัชศาสตร ์/
โดยคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตรศึกษา. 
Comprehensive pharmacy review for 
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NAPLEX :practice exams,cases, and test 
prep /editors, Alan H. Mutnick ... [etal.]. 
Boh’s pharmacy practice manual :a 
guide to the clinical experience /ditor 
Susan M. Stein. 
Pharmacy student survival guide /[edited by] 
Ruth E. Nemire, Karen L. Kier. 
Preceptor's handbook for pharmacists 
/[edited by] Lourdes M. Cuéllar, Diane 
B. Ginsburg. 
The pharmacist's guide to evidence-
based medicine for clinical decision 
making /Patrick J. Bryant, Heather 
A.Pace. 
Essentials of cultural competence in 
pharmacy practice /[edited by] 
Kimberly Vess Halbur, Duane Anthony 
Halbur. 
Integrating critical care skills into your 
practice :a case workbook /Mary Hess. 
Handbook of institutional pharmacy 
practice /Thomas R. Brown, [editor]. 

 
2) รายการหนังสืออ้างอิงต่างๆ ท่ีใช้
เป็นหลัก มี 31 รายการ   
เอกสารแนบ ๖๘ 
- รายการหนังสืออ้างอิงพร้อมปีพิมพ์ท่ี
มี  
ตัวอย่าง 5 รายการ ได้แก่  

AHFS Drug Information  
British National Formulary (BNF) 
British Pharmacopoeia  
Drug Facts and Comparisons 

Drug Information Handbook 
 
3) ปัจจุบัน (6 มีนาคม 2561) ส านัก
วิทยบริการมหีนังสือต าราทางเภสชั
ศาสตร์ ที่เสนอซื้อโดยคณะเภสัช
ศาสตร์ จ านวนมาก 
เอกสารแนบ  ๖๙ 
- รายการหนังสือท่ีสั่งซื้อใน
ปีงบประมาณ 2560 แสดงใน 
goo.gl/4DJL28)  
ตัวอย่าง 5 รายการ ได้แก่  

Drug delivery nanoparticles formulation 
and characterization /edited by 
Yashwant Pathak, Deepak Thassu. 
Calculations for molecular biology and 
biotechnology :a guide to mathematics 
in the laboratory /Frank H. Stephenson. 
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Handbook of nonprescription drugs :an 
interactive approach to self-care 
/editor-in-chief: Daniel L. Krinsky. 
Principles of pharmacology :the 
pathophysiologic basis of drug therapy 
/David E. Golan, editor in Chief ; Ehrin J. 
Armstrong, April W. Armstrong, 
associate editors. 
Health care economics /Paul J. 
Feldstein. 

 
และรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่
จัดซื้อผ่านส านักวิทยบริการ  
ในปี 2560 จ านวน 10 รายการ  
เอกสารแนบ ๗o 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ตัวอย่าง 5 รายการได้แก่  

Physical Pharmacy/ Smith, Blaine 
Templar 
Pharmaceutical and Medical 
Applications of Near-Infrared 
Spectroscopy/Ciurczak, Emil W.-Igne, 
Benoit 
Physicochemical Principles of Pharmacy 
: In Manufacture, Formulation and 
Clinical Use/ Florence, A. T.-Attwood, 
D. 
Vaccine Development and 
Manufacturing/ Pujar, Narahari S.-Ellis, 
Ronald J.-Wen, Emily P. 
Handbook of Polymers for 
Pharmaceutical Technologies, Structure 
and Chemistry/ Thakur, Manju Kumari-
Thakur, Vijay Kumar 

 
4) ปัจจุบัน คณะมีฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ฐาน คือ 
AccessPharmacy และ UpToDate 
และอยู่ระหว่างการจดัซื้ออีก 1 ฐาน 
คือ Micromedex  
เอกสารแนบ ๗๑ 
- หนังสือต าราในAccessPharmacy, 
เนื้อหาในUpToDate,  
สถิติการใช้ฐานข้อมลู ปีงบประมาณ 
2560  
 
