รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร
ครั้งที่ 1/2556
วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2556
ณ หองประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ภญ.วรรณดี แตโสตถิกลุ (คณบดี)
ประธานที่ประชุม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
รองประธานที่ประชุม
(รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
3. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (รองคณบดีฝายวิชาการ)
4. รองศาสตราจารย ดร.ภก.วิรัตน นิวัฒนนันท (รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ)
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.ชฎารัตน อัมพะเศวต (ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา)
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศกุล (ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา)
7. รองศาสตราจารย ภก.ปราโมทย ทิพยดวงตา (หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม)
8. รองศาสตราจารย ภก.โชคชัย วงศสินทรัพย (หัวหนาภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม)
9. นางสาวสมพร พวงประทุม (หัวหนางานบริหารทั่วไป)
10. นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง (หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
11. นางสาวอุมาพร ปญญา (หัวหนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ)
12. นายสุวัฒน งามดี (หัวหนางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
13. นางสาวพัชรรักษ ใจคําปง (แทน ผูชวยคณบดีฝา ยฝกงานและพัฒนาวิชาชีพ)
14. นางรวิภา วงศบุศยรัตน (เลขานุการคณะเภสัชศาสตร)
กรรมการและเลขานุการ
15. นางพรพิมล จาปญญะ
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. รองศาสตราจารย ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ (รองคณบดีฝายบริหารและศิษยเกาสัมพันธ)
2. อาจารย ดร.ภก.สุพัฒน จิรานุสรณกุล (ผูชวยคณบดีฝา ยวิชาการ)
3. ผูชวยศาสตราจารย ภญ.ปาจรีย ศรีอุทธา (ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเภสัชชุมชน)
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน (หัวหนาศูนยบริการเภสัชกรรม)
5. นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์ (หัวหนางานการเงิน การคลัง และพัสดุ)
เริ่มประชุม เวลา 09.15 น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมฯ และไดมอบหมายให ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ (รองประธาน
คณะกรรมการ) ดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2556
รองประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ เพื่อทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2556 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 ดังนี้

–21. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556 จะมีการบูรณาการการประกัน
คุณภาพตามแนวทาง สกอ. / สมศ. / AUN-QA / เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) /
เกณฑคุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ (EdPEx) ในการพัฒนากระบวนการทํางานตาม
พันธกิจดานตางๆ ของคณะฯ
2. ระบบการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป 2556 (ตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานของปการศึกษา 2555) ใหดาํ เนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 โดยตรวจประเมินตามตัวบงชี้คุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) จํานวน 13 ตัว
บงชี้ และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 2 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ กําหนดให
รายงานขอมูลผลการดําเนินงานพรอมทั้งเอกสาร/หลักฐาน ผานระบบฐานขอมูล CMUMIS ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปของ e-SAR ใหแลวเสร็จ 3 สัปดาหกอนรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2556
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ตัวบงคุณภาพสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555
รองประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ เพื่อทราบรายละเอียดตามตัวบงชี้คุณภาพสําหรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2555 โดยเปนตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) (สมศ.) จํานวน 13 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 2 ตัวบงชี้ และ
ไดเสนอหนวยงานผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปผลการประเมินปจจัยที่มผี ลตอคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555
รองประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ เพื่อทราบวา ไดมีการประเมินปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2555 ประเมินโดยนักศึกษา ทั้งนี้ มีนักศึกษาเขาไปประเมิน 117 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 872
คน คิดเปนรอยละ 13.42 ของนักศึกษาทั้งหมด สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจตอปจจัยสนับสนุนนักศึกษา
ดานตางๆ มีผลการประเมินดังนี้
• ดานการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย = 4.22 คะแนน
• ดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย = 4.38 คะแนน
• บริการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
o ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน คะแนนเฉลี่ย = 4.26 คะแนน
o ดานระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย = 4.45 คะแนน
o ดานวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย = 4.48 คะแนน
ที่ประชุมรับทราบ
พรอมเสนอแนะใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และ
บัณฑิตศึกษาเขาประเมินความพึงพอใจอีกครั้ง เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่เขาประเมินความพึงพอใจมีจํานวนนอย
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมไดเขาประเมิน

