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คำนำ 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงนำเสนอรายงานนีต้อ่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
    1) ดร.จรุีวรรณ มณีแสง  (ประธานกรรมการ) 

  2) ดร.นรีนุช เนือ่งวัง  (กรรมการ) 
     3) นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ  (กรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล  มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
11 คณะวิชา คณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2560 และได้เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่
ปี 2561 โดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2561) ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561  และรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา  และมีจำนวนอาจารย์ประจำปีการศกึษา 
2563 จำนวน 19 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาตรี 1 คน วุฒิปริญญาโท 5 คน  วุฒิปริญญาเอก 3 คน วุฒิปริญญาเอก
และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 คน  วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 คน และวุฒิปริญญา
เอกและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิตจำนวน 40 คน และปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีนิสิตสำเร็จ
การศึกษา 

ปณิธาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้พลังความคิด สติปัญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั ้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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คณะเภสชัศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 
 

≥3.51 3.12/1=3.12 3.12 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ)  
อ.ประจำคณะ 19 คน  มีวุฒิป.เอก 8 คน  
 

40 
8/19x100=42.11 
42.11/40x5=5 

5 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อย
ละ)อ.ประจำคณะ 19 คน มีตำแหน่งวิชาการ 10 คน 
แบ่งเป็น (ผศ. 3 คน, รศ. 7 คน) 
 

60 
10/19x100=52.63 
52.63/60x5=4.39 

4.39 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
(ร้อยละ)  
 

1:6.00 1:1.03 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (6ข้อ) ไม่ได้ข้อ 3 4 5 
 

6 ข้อ 3 ข้อ 3 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (6ข้อ)  6 ข้อ 4 ข้อ 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.09 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (6 ข้อ) ไม่ได้ข้อ 4 5 6 

6 ข้อ 3 ข้อ 3 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อ
คน) 
ภายใน= 1,000,000 บาท ภายนอก= 0 บาท 
รวมทั้งสิ้น = 1,000,000 บาท  

50,000 52,631.58 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
(ร้อยละ) (งานวิจัย 0 เรื่อง)  ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 0 

ร้อยละ 30 
0/19x100=0 
0/30x5=0 

0 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 2.67 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (6ข้อ) ไม่ได้ข้อ 4 5 6 ข้อ 4 ข้อ 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 3 
4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ)  
ไม่ได้ข้อ 3 7 

7 ข้อ 5 ข้อ 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 
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การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

(องค์ประกอบ) 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

5. การบริหาร
จัดการ (มี 2 ตัว
บ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ)  

7 ข้อ 4 ข้อ 3 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(6 ข้อ)  6 ข้อ 5 ข้อ 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3.50 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.58 

 
คณะเภสชัศาสตร ์ ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 
 
องค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบณัฑิต) 
จุดเด่น 
 1. คณาจารย์มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวนมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. ควรสง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์รุ่นใหม่ และอาจารยท์ุกคนศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 
 2. สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารยร์ุ่นใหม่ และอาจารยท์ุกคนเข้าสู่การกำหนดตำแหนง่ทางวิชาการโดยม ี
โครงการพี่เลี้ยงทำให้มผีู้ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 
 3. วางแผนงานการให้ข้อมลูและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 4. ควรมีการกำกบั ติดตามการจัดกิจกรรมนสิิต และนำผลการจัดกจิกรรมมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรงุ  
พัฒนาการกำหนดแผนโครงการกิจกรรมในปีต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) 
จุดเด่น 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ปรับปรงุระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อการบรหิารงานวิจัยของอาจารย์ ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 2. ควรมีแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการทำวิจยัให้แก่อาจารย์ทุกคน 
 3. แสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนบัสนุนการทำวิจัยให้แกอ่าจารย์ 
 4. สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์ทุกคนตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยทั้งในการประชุมวิชาการและ 
วารสารวิชาการ ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 5. คณะควรมีการกำหนดแนวทางการส่งเสริม การยกย่อง การสร้างขวัญและกำลงัใจให้แก่อาจารย์ทีม่ ี
ผลงานวิจัยดีเด่น 
 6. จัดหาฐานข้อมลูเฉพาะทาง สำหรบัการทำวิจัยของอาจารย์ในคณะ 
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องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ):  
จุดเด่น 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. จัดทำโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมทั้งทีเ่ป็นโครงการแบบใหเ้ปล่า และโครงการทีส่ามารถสร้างรายได ้
ให้แก่คณะ 

2. ควรมีการกำกับ ติดตามการจัดโครงการ  และทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนานิสิตและการประเมินผลสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 
องค์ประกอบที่ 4 (การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม):  
จุดเด่น 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา   
 1. ควรทบทวนการจัดโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทีส่ะท้อนเอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ของคณะและหลักสูตรที่สงักัด 
 
องค์ประกอบที่ 5 (การบริการจัดการ):  
จุดเด่น 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ควรวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร และโอกาสทางการแข่งขัน 

2. กำหนดประเด็นความเสี่ยง (ที่ไม่ใช่ปัญหา) ที่เป็นปัจจุบัน โดยจัดลำดับความสำคัญที่ต้องรีบปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมช่วงเวลาของการเกิดความเสี่ยง 

3. กำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ให้เหมาะสม และสกัดความรู้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในคณะอย่างชัดเจน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563 

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 

1. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง  
2. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 1. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง  
2. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 
1. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง  
2. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 
1. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง  
2. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

1. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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