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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University ) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญา

ประเสริฐที่สุด (A life of wisdom is the mostwondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for CommunityEmpowerment)” มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการ

พัฒนาด้านกายภาพ และพัฒนาบุคลากรเรื่อยมา มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุก

สาขาวิชา ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาการศึกษาของ

ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในระยะแรกและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ใน 15 

คณะ 3 วิทยาลัย (วิทยาลัยการจัดการต้ังอยู่ณ อาคารเวฟเพลส เพลินจิต กรุงเทพมหานคร) และ 1 

วิทยาเขต (เชียงราย) และมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโครงการสนับสนุ นการจัดตั้ง

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จ านวน 2 หอ้งเรียน มหาวิทยาลัยพะเยาได้มุ่งเน้นการจัดการเรียน

การสอนและงานวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและผลิตงานวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคม  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเภสัชกรให้

เพียงพอกับความต้องการของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนบน อันเป็นการ

เพิ่มบุคลากรให้แก่ภูมิภาค ท าการเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในรูปแบบส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ โดยใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) ของคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มกีารแยกการจัดการเรยีนการสอนเป็นส านักวิชา

เภสัชศาสตร์ และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และด้วย

สถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 

รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโต โดยรัฐบาลและสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน เร่งผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องส าอางก้าวทันสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนัน้คณะเภสัชศาสตร์จึงสนองตอบความต้องการของตลาดโดยการเปิด
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางที่มีความเช่ียวชาญ มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างความตระหนักของการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนส าคัญในการสร้างมาตรฐานและ

ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องส าอางของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ  

 ปัจจุบัน คณะจัดใหม้ีการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มุ่งเป้าที่จะผลิตเภสัชกรเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาพชุมชน  ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ประกอบด้วยหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.  2555 และ

หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 มุ่งเน้น

การสร้างฐานความรู้ให้บัณฑิต ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อตอบสนองความ

ต้องการภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี และมีศักยภาพ

สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก และพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวทันออกสู่ตลาดแรงงานและสมาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเริ่มรับนิสติตั้งแตป่ีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 

 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 – 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นผู้น าด้านการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570” และ

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2570 ดั่งวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” และบรรลุตาม

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตรก์ารเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
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 (2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 (3) ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 (4) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 (5) ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 (6) ยุทธศาสตรก์ารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 
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1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา (กรอบประเด็นยุทธศาสตร์) 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้งงานวิจัยนวัตกรรม 

และการเป็นผู้น าด้านวชิาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สงัคม และ

ประเทศ 

4. การเสรมิสร้างส่งเสรมิการ
ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมให้

ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล หรือ

นานาชาต ิ

6.การบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

วสิัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

ผลสัมฤทธิ์ 

(OUTCOME) 

- อาจารย์มีคุณภาพ 

- พนักงานสนับสนุนมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  

- สังคม ชุมชน ประเทศ 

พัฒนา มีศักยภาพเพิ่มขึน้จาก

การจัดการศึกษา สร้าง

ความสามารถในการแขง่ขัน

ระดับสากล 

- นิสิตมีสขุภาพจิตระดับด ี

- ชุมชนเกดิความเข้มแขง็จาก

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

- การเข้าสู่ University 

Ranking 

- การสรา้งรายไดใ้ห้ชุมชน/

องค์กร/เอกชน และเพิ่ม

คุณภาพชีวติของประชาชน (KS) 

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง    

- ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มขึน้ ภายใต้

คุณภาพชีวติและสุขภาวะที่ด ี

- สรา้งความตระหนักและ

รับรู ้ปลูกฝังความเปน็ไทย 

(Thainess) ให้แก่นสิิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- มีการสรา้งมลูค่าจากภูมิ

ปัญญาและศิลปวฒันธรรม

ท้องถิ่น 

- ความสามัคคีของนิสิตและ

บุคลากรความกตญัญูต่อ

สถาบันของไทย (ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์) 

