รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิรธิ ัญญาลักษณ์
2. อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กลุ
3. รศ.ดร.ภญ.สิรพิ ร บูรพาเดชะ
4. อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
5. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
6. อ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
7. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน
8. รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี
9. รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สนิ ทรัพย์
10. ผศ.ดร.ภญ.ชุลกี ร สอนสุวิทย์
11. นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์
12. นางสาวสมพร พวงประทุม
13. นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง
14. นางสาวอุมาพร ปัญญา
15. นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์
16. นายสุวฒ
ั น์ งามดี
17. นางพรพิมล จาปัญญะ

ประธานทีป่ ระชุม
รองประธานทีป่ ระชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
2. อ.ดร.ภญ.ภูรดิ า เวียนทอง

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพนั ธ์
เริ่มประชุม เวลา 14.40 น.
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมฯ และมอบหมายให้รองประธานฯ ดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบ
วาระทีก่ ําหนด ดังนี้

-2วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 กําหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556
รองประธานฯ แจ้งให้ทราบ กําหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
เภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถนุ ายน 2557 ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รองประธานฯ แจ้งให้ทราบ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถานศึกษา ทัง้ นี้ มีตวั บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ ที่แนบ
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การตรวจสอบประเมิน AUN-QA ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
รองประธานฯ แจ้งให้ทราบ การตรวจสอบประเมิน AUN-QA ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จํานวน 1 หลักสูตร เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEAN-QA โดยได้นําเสนอ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมเป็นโครงการนําร่อง และให้คณะบริหารธุรกิจ คณะ
เศรษฐศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ พิจารณาร่วมดําเนินการคูข่ นานไปพร้อมกันด้วย ทัง้ นี้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั การประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร และได้รบั ข้อมูลย้อนกลับจากทีมผูป้ ระเมินแล้ว
ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เสนอทีป่ ระชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่
2.1
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2557 โดยไม่มีข้อแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง –ไม่ม-ี
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ตาม 9 องค์ประกอบ
รองประธานฯ เสนอทีป่ ระชุมฯ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ ตาม 9
องค์ประกอบ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ จึงเสนอทีป่ ระชุมฯ เพื่อพิจารณา

-3ที่ประชุมฯพิจารณา โดยอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง โดยสรุปทีป่ ระชุมฯ มีมติเห็นชอบ
ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 ตาราง ป 1
1. องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 16.2
แก้ไขคะแนนจากเดิมเป็น 4.15
แก้ไขคะแนนจากเดิมเป็น 4.19
2. องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2
3. คะแนนเฉลีย่ CMU-QA
แก้ไขคะแนนจากเดิมเป็น 4.62
4. คะแนนเฉลีย่ สมศ.
แก้ไขคะแนนจากเดิมเป็น 4.43
 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีค
้ ุณภาพ ตาม 9 องค์ประกอบ
1. ตัวบ่งชี้ 2.6 ให้ภาควิชา และงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5/มคอ.6/มคอ.7 จากผู้รบั ผิดชอบกระบวนวิชา
2. ตัวบ่งชี้ 2.10 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตรต่อ
จํานวนที่รบั เข้า
4.2 พิจารณารายงานการประเมินตนเองในส่วนของจุดแข็ง-จุดอ่อน
รองประธานฯ เสนอทีป่ ระชุมฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเองในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ จึงเสนอที่ประชุมฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมฯพิจารณา จุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข และมีมติ
เห็นชอบ โดยเสนอแนะให้มกี ารปรับแก้ไขเพิม่ เติม ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดอ่อน (ปรับแก้ไขจากเดิมเป็น)
ุ วุฒิทางวุฒบิ ัตรวิชาชีพด้านเภสัชบําบัด
1. ขาดแคลนอาจารย์ที่มคี ณ
2. จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้มทีจ่ ะลดลง
3. การเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายอาจารย์ มีจํานวนเพิม่ มากขึน้ ทุกปี
โดยเฉพาะในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่เพื่อทดแทนต้องใช้
เวลานาน
4. ไม่มนี ักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
แนวทางแก้ไข (ปรับแก้ไขจากเดิมเป็น)
1. การจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์ และจัดหาแหล่งฝึกงานทางวิชาชีพให้เพียงพอ
ต่อนักศึกษา
2. การจัดทําแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ เพื่อรองรับอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการ
3. ทําการปรับปรุงหลักสูตรเดิมทีม่ ีอยู่ ทัง้ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มี
ช่องทางการรับนักศึกษาต่างชาติได้
2. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง (ปรับแก้ไขจากเดิมเป็น)
1. คณาจารย์ได้รับทุนการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทีม่ าจากแหล่งทุน
ภายในประเทศเป็นจํานวนมาก
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3.

4.
5.

6.