-3วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รองประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.1
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติรบั รองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 โดยไมมีขอแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปการศึกษา 2554
รองประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2554 สืบเนื่องจาก
การประชุมฯ ครั้งที่ผานมา โดยครั้งนี้ ไดเพิ่มขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ ที่แนบ
ที่ประชุมฯพิจารณา และมีมติเห็นชอบ โดยใหแนวทางการพัฒนา และไดกาํ หนดหนวยงาน
ที่รับผิดชอบขอมูล ตามเอกสารดังแนบ ทั้งนี้ ขอใหงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ไดมกี าร
ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ รอบที่ 1
รองประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ รอบที่ 1 (ขอมูล
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 ธันวาคม 2555) ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ ที่แนบ
ที่ประชุมฯพิจารณา และมีมติเห็นชอบ พรอมนี้เสนอแนะใหติดตามขอมูลในสวนที่ยังขาดใหครบ
ตามเกณฑตัวบงชี้ที่กําหนด และขอความรวมมือใหภาควิชา และหนวยงาน รายงานขอมูลตามตัวบงชี้ รอบที่ 2
(ขอมูลระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 มีนาคม 2556) ภายในวันที่ 2 เมษายน 2556

แผนพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากผลการประเมินคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2554
แนวทางการพัฒนา
ขอเสนอแนะ
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ และแผน
1. ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงทาทายของยุทธศาสตรที่สําคัญ โดยเฉพาะการ
- ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 (2555เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันขององคกร (phar)
2559 คณะเภสัชศาสตร มช.)
2. เพิ่มจุดเนนยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยสมุนไพรภาคเหนือไปสูศูนยความเปนเลิศ - เพิ่มวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และกลยุทธที่เนน
และนําไปสูการสรางเอกลักษณของคณะเภสัชศาสตร ในเรื่องนี้ ซึ่งเปนโอกาสที่
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรครบวงจรและ
สําคัญ (phar)
สงเสริมการใชอยางยั่งยืน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. การใหความสําคัญตอการพัฒนาและใหรางวัลคณาจารยและบุคลากร จะเปน - พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให
การนําไปสูการสรางคณาจารยและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีบน
เขมแข็ง และสรางความผูกพันกับองคกร
พื้นฐานของความผูกพันกับองคกร สรางสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีและ - วางแผนเพื่อพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุก
ตอบสนองตอการบรรลุความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ควรใหความสําคัญเปน
ระดับอยางตอเนื่อง
อยางยิ่งกับระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยการ
ประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลัง การสรรหาบุคลากรใหม การเตรียม
บุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง องคประกอบความผูกพันและ
บรรยากาศการทํางานที่เอื้อตอทุกกลุมทุกประเภทของคณาจารยและบุคลากร
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผูนําในแตละระดับ โดยเฉพาะผูบ ริหาร
ระดับกลางที่ควรจะสามารถใหคําปรึกษามากกวาการควบคุมกํากับ และให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับระบบบริหารปจจุบัน (cmu)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ
- งานนโยบายและแผนฯ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ
- งานนโยบายและแผนฯ
- ศูนยวิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ

- งานบริหารทั่วไป
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

1

แนวทางการพัฒนา
ขอเสนอแนะ
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)
2. บางคณะในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชา
- พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนนักศึกษา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรพัฒนาใหผลงานของผูสาํ เร็จการศึกษาใน
ในการตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกไดรับการตีพิมพตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด - สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาพัฒนา ผลงานให
(cmu)
สามารถตีพิมพในวารสารได
3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรที่ - กระตุนใหทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเปน
สรางเสริมทักษะทางดานภาษาตลอดจนการสรางโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหมากยิ่งขึ้น
และเกิดความคุนเคยกับภาษาอังกฤษในชีวิตจริงใหมากที่สุด (cmu)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. 55–พ.ค. 56

ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
- หนวยบัณฑิตศึกษา

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
- งานบริการการศึกษาฯ
- หนวยบัณฑิตศึกษา
- หนวยกิจการนักศึกษา
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
รองคณบดีฝายวิชาการ
- งานบริการการศึกษาฯ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
- งานบริหารทั่วไปฯ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

4. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูยังมีนอย (phar)