- ยกระดับพืน้ที่ / กิจกรรม

วัฒนธรรม /ผลลัพธ์การ

ยกระดับเศรษฐกิจ / เพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม 

- มีการสรา้งเครือข่ายทาง

วิชาการระดับนานาชาติ และ

มีตัวแทนคณาจารย์เข้าเป็น

กรรมการสมาคมวิชาการ

นานาชาติ และเป็น

คณะกรรมการจัดประชุม

วิชาการนานาชาต ิ

- มีแนวทางในการสนับสนุน

นิสิต และบคุลากรให้มีส่วน

ร่วมทางวิชาการ ในระดับ

นานาขาต ิ

- มีระบบภาษาตา่งประเทศที่

มีมาตรฐานทางสากลในคณะ

เภสัชศาสตร์ เพื่อสนับสนุน 

นิสิต บุคลากรสายวชิาการ

- มีห้องปฏิบัตกิารมี

เพียงพอต่อการเรียนการ

สอน 

-การจัดการความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัตกิารเป็นไป

อย่างมีระบบ 

  -ไดรั้บการประเมิน

ส านักงานสีเขียว (Green 

office) 
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ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมให้

ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล หรือ
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มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

- เป็นการบูรณาการระหว่าง

การใชอ้งค์ความรู้

ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม 

และสายสนับสนนุ เพื่อให้มี

การสื่อสารได ้

ผลลัพธ์์ 

(OUTPUT) 

- อาจารย์มีต าแหนง่วิชาการ 

- อาจารย์มีมาตรฐาน UP PSF 

- พนักงานสนับสนุนมีต าแหนง่

เชี่ยวชาญ ช านาญการ 

- บัณฑิตมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน

สังคมดิจิตัล มีทกัษะเรียนรู้

ตลอดชีวติ มีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ และการสรา้ง

นวัตกรรม 

 

- ผลิตงานวิจัยเป็นอันดับ 1 ใน 

3 ของมหาวิทยาลัย  (สัดส่วน

อัตราก าลังอาจารย์)  

- สรา้งนวัตกรรม (สิทธบิัตร/

อนุสิทธิบัตร) เป็นอันดับ 1 ของ

มหาวิทยาลัย   

- สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่/การย่ืนจดสิทธิบัตร

ต่ออาจารย์ประจ าเป็นอันดับที่

หนึ่งของมหาวิทยาลัย          

- ผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ ์

(Signature product) 

 เพื่อการสรา้งรายไดใ้ห้ชุมชน 

- การพัฒนาและสร้างรายไดใ้ห้

ชุมชน/องค์กร/เอกชน 

- คณะสามารถสรา้งผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ ์(Signature product) 

ของชุมชนที่โดดเด่นและเป็นผู้น า

ทางด้านวิชาการในภูมิภาค

ภาคเหนือ 

- ก าหนดแนวปฎิบัตแิละ

กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ 

คุณลักษณะความเป็นไทย มี

กิจกรรมที่มีความรว่มมือกับ

ผู้ประกอบการเพื่อผลิตสินค้า/

บรกิารทางวัฒนธรรม 

- เป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพ

ร่วมของการประชุม 

วิชาการนานาชาติ (1 คร้ัง/3 

ปี), มีบุคลากรเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดประชุม

วิชาการนานาชาติ หรือเป็น 

peer-reviewers, session 

chairs, invited speakers, 

หรือ international webinar 

- จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มี 

International  

environment ส าหรับนิสิต 

และบุคลากรเป็นประจ าทกุ

เดือน 

- มีห้องปฏิบัตกิารเพิ่มขึน้ 

- มีระบบการจัดการความ

ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 
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มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

- มีระบบภาษาตา่งประเทศที่

มีมาตรฐานทาง 

สากลในคณะเภสัชศาสตร์ 

เพื่อสนับสนุน นิสิต บคุลากร

สายวชิาการและสาย

สนับสนุน เพื่อให้มกีารสื่อสาร

ได ้อย่างน้อย 1 ระบบ 

ตัวชี้วัดหลัก 1.1 บัณฑิตมีงานท า ภายใน 6 

เดือน 

1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้ 

1.3 นวัตกรรมของนิสิต 

(Innovations in force) 