2. มีนกั วิจัยทีม่ ศี ักยภาพเป็นที่ยอมรับทัง้ ในสาขาวิชาชีพและจากหน่วยงาน
ภายนอก
วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง (เพิม่ เติม 1 ข้อ เป็นข้อที่ 7)
1. ควรส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติให้มากขึ้น
จุดอ่อน (ตัดจุดอ่อนข้อ 2 และ 3)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม
จุดแข็ง
1. ข้อ 2 ตัด “เช่น ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ศูนย์วิจัยสมในไพรภาคเหนือฯ
พิพิธภัณฑ์สมุนไพร สวนสมุนไพร ศูนย์เภสัชสนเทศ เป็นต้น”
2. ข้อ 5 แก้ไขคําว่า “ศูนย์ปฏิบัตกิ ารเภสัชกรรม” เป็น “ศูนย์ปฏิบัตกิ าร
เภสัชชุมชน”
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง (ตัดข้อ 2 ออก)
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง (ปรับแก้ไขจากเดิมเป็น)
1. มีกลยุทธ์และแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินที่หลากหลาย
นอกเหนือจากรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยอาศัยความสามารถหลัก
ของคณะฯ
วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง (ปรับแก้ไขจากเดิมเป็น)
1. สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพสําหรับการบริหารจัดการ
การเงินและงบประมาณ
2. วางกลยุทธ์และแนวทางในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยให้ได้
ผลตอบแทนมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง (เพิ่มเติม 1 ข้อ เป็นข้อที่ 3)
1. ผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึง่ ของงานประจํา

4.3 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จากผลการประเมินคุณภาพการการศึกษาภายใน
คณะเภสัชศาสตร์ และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2555
รองประธานฯ เสนอทีป่ ระชุมฯ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จากผลการ
ประเมินคุณภาพการการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ จึงเสนอทีป่ ระชุมฯ เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมฯพิจารณา โดยอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง โดยสรุปทีป่ ระชุมฯ มีมติเห็นชอบ
ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เฉพาะส่วนทีม่ กี ารแก้ไข ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุ
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรจัดระบบ Mentor เพื่อช่วยเหลือและชี้แนะการทํา
วิจัย ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ (องค์ 4 งานวิจัย)

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ




3. ควรวางแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
วิจัยของคณาจารย์รุ่นใหม่เพื่อทดแทนนักวิจัยอาวุโสที่
เกษียณอายุ (องค์ 4 งานวิจัย)





8. สําหรับคณะที่มคี วามพร้อม ควรเพิม่ จํานวนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทแผน ก และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกเพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ(CMU)
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
3. ควรแสวงหาความร่วมมือในการดําเนินการวิจยั กับ
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศเพือ่ เพิ่มจํานวนและยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัย





มีการวิเคราะห์อัตรากําลังของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งขอรับการ
จัดสรรอัตรากําลังทีส่ อดคล้องกับภาระงานใน
ปัจจุบัน รวมถึงการทดแทนอัตราเกษียณ
มีแผนพัฒนาอาจารย์ทงั้ ในระดับคณะและ
ภาควิชาในด้านต่อไปนี้
o การจัดการเรียนการสอนตามทักษะศตวรรษ
ที่ 21
o การเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ โดย
คําแนะนําของอาจารย์อาวุโส
o ความต้องการอาจารย์ทม
ี่ ีคณ
ุ วุฒิทางด้าน
วุฒิบัตรทางเภสัชบําบัด
o การพัฒนางานวิจัยผ่านคณะกรรมการต่างๆ
ทั้งในระดับคณะและภาควิชา
มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับผูท้ ี่มีทักษะมี
ประสบการณ์ตรง ร่วมฟังการเสวนาพิเศษจากผู้
ที่ได้รบั รางวัลในปี 2012 และ ปี 2013 ในหัวข้อ
“งานวิจัยเริม่ ต้นไม่ง่าย แต่ทําได้ไม่ยาก :
ประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยขัน้ เทพ” ในวันที่
20 กันยายน 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มีการจัด"คลินิกเภสัชระบาดวิทยาและสถิติ" เพือ่
เป็นทีแ่ ลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คําปรึกษากับ
คณาจารย์ และนักศึกษา
คณะฯ เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสําอาง
ผ่านสภามหาวิทยาลัย เมือ่ 29 พฤษภาคม
2557 และอยูร่ ะหว่างการจัดทํารายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตร
มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และ
ความร่วมมือด้านต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์ กับ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสิ้น 23
คน โดยกําหนดเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย และ
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4. ควรพัฒนาผลงานวิจัยของคณะฯสูก่ ารนําไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้มาก
ขึ้น





6. ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
สมุนไพรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ เนื่องจาก
มีความพร้อมในทุกด้าน
7. ควรสนับสนุนให้มีการต่อยอดโครงการบริการวิชาการ
แก่สงั คมและการวิจัยด้านการใช้สมุนไพรจนสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของตนเอง เพื่อเป็น
แหล่งทีม่ าของรายได้อีกช่องทางหนึง่ (องค์ประกอบที่ 5
การบริการวิชาการแก่สงั คม)





ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา รวมทัง้ ร้านยาใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5-10
พฤษภาคม 2557
เสนอโครงการ Study Visit เพือ่ เสนอขอรับทุน
จาก DAAD ในการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
และบริษัทผลิตยา/เภสัชภัณฑ์ ณ ประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนี (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของ DAAD)
มีการจัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสูร่ ะดับ
สากล โดยคณบดีได้เข้าร่วมประชุม US/Thai
Pharmacy Education Consortium' 20th
Anniversary Conference ในวันที่ 26
พฤษภาคม - 1 มิถนุ ายน 2557 ณ เมือง
Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการดําเนินการด้านการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย
มีการประชุมร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และ
บริษัท อะเมซิ่ง เกรซ จํากัด ครั้งที่ 1/2556 ใน
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เพือ่ หารือเกีย่ วกับ
ความร่วมมือด้านการวิจัย (การสนับสนุนทุนวิจยั ,
การรับนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น)
มีผลงานวิจัยทีย่ ื่นจดอนุสิทธิบตั รของผลงานวิจัย
จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยทีม่ ี
สรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่ และกรรมวิธี
การผลิตลูกอม
2. แผ่นฟิลม์ เส้นใยพรอพอลิสสําหรับใช้ระงับ
เชื้อในช่องปากและกรรมวิธปี ระดิษฐ์
มีแบบแปลนปรับปรุงสถานทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธกี ารที่ดีในการ
ผลิต (GMP) เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
จัดตั้งศูนย์สมุนไพรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้
งบประมาณในการปรับปรุง จํานวนทั้งสิ้น
2,907,698.83 บาท และประกาศรับผูเ้ ข้าประมูล
ปรับปรุง
มีนโยบายคณะฯ ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ของคณะฯ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. ควรสนับสนุนให้มีการต่อยอดโครงการบริการวิชาการ
แก่สงั คมและการวิจัยด้านการใช้สมุนไพรจนสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของตนเอง เพื่อเป็น
แหล่งทีม่ าของรายได้อีกช่องทางหนึง่
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ควรปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในคณะให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ








องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ควรวางกลยุทธ์และแนวทางในการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์จากผลงานวิจัยให้ได้ผลดียิ่งขึน้ โดยเฉพาะการ
แสวงหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ภาคอุตสาหกรรม
2. ควรหาแนวทางที่เหมาะสมในการแสวงหาเงินสมทบเข้า
กองทุนพัฒนาคณะฯ เพื่อใช้ประโยชน์จากดอกผล
กองทุนและเพือ่ ความมัน่ คงทางการเงินของคณะใน
ระยะยาว

ผลักดันนโยบายคณะฯ ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ของคณะฯ

คณะฯมีการสื่อสารแบบ Two-way
Communication มีการสื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การประชุม/สัมมนา/การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การโต้ตอบทางจดหมาย
โทรศัพท์ e-mail , Facebook และ Line group
คณาจารย์มีการสื่อสารกับนักศึกษาผ่าน
Facebook มากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเพิม่ จุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมมากขึ้น โดย
คณะเภสัชศาสตร์ได้รบั เพิม่ เติม จํานวน 40
เครือ่ ง

มีการประสานความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวิจัยระหว่างคณะฯ กับแหล่งฝึก
ภาคอุตสาหกรรม
 คณะฯได้ย้ายบัญชีเงินฝากของกองทุนพัฒนา
คณะฯไปฝากในสถาบันการเงินที่ให้ผลตอบแทน
ที่สูงกว่า
 คณะฯได้จัดโครงการเฉลิมฉลอง 50 ปี คณะเภสัช
ศาสตร์ เพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า สมทบเข้า
กองทุนพัฒนาคณะฯ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ควรรณรงค์สง่ เสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ประชาสัมพันธ์ รายงานความคืบหน้าการ
ได้มีสว่ นร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ
อย่างทั่วถึง เพือ่ พัฒนาไปสูว่ ัฒนธรรมคุณภาพของ
ผ่าน facebook, การประชุมคณะกรรมการ
องค์กร
ประกันคุณภาพคณะเภสัชศาสตร์
2. ควรบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้  มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีการ
เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
วิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุปจั จัยที่ก่อให้เกิด
ความเสีย่ งในประเด็นต่างๆ ดังนี้
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3. การพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถาบันด้านการเรียนรูด้ ้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์
และบุคลากรรุน่ ใหม่ได้รับประสบการณ์มากขึน้
เลิกประชุม เวลา 16.50 น.



ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
1. ความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
1 เรื่อง
2. ความเสีย่ งด้านปฏิบัตงิ าน (Operational
Risk) 10 เรื่อง
3. ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) 3
เรื่อง
4. ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยจากอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สนิ (Hazard Risk) 3 เรื่อง
มีการพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถาบันด้านการ
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่าน
การประชุมศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัช
ศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