-

ควรหากลยุทธกระตุนใหอาจารยทําวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนใหมากขึ้น

5. อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการกําลังเกษียณอายุจาก
คณะ แตอาจารยรุนใหมยังมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกนอย และไมขอตําแหนงทาง
วิชาการ (phar)

-

ต.ค. 55–พ.ค. 56
ควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับอาจารยที่จะ
เกษียณ อายุในระยะเวลา 3-5 ปขางหนาอยาง
เปนรูปธรรม เชน การมีแผนเพื่อการสนับสนุนการ
วิจัย และการขอตําแหนงของอาจารย
มีการประสานงานเพื่อการสื่อสารและวางแผนการ
พัฒนาอาจารย
ต.ค. 55–พ.ค. 56
ควรเพิ่มกลยุทธจูงใจใหนักศึกษามาสมัครเรียน
โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ
ควรมีการแสวงหาทุนการศึกษา/ทุนวิจัยใหกับ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

6. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอย (phar)

-

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
- หนวยบัณฑิตศึกษา
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

2

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)

ขอเสนอแนะ
7. ควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ
ทดแทนการสอนในชั้นเรียน (phar)

-

-

8. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชการทําวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ
(phar)
9. ควรระบุแผนการพัฒนาอาจารยดานการประเมินผลการเรียนการสอนที่ชัดเจน (phar)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ควรจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณเพื่อรองรับการ
เรียนการสอน การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให
สอดคลองกับความตองการ
ควรวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับใหตรงกับความ
ตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิตและเปนความ
ตองการของตลาด
ควรมีการสรางความรวมมือและทําบันทึก
ขอตกลง MOU กับสถานประกอบการเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร
ควรวิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ ต.ค. 55–พ.ค. 56
สอนเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภาระงานที่
เหมาะสม
ควรวิเคราะหภาพรวมการเรียนการสอนโดยเอา
นักศึกษาเปนตัวตั้ง
ควรใชระบบ IT มาสนับสนุนการเรียนรู
ต.ค. 55–พ.ค. 56
ควรสงเสริมการดําเนินการโครงการความ
รวมมือกับตางประเทศ
ควรจัดทําแผนที่ชัดเจนและตอเนื่องเพื่อสนับสนุน
ใหคณาจารยเขารับการอบรมการประเมินการ
เรียนการสอน โดยประสานเชื่อมโยงกิจกรรมกับ
แผนการพัฒนาบุคคลากร

ต.ค. 55–พ.ค. 56

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝายวิชาการ
- งานบริการการศึกษาฯ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
- หนวยบัณฑิตศึกษา
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
รองคณบดีฝายวิชาการ
- งานบริการการศึกษา
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

3

ขอเสนอแนะ
10. สรางการรับรูและตระหนักตอผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economic Community) ใหกับนักศึกษาและบัณฑิต โดยสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูทั้งจากรายวิชาและ/หรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะจีนและ
ASEAN ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (phar)

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)
- สงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมและการเรียนการ
สอนที่ทําใหเกิดความเขาใจประเทศเพื่อนบาน

11. ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่จําเปนพื้นฐาน สําหรับการ
เรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาใหมีอยางพอเพียง (phar)
12. ควรจัดใหมีการบรรยายวิชาการแกนักศึกษาและคณาจารย โดยอาจารยหรือ
ผูเชี่ยวชาญชาวตาง ประเทศอยางสม่ําเสมอ (phar)

-

13. ควรใหคณาจารย upload เอกสารประกอบการสอนใหเร็วขึ้นกอนเขาชั้นเรียน
(phar)

-

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. 55–พ.ค. 56

มีการแสวงหาอุปกรณเพื่อการวิจัยจากแหลง
อื่นๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดิน
ควรมีการประสานงานเพื่อดําเนินโครงการฯ
ระหวางหนวยวิจัยและบัณฑิตฯ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

เปนประกาศคณะเพื่อขอความรวมมือคณาจารย
แลว ภายใตนโยบายการประหยัดการใชกระดาษ
(ในทุกภาคการศึกษา) ใหมีการ upload เอกสาร
ลวงหนากอน 3 วัน