1.4 บัณฑิตผู้ประกอบการ 

1.5 การจัดการศึกษาโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

1.6 ก าลังคนที่ผลิตเพื่อ

ตอบสนองต่อนโยบายส าคัญ

2.1 จ านวนผลงานการตีพมิพ์

ในวารสารที่อยู่ในฐาน 

SCOPUS 

3.1 การบรกิารวิชาการเพื่อน า

องค์ความรูสู้่ชุมชน (Academic 

Service) 

3.2 ทรัพย์สินทางปัญญา  

(Intellectual Property)  

(สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลขิสิทธิ์) 

3.3 จ านวนผลิตภัณฑ์เชิง

พาณิชย์ (commercialized 

products)  

4.1 ชุมชนได้รับการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากด้วยทุน

ศิลปะและวฒันธรรม 

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑด์้าน

ศิลปะและวฒันธรรม 

4.2 จ านวนผลิตภัณฑ์จาก

วิสาหกิจชมุชนวัฒนธรรมที่

เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

4.3 มีจ านวนกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสรมิคุณลกัษณะความเป็น

5.1 พัฒนาบคุลากรสูค่วาม

เป็นสากลในทกุมิต ิ

- บุคลากรสายวชิาการ 

-บุคลากรสายสนบัสนุน 

-นิสิต 

5.2 จ านวน webinar, 

conference หรือกิจกรรมทาง

วิชาการนานาชาติ ทีค่ณะมี

ส่วนร่วม 

5.3 จ านวนคณาจารย์ในคณะ

ที่เป็นสมาชกิสมาคมวิชาการ

6.1  Smart Operation 

6.2 Friendly Environment 

6.3 จ านวนศิษย์เก่าที่อยู่ใน

ระบบเครือข่ายสามารถ

ติดต่อได้ 

6.4 ไดรั้บการประเมิน

ส านักงานสีเขียว (Green 

Office)  

6.5 คะแนน EdPEx จากการ

ประเมินตนเองของคณะมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

และเร่งด่วนของประเทศ ( Re-

skills/Up-skills ) 

2.1 นิสิตมีพฤติกรรมและการ

แสดงออกในสังคมได้อย่าง

เหมาะสมตามกาลเทศะ 

2.2 นิสิตได้รับการพัฒนาอัต

ลักษณน์ิสิต ม.พ. (บคุลิกภาพ 

สุนทรียภาพ สุขภาพ) ทุกคน

ทุกด้าน 

2.3 นิสิตมีคุณภาพอัตลกัษณ ์

ม.พ. ในระดับดี 

2.4 บัญฑิตมคีุณลักษณะตาม

สมรรถนะของบัณฑิตใน

ศตวรรษที่ 21 

2.5 ร้อยละของหลักสูตรที่ผล

การประเมินมีระดับดีขึน้จากปี

การศึกษาก่อนหน้า 

ไทย อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อ

ปีการศึกษา 

4.4 มีกิจกรรมที่มีความ

ร่วมมือกับผูป้ระกอบการเพื่อ

ผลิตสินค้า/บรกิารทาง

วัฒนธรรม อยา่งน้อย 1

กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

หรือวิชาชีพในระดับ

นานาชาติ, จ านวนคณาจารย์

ที่เป็น committee member 

ของ International conference 

หรือ Technical society 

5.4 นิสิต ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ (B1) 

5.5 บุคลากรสายวชิาการ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้ (B2) 

5.6 บุคลากรสายสนับสนุน 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้ (A2) 

6.6 มีระบบการจัดการ

ความปลอดภัยใน

ห้องปฏบิัติการ 
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วสิัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

3.1 อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่ง

วิชาการ ยืนขอต าแหน่งที่สงูขึน้ 

3.2 พนักงานสนับสนุนที่ยังไมม่ี

ต าแหนง่ ยืนขอต าแหนง่ที่

สูงขึน้ 

3.3 จ านวนผลงานที่ท าให้

เกิดผลกระทบเชงิบวก/

ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม/

ชุมชน และได้รับการเผยแพร่

ระดับนานาชาต ิ

3.4 จ านวนนวัตกรรม/งานวิจัย

ของนิสิต ที่ได้รับการเผยแพร่/

ย่ืนอนุสิทธิบัตร 

3.5 จ านวนอาจารย์ที่ย่ืนขอรับ

การประเมินอาจารย์มืออาชีพ 

(UP-PSF) ระดับ 2 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้งงานวิจัยนวัตกรรม 