ตัวอย่างหนังสือต าราใน 
AccessPharmacy 5 เรื่อง ได้แก ่

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic 
Approach, 10e/ Joseph T. DiPiro, 
Robert L. Talbert, Gary C. Yee, Gary R. 
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Matzke, Barbara G. Wells, L. Michael 
Posey 
Applied Biopharmaceutics & 
Pharmacokinetics, 7e/Leon Shargel, 
Andrew B.C. Yu 
Applied Clinical Pharmacokinetics, 3e/ 
Larry A. Bauer 
Applied Physical Pharmacy, 2e/ 
Mansoor M. Amiji, PhD, RPh, Thomas J. 
Cook, PhD, RPh, W. Cary Mobley, PhD, 
RPh 
Basic & Clinical Biostatistics, 4e/ Beth 
Dawson, Robert G. Trapp 

  
ตัวอย่างเนื้อหาในฐานข้อมูล 
UpToDate 5 เรื่อง ได้แก ่

Practice Changing UpDates 
Patient Education 
Allergy and Immunology 
Cardiovascular Medicine 

Dermatology   
 ๘.๑.๓)  มีวารสารทางเภสัช

ศาสตร์ต่างประเทศ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๕ ช่ือเรื่อง โดย
อาจเป็น hard copy หรอื
อิเล็กทรอนิกส์  
ก็ได ้

   
งานวิชาการ 

เพื่อให้นิสิต/
นักศึกษามีวารสาร
ของแต่ละสาขาทาง
เภสัชศาสตร ์
ที่ทันสมัย  โดยอาจ
เป็น hard copy 
หรืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี บอกรับการเป็นสมชิก
ฐานข้อมูลวารสารด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จ านวน 13 ฐาน ครอบคลุม
วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ านวนมาก 
เอกสารแนบ ๗๒  
- สถิติการใช้ฐานข้อมูล 
ปีงบประมาณ 2560  
ตัวอย่างวารสารด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บอกรับการเป็นสมาชิก ผ่านฐานข้อมูล 
ต่างๆ จ านวน 5 รายการ ได้แก ่

ฐานขอ้มูล 
SpringerLink 

Archives of 
Pharmacal 
Research 
Drugs & Therapy 
Perspectives 
Pharmaceutical 
Chemistry Journal 

ฐานขอ้มูล 
ScienceDirect 

The Lancet 
Hournal of 
Pharmaceutical 
Sciences   

 ๘.๑.๔) มีวารสารทางเภสัช
ศาสตร์ และวารสารของ
สมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเทศ ไม่น้อยกวา่ ๕ ช่ือ
เรื่อง โดยอาจเปน็ hard copy 

   
งานวิชาการ 

เพื่อให้นิสิต/
นักศึกษามีวารสาร
ของแต่ละสาขาทาง
เภสัชศาสตร ์
ที่ทันสมัย   

1) ห้องเอกสารอ้างอิง ไดร้ับความ
อนุเคราะหว์ารสารทางเภสัชศาสตร์ และ
วารสารของสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศ อย่างสมา่เสมอในทุกปี โดยได้
จัดไว้ใบริการ ณ บรเิวณหน้าลิฟต์ชัน้ 1  
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หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ เอกสารแนบ ๗๓ 
- รายชื่อวารสาร ปี 2558-2561 
 
ตัวอย่างวารสารทางเภสัชศาสตร์ และ
วารสารของสมาคมวิชาชีพ จ านวน 5 
รายการ ได้แก ่
Journal of Asian Association of 
Schools of Pharmacy (JAASP) 
Journal of the Medical 
Association of Thailand 
Mahidol University Journal of 
Pharmaceutical Sciences 
R&D Newsletter 
ไทยไภษัชยนิพนธ์ 

  

๘.๒ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๘.๒.๑)  มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือ อุปกรณ์/เครื่อง
คอมพิวเตอร์จัดไว้ในท่ีต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมเพื่อให้
นิสิต/นักศึกษาสามารถค้น
ข้อมูลความรู้จากฐานข้อมลู
ต่างๆ ได้อยา่งเพียงพอ 