ต.ค. 55–พ.ค. 56

องคประกอบที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
1. มหาวิทยาลัยควรสรางความสัมพันธกับนักศึกษาเกาในลักษณะเกื้อหนุนซึ่งกัน - จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับศิษยเกา
และกัน อาทิ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ หรือจัดสัมมนา
อยางสม่ําเสมอ
เพื่อ เสริมสรางความรูดานขอมูลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหกับนักศึกษาเกา
อยางสม่ําเสมอ (cmu)

ต.ค. 55–พ.ค. 56

ต.ค. 55–พ.ค. 56

หนวยงานที่รับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการ
- งานบริการการศึกษาฯ
- หนวยบัณฑิตศึกษา
- หนวยกิจการนักศึกษา
- หนวยวิเทศสัมพันธ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
- งานบริหารงานวิจัยฯ
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
- หนวยบัณฑิตศึกษา
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ

- งานบริหารทั่วไป
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
4

ขอเสนอแนะ
2. ควรมีการติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปญหาเฉพาะราย เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาได (phar)

3. ควรใหสิทธิ์การใชฐานขอมูลทางวิชาการของคณะแกศิษยเกา (phar)

4. ควรใหขอมูลแกนักศึกษาอยางชัดเจนในเรื่องการปรับเปลี่ยนเขาสูหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป (phar)
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ควรมีการจัดทําองคความรูจากงานวิจัยและประชาสัมพันธผลงานวิจัยสู
สาธารณชนตามสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง (phar)

2. ควรมีการทําวิจัยรวมกับหนวยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระดับประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง (phar)

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)
- ควรมีการประสานงานระหวางงานบริการ
การศึกษา และหนวยกิจการนักศึกษา ดําเนิน
กิจกรรมการแกไขปญหาการติดตามดูแล
นักศึกษาที่มีปญหาเฉพาะราย
- ควรหาแนวทางเพื่อการเขาถึงขอมูลทางวิชาการ
แกศิษยเกา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
- หนวยกิจการนักศึกษา

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
- งานบริหารทั่วไป
- ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมโดยศูนย
เภสัชสนเทศ (DIS)
รองคณบดีฝายวิชาการ
- งานบริการการศึกษาฯ
- หนวยกิจการนักศึกษา

-

ควรมีการสื่อสารกับนักศึกษาถึงการปรับเปลี่ยน
เขาสูหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป

ต.ค. 55–พ.ค. 56

-

ควรมีระบบการบริหารจัดการ การจัดทําองค
ความรูจากงานวิจัยและประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยของคณาจารยทั้งสองภาควิชาสู
สาธารณชนตามสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง
ควรมีการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวาง
เครือขายงานวิจัย ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน
อยางตอเนื่อง

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ
- งานบริหารงานวิจัยฯ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

-

5

ขอเสนอแนะ
3. ควรพัฒนานักวิจัยรุนใหมเพื่อความพรอมในการรองรับการตอยอดงานวิจัยใน
อนาคตของแตละกลุมวิจัย (phar)

4. จัดทํายุทธศาสตรการตอยอดงานวิจัยไปสูการบริการวิชาการที่สรางมูลคา
โดยเฉพาะเรื่องสมุนไพร (phar)

5. อาจารยมีภาระงานสอนมากทําใหมีเวลาทําวิจัยนอย โดยเฉพาะสาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม (phar)
6. ผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและตําราที่เขียนโดยคณาจารยของคณะมี
จํานวนนอยมาก (phar)

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)
- ควรมีกลยุทธเพื่อการสงเสริม/พัฒนานักวิจัยรุน
ใหม
- ควรมีการสนับสนุนระบบ Mentor ของอาจารย
ภายในคณะ
- ควรมีระบบการบริหารจัดการ การจัดทําองค
ความรูจากงานวิจัยและประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยของคณาจารยทั้งสองภาควิชาสู
สาธารณชนตามสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง
- ควรมีการวิเคราะหภาระงานสอนของอาจารย
และมีการกําหนดสัดสวนเรื่องการวิจัยใน TOR ที่
ชัดเจนจากภาควิชาฯ
- ควรสนับสนุนการเผยแพรและตีพิมพผลงานวิจัย
ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
- เพิ่มการสนับสนุนและสงเสริมการเขียนหนังสือ
และตําราของอาจารยรุนใหม โดยเปนการบูรณา
การความรูจากการวิจัยและบริการวิชาการที่
คณะทําไดดี
- ควรจัดใหมีระบบ Mentor สําหรับอาจารยใหม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