และการเป็นผู้น าด้านวชิาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สงัคม และ

ประเทศ 

4. การเสรมิสร้างส่งเสรมิการ
ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมให้

ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล หรือ

นานาชาต ิ

6.การบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

วสิัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

3.6 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ี 

(Best practice) ที่เกิดจากการ

จัดการความรู้ 

3.7 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ

เป็นศูนย ์

ตัวชี้วัดรอง 1.1 ความรว่มมือในการผลิต

ก าลังคนระหว่างมหาวทิยาลัย

กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/

ชุมชน (Corporate Academy) 

1.2 การจัดการศึกษารูปแบบ 

CWIE ในรูปแบบสหกิจศกึษา

เต็มรูปแบบหรือรูปแบบอื่น 

1.3 การจัดการศึกษาเพื่อ Re-

skills/Up-skills 

1.4 หลักสตูรไดย่ื้นขอรับรอง

มาตรฐานระดับนานาชาต ิ

2.1 จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ 

(Publication) ที่ตีพมิพ์ในระดับ

นานาชาต ิ

2.2 จ านวนหน่วยวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศ (Unit of 

Excellence) 

2.3 ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย  

( Mentoring System ) 

2.4 จ านวนนักวิจัยพี่เลี้ยง 

2.5 Research networking 

2.6 บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือนักวิจัย  

3.1 ผลงานบริการวชิาการที่

ไดรั้บการยอมรับระดับชาติ 

3.2 Product หรือนวัตกรรมที่

เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 

ประเทศ 

3.3 จ านวนชุมชนนวัตกรรม 1 

ชุมชน   

3.4 จ านวน Learning space ใน

ชุมชน 1 พื้นที่ *นับซ้ า    

3.5 จ านวนการจัดประชุม

วิชาการ/สัมมนา    

3.6 การตีพมิพ์วารสารเภสัช

ศาสตร์ภาคเหนือ 3 ฉบับ/ปี       

4.1 นิสิตและบุคลากรมีองค์

ความรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.2 พัฒนาองคค์วามรู้สร้าง

นวัตกรรมทางวัฒนธรรม 

4.3 พัฒนาผูป้ระกอบการด้าน

ศิลปะและวฒันธรรม 

 6.1 Quantity of channel / 

Decision Support System / 

Corporate Com. And IT 

Center 

6.2 ผลการประเมิน ITA 
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้งงานวิจัยนวัตกรรม 

และการเป็นผู้น าด้านวชิาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สงัคม และ

ประเทศ 

4. การเสรมิสร้างส่งเสรมิการ
ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมให้

ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล หรือ

นานาชาต ิ

6.การบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

วสิัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

1.5 บัณฑิตมคีวามสามารถ

การใชภ้าษาอังกฤษอย่างน้อย

ในระดับเพื่อการสื่อสาร 

1.6 บัณฑิตมีสมรรถนะดิจทิัล

อย่างน้อยในระดับการใชง้าน

พืน้ฐาน 

2.1 นิสิตมีพฤติกรรมและการ

แสดงออกทางวิชาชีพอย่าง

ถูกต้อง 

3.1 ร้อยละนิสิตหลักสูตรเภสัช

ศาสตร์สอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพ 

3.2 ร้อยละของรายวิชาที่

จัดการเรียนการสอนด้วย 

Learning management 

system (LMS) 

3.3 จ านวนชั่วโมงที่

เตรยีมพรอ้มการ

2.7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์     

2.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชงิ

พาณิชย์  

2.9 Research cluster   

2.10 Research center / units  

2.11 จ านวนผลงานที่ย่ืนขอรับ

รองอนุสิทธิบัตร                                                                                                                             
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กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 

นโยบาย อว สร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ยกเครื่องมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1.การเตรยีมคนและเสริม

ศักยภาพคน 

2. การสรา้งงานวิจัยนวัตกรรม 

และการเป็นผู้น าด้านวชิาการ 

3. การบรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สงัคม และ

ประเทศ 

4. การเสรมิสร้างส่งเสรมิการ
ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมให้