/   
- งาน
วิชาการ 
- งาน
คอมพิวเตอ
ร์และ
สารสนเทศ 

เพื่อให้นิสิต/
นักศึกษามีความ
สะดวกในการค้น
ค้นคว้าข้อมูล    

     1) คณะจัดให้มีคอมพิวเตอรเ์พื่อ
บริการนักศึกษาในการสืบค้นข้อมลูหรือ
ปฏิบัติงาน โดยจัดวางไว้ท่ีห้อง
เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใน
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีจ านวน 3 
เครื่อง และ จ านวน 50 เครื่อง
ตามล าดับ 
     2) คณะมีบริการ wifi ที่ครอบคลุม
ทุกห้องเรียน และพื้นท่ีในการอ่าน
หนังสือต่างๆ ดังนั้นนักศึกษาสามารถ
ค้นคว้าของมูลออนไลนไ์ด้อยา่งสะดวก
โดยใช้อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ส่วนตัว 
     3) ปัจจุบัน คณะมีฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ฐาน คือ 
AccessPharmacy และ UpToDate 
และอยู่ระหว่างการจดัซื้ออีก 1 ฐาน คือ 
Micromedex  
เอกสารแนบ ๗๔ 
- หนังสือต าราใน AccessPharmacy 
และเนื้อหาใน UpToDate 
 
4) ในปี 2560 คณะจดัซื้อรายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านส านักวิทย
บริการ  จ านวน 10 รายการ  
เอกสารแนบ ๗๕ 
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
 
5) คณะจัดท าฐานข้อมลูต่างๆ ส าหรับ
การค้นคว้าและการบริการวิชาการ 
จ านวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่  
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ 
(thaiherbarium.com) 
ฐานข้อมูลสมุนไพร 
(phargardent.com) 
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร 
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

(thaicrudedrug.com) 
ฐานข้อมูลการพสิูจน์เอกลักษณ์ยา
เม็ดและแคปซลูในประเทศไทย 
(drugiden.ubu.ac.th)   

 ๘.๒.๒)  ต้องมีฐานข้อมูล 
และต าราอิเล็กทรอนกิส์ที่
ทันสมัย อย่างน้อยในระดับ
มหาวิทยาลยั ในจ านวนที่
เพียงพอต่อการให้นิสิต/
นักศึกษาสามารถค้นคว้าหา
ข้อมูลอ้างอิงทางด้านเภสัช
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

  งานวิชาการ เพื่อให้นิสติ/
นักศึกษามี
ฐานข้อมูลให้
นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลที่ทันสมัย   

1) ปัจจุบัน (มีนาคม 2561) ห้อง
เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ มี
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ฐาน 
คือ AccessPharmacy และ 
UpToDate และอยูร่ะหว่างการจดัซื้ออีก 
1 ฐาน คือ Micromedex  
เอกสารแนบ ๗๖ 
- หนังสือต าราในAccessPharmacy 
และเนื้อหาในUpToDate) 
 
2) ในปี 2560 คณะจัดซื้อรายการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านส านักวิทย
บริการ  จ านวน 10 รายการ  
เอกสารแนบ ๗๗  
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
 
3) คณะจัดท าฐานข้อมลูต่างๆ ส าหรับ
การค้นคว้าและการบริการวิชาการ 
จ านวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่  
ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ 
(thaiherbarium.com) 
ฐานข้อมูลสมุนไพร 
(phargardent.com) 
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร 
(thaicrudedrug.com) 
ฐานข้อมูลการพสิูจน์เอกลักษณ์ยา
เม็ดและแคปซลูในประเทศไทย 
(drugiden.ubu.ac.th)   

๘.๓ จัดสรรพื้นที่และบรรยากาศ
ให้นิสิต/นักศึกษาใช้เป็นที่
อ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับนิสิต/นักศึกษา 

  งานวิชาการ  1) คณะจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษาใช้เป็นที่
อ่านหนังสือ โดยรอบอาคาร และพื้นที่ใน
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ณ บริเวณ
หน้าห้องพักอาจารย์ชั้น 4 
 
2) หลักสูตรได้ให้นักศึกษาประเมินความ
พึ งพ อ ใจ คุ ณ ภ าพ ข อ งห ลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษาละ 1 ครั้งในภาคการศึกษา
ปลาย ข้อมูลที่ได้น าถูกมาปรับปรุงและ
พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ใน ด้ าน ต่ า งๆ  ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เอกสารแนบ ๗๘  
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพ
ของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
หมวดค าถามด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
และสาธารณูปโภค 
 