ต.ค. 55–พ.ค. 56

- ภาควิชา 2 ภาควิชา

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายวิชาการ
- งานบริการการศึกษาฯ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
- งานบริหารทั่วไป
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แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
1. ดานการบริการวิชาการแกสังคมไปยังชุมชนยังมีลักษณะกระจัดกระจาย ควรมี - ทบทวนแผนการใหบริการวิชาการแกชุมชนของ
กําหนดชุมชนที่สําคัญที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญพิเศษของแตละคณะ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมใหมีความชัดเจน
สภาพของชุมชนและความเขมแข็งของปราชญชาวบาน เพื่อไดประโยชนจาก
ความเชี่ยวชาญมาตอยอดการบูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการ
สอน และการวิจัย และใชประสิทธิภาพของทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
การดําเนินการของสํานักบริการวิชาการและศูนยความเปนเลิศยังไมเชื่อมโยง
กัน ควรพิจารณาโอกาสความรวมมือของ AEC ซึ่งอาจจะเริ่มจากการบริการ
วิชาการและการเรียนรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (cmu)
2. พัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ เพื่อเอื้ออํานวยตอการดําเนินการไดอยาง คลองตัวและมีประสิทธิภาพ (cmu)

3. ควรมีความเชื่อมโยง และบูรณาการภารกิจดานการบริการวิชาการเพื่อสังคม ระดับมหาวิทยาลัยของสํานักบริการวิชาการ กับศูนยบริการวิชาการ และศูนย
ความเปนเลิศตางๆของมหาวิทยาลัย (cmu)
4. ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน
(phar)

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองฯฝายวิจัย บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ
- งานวิจัย บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ
- งานวิจัย บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ
- งานวิจัย บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ
- หนวยบริการวิชาการ
- ภาควิชา 2 ภาควิชา

ต.ค. 55–พ.ค. 56

ควรมีกลยุทธเพื่อสงเสริมการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ต.ค. 55–พ.ค. 56
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ขอเสนอแนะ
5. ควรจัดทํามุมแสดงผลิตภัณฑทพี่ ัฒนาจากงานวิจัยของคณะใหมีความชัดเจน
และสรางตราสินคา เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป (phar)
องคประกอบที่ 6 ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
1. พิพิธภัณฑมีความนาสนใจมาก ควรพัฒนาเปดใหประชาชนเขาชมไดสะดวก
(phar)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ควรมีการสรางนวัตกรรมของระบบบริหารงาน การปรับกฎระเบียบตางๆให
เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ การปรับโครงสรางและหนาที่ของ
หนวยงานระดับมหาวิทยาลัย เชน ศูนยบริหารงานวิจัย และสํานักบริการ
วิชาการ ความเชื่อมโยงกับ คณะ/สวนงาน และกรรมการระดับตางๆ เพื่อให
ทิศทางการดานการวิจัยและบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กลุม
สาขาวิชา คณะ และสวนงานมีความสอดคลองกันและเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมถึงการเพิ่มการสื่อสารแนวขวางแบบ cross functional team ใหมาก
ยิ่งขึ้น (cmu)
2. ระบบบริหารความเสี่ยง ควรมุงเนนความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร โดยเฉพาะดาน
การเงินงบประมาณ เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน และเพื่อ
เสถียรภาพของมหาวิทยาลัย (cmu)
3. ควรพัฒนาระบบจัดการความรูส ูระบบออนไลน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนและการเขาถึง องคความรูที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย และการบริหารจัดการ (cmu)

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)
- ควรมีกลยุทธที่ผลักดันใหเกิดการตอยอดจาก
งานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

- ศูนยวิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ศูนยปฏิบัติการเภสัชชุมชน

-

ควรมีการประชาสัมพันธเรื่องการเขาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑใหบุคคลภายนอก

ต.ค. 55–พ.ค. 56

- ศูนยวิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

-

ทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารงาน รวมถึง
การปรับกฎระเบียบตางๆ ใหเกิดความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เปดโอกาสใหมีเวทีสําหรับการสือ่ สารแนวขวาง
แบบ cross functional team ใหมากยิ่งขึ้น