ย่ังยืน 

5.การเสรมิสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากล หรือ

นานาชาต ิ

6.การบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

วสิัยทัศน์

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

ผู้ประกอบการแก่นสิิตชัน้ปี

สุดท้าย 

3.4 ข้อร้องเรียนจากการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนที่ไดรั้บการแก้ไข 
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1.4 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เริ่มต้นมหาวิทยาลัยเผยแพร่

และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มายังคณะจากนั้นคณบดีและผู้บริหารคณะรับฟังความคิดเห็นจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจารย์และบุคลากรภายในคณะ จากนั้นจัดประชุมระดมสมองบุคลากรในคณะ

เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้าง

เป้าหมายในการพัฒนาคณะ และก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

จัดท าร่างแผนกลยุทธ์คณะ โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามฝ่ายงานของผู้บริหารด าเนินการแปลง

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยการก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องตาม

กลยุทธ์และเป้าหมายหลังจากนั้นจงึเผยแพร่และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ใหก้ับบุคลากรในคณะ พร้อม

ทั้งมีการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การตดิตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนนิงาน 
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บทท่ี 2 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศและการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นที่สามารถ

ส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อ

พิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยมีผล

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. การด าเนินงาน (Operational) 

S1 หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมสามารถผลิตบัณฑิต 

    ท่ีมีคณุภาพมีความรู้เพยีงพอต่อการปฏบัิติ 

S2 หลักสูตรวทิยาศาสตร์เครื่องส าอางสามารถผลิต 

    บัณฑิตท่ีตรงตามความตอ้งการของอุตสาหกรรม   

    เครื่องส าอาง 

S3 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ยังมคีู่แขง่ด้าน 

    ลกูค้าและส่วนแบ่งการตลาดไม่สูงมาก 

S4 นโยบายสง่เสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 

     การปฏบัิตงิาน 

S5 อาจารย์มีประสิทธิภาพในการสอน 

S6 บุคลากรมคีวามมุ่งมั่นและมทัีศนคติท่ีดตีอ่การท างาน 

S7 ผลงานวจิัยของคณะเภสัชศาสตร์มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 

S8 มกีารจัดสรรทรัพยากรตามล าดับความส าคญัของ 

     แผนงาน 

S9 มชีอ่งทางรับฟังเสียงของผู้เรียนกลุ่มตา่ง ๆ ท่ีเข้าถึง 

     ได้งา่ยและได้รับค าตอบรวดเร็วขึน้ 

S10 มอีาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญทางด้านวศิวกรรมชีวการ    

      แพทย ์

1. การด าเนินงาน (Operational) 

W1 ยังไม่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

W2 ร้อยละของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ท่ีสอบใบประกอบ 

      วชิาชีพผา่นมจี านวนขึน้ลง 

W3 การพัฒนาสูตรภาษาทางวทิยาศาสตร์ สื่อออกมา  

      เป็นดา้นการตลาด 

W4 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร 

W5 ขาดการประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีความสัมพันธ์ 

     ด้านการตลาด 

W6 การพัฒนาบุคลากรมคีวามเป็นมอือาชพียังไม่ 

      เพยีงพอ 

W7 อัตราก าลังไม่เพยีงพอ หรือประสิทธิภาพในการ 

      ท างานไมเ่พยีงพอ 

W8 ขาดการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

W9 ขาดการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและ 

      ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

W10 ขาดการประเมินด้านความผูกพันต่อองคก์รของ 

       บุคลากร 

W11 ขาดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีท าให้สามารถ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S11 มอีาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญดา้นนาโนเทคโนโลย ี