2) หลักสูตรได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี
การศึกษาละ 1 ครั้งในภาคการศึกษา
ปลาย ข้อมูลที่ได้น าถูกมาปรับปรุงและ
พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ใน ด้ าน ต่ า งๆ  ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เอกสารแนบ ๗๙ 
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2559 หมวดค าถามด้านส่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
3 ) หลั กสู ต ร ได้ ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อน ใน
หลักสูตรประเมินความพึ งพอใจของ
อาจารย์ผู้ สอนต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ปีการศึกษาละ 1 ครั้งในภาค
การศึกษาปลาย ข้อมูลที่ ได้น าถูกมา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในด้านต่างๆ 
ให้ม ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
เอกสารแนบ ๘o  
- สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้ สอนต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
หมวดค าถามด้านส่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
4) หลักสูตรได้ให้นักศึกษาประเมินความ
พึงพอใจคุณภาพของห้องเอกสารอ้างอิง
ทางเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้งใน
ภาคการศึกษาปลาย ข้อมูลที่ได้ถูกน ามา
ป รั บ ป รุ ง ก า รด า เนิ น ง าน ข อ งห้ อ ง
เอกสารอ้างอิง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
เอกสารแนบ ๘๑ 
- สรุปแบบประเมิ นความพึ งพอใจห้ อง
เอกสารอ้างอิง ประจ าปีการศึกษา 2559 
หมวดค าถามด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก) 

 

ปัจจัยท่ี  ๙ แหล่งงบประมาณและประมาณการงบประมาณ 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๙. ประมาณการงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินการเรียนการสอนตาม
หลักสตูร รวมทั้งการพัฒนา
อาจารย ์

 - งานแผน มหาวิทยาลยัต้อง
จัดสรรงบประมาณ
ที่เพียงพอให้คณะ
เภสัชศาสตรส์ามารถ
ด าเนนิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค ณ ะ เภ สั ช ศ าส ต ร์  ได้ รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณ ทั้ งในส่วนงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ที่เพียงพอในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลัก อันได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
การพัฒนาบุ คลากร ตลอดจนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 
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2561 มีสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ
รองรับการด าเนินการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 66.09   โดย
มีกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนตามแผน  การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ  การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  และ
มีสัดส่วนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
2.71  เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาการ ด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา และ
ด้านทักษะวิชาชีพ  
เอกสารแนบ ๘๒ 
- ข้อมูลสัดส่วนการจ าแนกงบประมาณ
แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร ์ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 

ปัจจัยที่  ๑๐ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๑๐. จ านวนผู้สอบผ่านในการสอบ
ความรู ้
ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา โดย
นับจากจ านวนผู้เข้าสอบครั้ง
แรกในปีนั้นและนับรวมการ
สอบทุกครั้งของปตี้องไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ หากผลการ
สอบผ่านต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
แต่ไมต่่ ากว่าร้อยละ ๒๕ สภา
เภสัชกรรมจะลดระดับการ
รับรองหลักสูตรลงมาเป็นการ
รับรองแบบมีเงื่อนไข โดย
คณะจะต้องพัฒนาคุณภาพ
การผลิตบณัฑิตเพื่อให้จ านวน
ผู้สอบผ่านไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 
๕๐ ใหไ้ด้ภายใน ๓ ปี หากไม่
สามารถท าได้ สภาเภสัชกรรม 
อาจเพิกถอนการเห็นชอบ
หลักสตูร และการรับรอง
ปรญิญา และหากผลการสอบ 
ผ่านต่ ากวา่ร้อยละ ๒๕ 
ติดต่อกัน ๒ ปี  
สภาเภสัชกรรมอาจพิจารณา
เพิกถอนการเห็นชอบ
หลักสตูรและการรับรอง
ปริญญา “ทั้งนี้ ในปใีดท่ีมี
เฉพาะผูส้ าเร็จการศึกษา

  - งาน
วิชาการ 
- อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 
- กลุ่มวิชา  

การก าหนดจ านวน
ผู้สอบผ่านในการ
สอบความรูผู้้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับ
อนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการ
รับรองสถาบัน 
เพื่อให้คณะเภสัช
ศาสตร์ ใส่ใจ
ผลผลติของ 
ตนเองให้ครบ
กระบวนการ  มิใช่
สอนเพียงให้นิสิต/
นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น 
แต่ควรด าเนินการ
ให้นิสิต/นักศึกษา
ประสบผลส าเร็จใน
การสอบขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้
ประกอบ 
วิชาชีพเภสัชกรรม
ด้วย 