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
- งานบริหารทั่วไป

-

วิเคราะหความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให
ครอบคลุมดานการเงินงบประมาณ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
- งานบริหารทั่วไป

-

สงเสริมใหทุกสวนงานพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูสูระบบออนไลน

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
- งานบริหารทั่วไป

-
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ขอเสนอแนะ
4. ใหมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษอยางเปนรูปธรรม
โดยอาจกําหนดเปนเงื่อนไข TOR ประจําปของบุคลากร (phar)
5. ควรปรับปรุงระบบกลไกการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(phar)

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)
- ควรกําหนดใหเปนเงื่อนไขสําหรับคณาจารยและ
บุคลากรที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
กําหนดใน TOR สําหรับผูที่ตองการพัฒนาฯ
-

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ควรมีแผนกลยุทธทางการเงินระยะยาว ในการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรดานตางๆของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประโยชนสูงสุดและพึ่งตนเองได รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา การบริหารทรัพยสินทาง
ปญญาใหเกิด คุณคาเพิ่ม การพัฒนาหนวยงานที่ทําหนาที่เปนหนวยงานพัฒนา
เชิงพาณิชย (Business development Unit) และหนวยงานพัฒนาทรัพยสินทาง
ปญญา (Intellectual Property-IP) ใหมีประสิทธิภาพ (cmu)
2. ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่ชัดเจน เปนแผนระยะยาวที่มองถึง
สถานภาพการเงินปจจุบันและอนาคต แหลงรายไดทจี่ ะไดมาจากแหลงตางๆ
แผนการใชงบประมาณเพื่อแสดงถึงความสมดุลของรายรับ-รายจาย และการ
บริหารความเสี่ยงที่จะทําใหเห็นความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยใน
ระยะยาว (cmu)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. 55–พ.ค. 56

หนวยงานที่รับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
- งานบริหารทั่วไป
- ภาควิชา 2 ภาควิชา
รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
- งานบริหารทั่วไป

ควรเพิ่มกลยุทธในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของสวนงาน/
มหาวิทยาลัยในระยะยาว

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
- งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
- งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
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แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา)

ขอเสนอแนะ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

3. ควรเสริมสรางประสิทธิผลของการจัดการทรัพยสิน ทั้งอสังหาริมทรัพย และ
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อเปนการแสวงหารายไดเพิ่มในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศระดับสากล (cmu)

-

4. ใหมียุทธศาสตรการสรางมูลคาเพิ่มจากงานวิจัยของคณะ เพื่อนําไปสู
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย (phar)

-

ควรมีกลยุทธที่ผลักดันใหเกิดการตอยอดจาก
งานวิจัยสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

ต.ค. 55–พ.ค. 56

5. ควรมีการเตรียมการเงินและงบประมาณ เพื่อรองรับคาใชจายบุคลากรที่
เพิ่มขึ้น (phar)

-

ต.ค. 55–พ.ค. 56

6. ควรมีที่ปรึกษาดานการเงินจากผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อจัดทําแผนธุรกิจการ
สรางความมั่นคงดานการเงินของคณะ (phar)

-

ควรมีการวิเคราะหแนวทางความเปนไปไดของ
การหารายไดและมีแผนแมบทสําหรับการหา
รายไดเพื่อรองรับ
ควรมีที่ปรึกษาดานการเงินแตละงานจาก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา (phar)
2. เอกสารอางอิงในองคประกอบที่ 2 และ 4 บางรายการไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐาน (phar)

ต.ค. 55–พ.ค. 56

- ควรการปรับกลยุทธของหนวยงานเพื่อใหเกิดแนว
ปฏิบัติที่ดี
- มีการสรางความเขาใจเรื่องการเก็บขอมูลที่
ตรงกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหารและศิษย
เกาสัมพันธ
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
- งานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานบริหารงานวิจัยฯ
รองฯฝายวิจัย บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ
- งานนโยบายและแผนฯ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ
- งานนโยบายและแผนฯ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ
- หนวยประกันคุณภาพฯ

ต.ค. 55–พ.ค. 56

รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ
- หนวยประกันคุณภาพฯ
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