S12 มอีาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑจ์าก 

      ธรรมชาติ 

S13 มกีารยื่นขออนุสทิธิบัตรและสิทธิบัตรจ านวนมาก 

S14 มหาวทิยาลัยตัง้อยู่ในชุมชน 

S15 มอีาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้นการท างานกับชุมชน 

       เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและพร้อมใช้งาน 

W12 ขาดการคัดเลอืกข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือ 

       สนับสนุนการตัดสนิใจ  

W13 ขาดแผนการด าเนินงานเพือ่สร้างประโยชนแ์ก่สังคม 

       และชุมชนอยา่งมีสว่นร่วม 

W14 ขาดการประเมินผลจากการจัดสรรทรัพยากรอย่าง 

       เป็นระบบ 

W15 การตดิตามผลการปฏบัิตงิานและประเมิน 

       ความส าเร็จของแผนงาน ยังไม่เป็นระบบ 

W16 ระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยและ 

       สภาพแวดลอ้มในการท างานของบุคลากรยังไม่

เพยีงพอ 

W17 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนไม่ชัดเจน 

W18 ระบบและกลไกในการตรวจสอบด้านธรรมาภบิาล 

       ยังไมช่ัดเจน 

W19 ระบบบริหารจัดการท่ีเนน้การมุง่เนน้ลูกค้า 

W20 การรับฟังเสียงของผู้มสี่วนได้สว่นเสียยังไม่ 

        ครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกมิติ 

W21 ขาดการน าเสียงของลูกค้ามาใชใ้นการพัฒนางาน 

       อย่างเป็นระบบ 

W22 การบูรณาการพันธกิจกับชุมชนมไีมม่าก 

W23 ขาดนโยบายมุง่เป้าในการท าวิจัย 

W24 ไมม่แีผนจัดหารายได ้

W25 ไมม่แีผนเร่ืองสิ่งแวดลอ้ม 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and Asset) 

S16 มีสถานปฏบัิตกิารเภสัชกรรมชุมชนภายใต้การก ากับ 

S17 ความพร้อมของเครื่องมือวิจัยส าหรับตรวจวิเคราะห์ 

      คุณภาพ 

2. การเงินและสินทรัพย์ (Financial and Asset) 

W26 ความพร้อมของเครื่องมือวทิยาศาสตร์เพื่อ 

        สนับสนุนงานวจิัย 

W27 ระบบควบคุมความปลอดภัยด้านสินทรัพย์ยังไม่ 

       เพยีงพอ 

3. ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย (Stakeholder Feedback) 

S18 ผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจตอ่บัณฑิตของคณะ 

3. ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย (Stakeholder Feedback) 

W28 การสนับสนุนและความรว่มมอืระหว่างสถาบัน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

      เภสัชศาสตร์ มพ. 

S19 ผู้ใชบั้ณฑิตพบวา่บัณฑติมอีัตลักษณแ์ละมีคุณสมบัตท่ีิ 

      โดดเด่นกว่าบัณฑิตจากสถาบันอื่น 

S20 จ านวนแหลง่ฝึกปฏบัิตงิานมเีพยีงพอและมีคุณภาพ 

S21 ความร่วมมอืระหว่างสถาบันภายนอกประเทศในสาขา 

      วศิวกรรมชีวการแพทย์ 

S22 การสนับสนุนและความรว่มมือระหว่างสถาบัน 

       ภายในประเทศ  

S23 มีอาจารย์ปฏบัิตงิานประจ าแหล่งฝึก 

        ภายนอกประเทศ  

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

S24 บุคลากรมอีายุเฉลี่ยไมสู่งพร้อมปรับตัวต่อการ 

      เปลี่ยนแปลง 

4. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 

W29 ขาดการประเมินด้านความผูกพันต่อองคก์รของ 

        บุคลากร  

W30 ขาดการจัดการองค์ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

W31 ขาดการคน้หาวธีิปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศ 

W32 ขาดการใชอ้งคค์วามรู้และทรัพยากรตา่ง ๆ เพื่อให้ 

        การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวถิีการปฏบัิตงิานของ 

        องคก์ร 

W33 ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษในระดับ 

       สื่อสาร 
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(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) (PEST analysis) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐ (Political/legal) 

O1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปท่ีีขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 