ผลของนักศึกษาท่ีสอบผา่นในการสอบ
ความรูผู้้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 5 ปีย้อนหลังดังนี ้

ปี
การศึกษา 

% สอบ
ผ่านครั้ง
แรก* 

% สอบ
ผ่านในปี
นั้นๆ# 

2554 70.10 80.41 
2555 78.35 78.35 
2556 ไม่มีการ

สอบ 
ไม่มีการ
สอบ 

2557 91.57 93.98 
2558 86.75 96.39 
2559 92.41 96.20 

 
เอกสารแนบ ๘๓ 
- *รายงานผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ 
ประจ าปีการศึกษา จากศูนยส์อบขึ้น
ทะเบียนฯ สภาเภสัชกรรม  
- # เอกสารทีข่้อมูลผลการสอบแตล่ะป ี
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ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

ตกค้างท่ีใช้เวลานานกว่า
ระยะเวลาตามหลักสตูรเขา้
สอบ และไม่มผีู้ส าเรจ็
การศึกษาในระยะเวลาตาม
หลักสตูรก็ให้ถือว่าปีน้ันมีการ
สอบของผู้ส าเร็จการศึกษา
ของสถาบันนั้นด้วย” 
 

ปัจจัยท่ี ๑๑ การวิจัย 

ปัจจัย ข้อก าหนด มี ไม่มี ผู้รับผิดชอบ เหตุผลเบื้องหลัง
ของข้อก าหนด 

หลักฐาน/เอกสาร/เหตุผลสนับสนุน 

๑๑. สนับสนุนให้มีการวิจัย  โดย
จัดสรรสิ่งอ านวยความ
สะดวก ทุนวิจัยท่ีเพียงพอ  
จัดภาระการท างานโดยเอื้อ
โอกาสให้อาจารย์ท าการวิจยั   

 - งานวจิัย การวิจัยเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญประการ
หนึ่งของอาจารย์
มหาวิทยาลยั คณะฯ 
ควรจดัสรรสิ่งอ านวย
ด้านการวิจัยให้
อาจารย์ 

-มีประกาศให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
การไปน าเสนอเพื่อเผยแพรผ่ลงาน และ
การจ่ายค่าตอบแทนการตีพมิพ์ 
-มีการจัดสรรพื้นท่ีท างานวิจัย และจัดหา
งบประมาณในการจดัซื้อครภุัณฑ์ใหม่ 
และซ่อมแซมบ ารุงครุภณัฑ์เพื่อใหใ้ช้มี
จ านวนที่เพียงพอและใช้การได ้
-มีประกาศส่งเสริมให้อาจารยล์าไปท าวิจัย
ในต่างประเทศได ้
-มีการจัดท าแผนพัฒนาทางวิชาการ
รายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และจัดสรรภาระงานสอนภายในกลุ่มวิชา
ให้ลดน้อยลง หรือหลีกช่วงระยะเวลา 
ส าหรับอาจารย์ที่ประสงค์จะท าวิจยัใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ผลการพิจารณารับรอง ต้อง “มี” ทุกข้อตามเกณฑจ์ึงจะรับรองสถาบัน ๕ ปี  (ยกเว้นสถาบันที่เปิดใหม่) 
หากมีไม่ครบทุกข้อจะให้การรับรองแบบมีเง่ือนไข ๑ ปี 
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ภาคผนวก ฎ 
ประวัติผู้เขียน 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ     นางสาวสดใส ตะรินันท์ 

ประวัติการศึกษา   มหาวิทยาลัยแม่โจ้, พ.ศ.2537-2540 
     วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาพืชศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, พ.ศ.2549-2551 
     วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
 
ประวัติการวิจัย    การศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการศึกษาต่อ 
     ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    
ประวัติการท างาน   พ.ศ.2541-2542  นักวิชาการเกษตร 
        ศูนย์ขยายพันธ์พืชเขต 3 จังหวัดล าปาง 
     พ.ศ.2542-2545  นักวิชาการเกษตร 
        ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี 
     พ.ศ.2545-2553  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
        ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
        จังหวัดปทุมธานี 
     พ.ศ.2553-2554  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     พ.ศ.2554-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
  โทรศัพท์ 045-353609                            
 

 