     เศรษฐกิจดิจติอล/สังคมดจิติอล ส่งเสริมให้เกิด 

     การสร้างนวัตกรรมและการน าเทคโนโลยดีิจิตอล  

     เข้ามาช่วยให้เกิดความคล่องตัวลดระยะเวลา 

     ขั้นตอนและกฎระเบียบท่ีไม่จ าเป็น 

O2 นโยบายดา้นการสง่เสริมการส่งออก  

O3 การสนับสนุนทุนวจิัยและการสร้างนวัตกรรมจาก 

     ภาครัฐ  

O4 ส่งเสริมให้นักวิจัยหรือนักวชิาการจากสถาบัน   

     การศึกษาภาครัฐเข้าไปท างานให้กับภาคธุรกิจ 

     อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุง่หวังเพื่อสร้าง 

     ความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มขดี 

     ความสามารถในการวจิัยของสถาบันการศกึษาใน 

     การวจิัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 

     ประเทศ 

O5 นโยบายสนับสนุนการผลิตสมุนไพรพื้นบ้านไทย 

O6 การผลกัดันให้มกีารน าตัวยาสมุนไพรไทยไปใช ้

     ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน 

O7 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศสุขภาพ  

     (eHealth Strategy) 

O8 กฎหมายดา้นการประกอบวิชาชพี และมาตรฐาน 

     ของสถานบริการด้านสขุภาพ 

O9 กฎหมายดา้นการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

O10 มีหน่วยงานภายนอกต้องการตรวจวัดคุณภาพ 

      ของผลิตภัณฑ ์

O11 นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสนับสนุนการบูรณาการ 

      วจิัย บริการวิชาการกับชุมชน  

O12 นโยบายมหาวทิยาลัยสนับสนุนการบูรณาการ 

1. นโยบายภาครัฐ (Political/legal) 

T1 การยกเลิกการใช้ทุนฯ ของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
T2 ขั้นตอน กฎระเบียบ บางประการที่ส่งผลให้การ 
     ด าเนินการต่าง ๆ ล่าช้า ไม่ยืดหยุ่น 
T3 โอกาสการบรรจุพนักงานมีน้อย 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

      พันธกิจกับชุมชน 

O13 มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนนิงานท่ีบูรณาการกับ 

      ชุมชน 

O14 มหาวิทยาลัยมนีโยบาย smart university 

O15 คณะเภสัชศาสตร์ท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานในการด าเนินงาน 

       บูรณาการทุกพันธกิจมีจ านวนนอ้ย 

2. สภาวะเศรษฐกจิ (Economic/Environment) 

O15 การขยายตัวทางเศรษฐกิจการผลิตของอุตสาหกรรม 

       และการลงทุน 

O16 การขยายตัวของตลาดโดยรวมของงผลิตภัณฑ์ด้าน 

      ความงาม เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑด์้านสุขภาพ 

O17 ธุรกิจและอุตสาหกรรมทางชีววทิยาศาสตร์ถูกพัฒนา 

      อย่างรวดเร็วและมโีอกาสเตบิโตต่อไปในอนาคต 

O18 อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองส าอางจากสมุนไพร ยัง 

      ขาด มาตรฐานของวัตถุดิบ มาตรฐานการทดสอบ 

      ความเป็นพิษและมาตรฐานของโรงงานผลิต 

O19 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

O20 ชุมชนในจังหวัดพะเยาตอ้งการให้คณะเขา้ไปพัฒนา 

       ในพืน้ท่ี 

O21 มหาวทิยาลัยสนับสนุน Green Office / UI Green /  

      SDG 6,7,11,12,13,15 

2. สภาวะเศรษฐกจิ (Economic/Environment) 

T4 ทิศทางของเศรษฐกิจ 

T5 อัตราการจา้งงานและอุปสงค์ของตลาด 

T6 จ านวนทุนวจิัยท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มพ. ได้รับ 

     งบประมาณสนับสนุนมจี านวนน้อย 

T7 ข้อจ ากัดด้านระบบขนสง่มวลชน 

T8 โรค ภัยธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มท่ีไม่อาจคาดเดาได ้

T9 ไมไ่ด้รับงบประมาณสนับสนุนการผลิตเภสัชกรจาก 

     รัฐบาล 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม (Socio-cultural) 

O22 การเข้าสูส่ังคมผู้สงูอายุอย่างเต็มรูปแบบ 

O23 ตั้งอยูใ่นภูมภิาคที่วัฒนธรรมท้องถิ่นผูกพันกับ 

       สมุนไพร มีวัฒนธรรม และภูมปัิญญาที่หลากหลาย  

O24 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเจ็บป่วยและเสียชวีติ 

       ของประชาชน การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัตใิหม ่ 

       โรคติดเชื้ออุบัตซิ้ า 

O25 ความนยิมในการดูแลสุขภาพด้วยการป้องกันโรค 

 

3. การเมือง สังคม วัฒนธรรม (Socio-cultural) 

T10 การมีคณะเภสัชศาสตร์เปิดใหม ่

T11 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิด 

      ลดลง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4. เทคโนโลย ี(Technological) 

O26 ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยใีหมใ่นการดูแลสุขภาพ 

O27 ความก้าวหนา้ของระบบโลจิสตกิส ์

O28 การศึกษาจีโนมมนุษย ์(Human Genome Project) ที่ม ี

       ความเกี่ยวข้องกับความเสีย่งต่อการเกิดโรคและ 

       ความรู้ทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์  

       (pharmacogenetics หรือ pharmacogenomics) 

4. เทคโนโลย ี(Technological) 

T12 เทคโนโลยหีุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ 
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2.2 การวเิคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์  ความท้าทายเชิงกล
ยุทธ ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของการด าเนินงาน 

S 
 
S 
 
 
S 
 
S 
S 
 
 
 
S 
 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
 
 
 
 
 
 
O 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
O 
 

-มีอาจารย์ทีเ่ชี่ยวชาญทางด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
-ความรว่มมอืระหว่างสถาบัน
ภายนอกประเทศในสาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
-การสนับสนนุและความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันภายในประเทศ 
-มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชมุชน 
-ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่วัฒนธรรม
ท้องถิ่นผกูพันกับสมุนไพร มี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่
หลากหลาย  
-มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การท างานกับชุมชน 
-ชุมชนในจังหวัดพะเยาต้องการ
ให้คณะเข้าไปพัฒนาในพืน้ที ่
-มีงบประมาณสนับสนนุการ
ด าเนนิงานที่บูรณาการกับชุมชน 
-นโยบายมหาวิทยาลัยสนับสนนุ
การบูรณาการพันธกจิกับชุมชน 
- ธุรกิจและอตุสาหกรรมทาง
ชีววิทยาศาสตร์ถกูพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและมีโอกาสเติบโตต่อไป
ในอนาคต 
-การสนับสนนุทนุวิจัยและการ
สร้างนวตักรรมจากภาครฐั  
- ส่งเสรมิให้นกัวิจัยหรอื
นักวชิาการจากสถาบันการศึกษา
ภาครัฐเข้าไปท างานให้กับภาค
ธุรกจิอุตสาหกรรมของประเทศ 
โดยมุ่งหวังเพือ่สร้างความเข้มแข็ง
ของภาคอตุสาหกรรมและเพิ่มขดี
ความสามารถในการวิจัยของ
สถาบันการศึกษาในการวิจัยและ
พัฒนาทีต่อบโจทย์ความตอ้งการ
ของประเทศ 
- ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศสขุภาพ (eHealth 
Strategy) 
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจการ

ผลิตของอุตสาหกรรมและ
การลงทุน 

- การขยายตัวของตลาดโดยรวม
ของงผลิตภณัฑ์ด้านความ

W 
 
W 
 
 
 
 
W 
 
W 
 
 
 
T 
 
 
T 
 
 
 
T 
 
 
T 
 

-การบูรณาการพันธ
กิจกับชุมชนมีไม่มาก 
-ขาดทกัษะการเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 
(community 
change agent) 
- ยังไม่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
-การสนับสนนุและ
ความร่วมมอืระหวา่ง
สถาบันภายนอก
ประเทศ 
- การยกเลกิการใช้
ทุนฯ ของบัณฑิต
เภสัชศาสตร ์
-โรค ภัยธรรมชาติ 

สภาพแวดลอ้ม
ที่ไม่อาจคาด
เดาได้ 

-ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนผลิตเภสัช
กรจากรัฐบาล 
-การมีคณะเภสัช
ศาสตร์เปิดใหม ่
 

1. สร้างหลักสตูรที่
ทันสมัย ตอบสนองและ
ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
 
2. สร้างบัณฑิตให้มี 
community change 
agent 

1. หลักสูตรไดร้ับการ
รับรองตามเกณฑ์มารต
ฐานระดับสากล 
 
2.พัฒนาหลักสตูรให้
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติ กระทรวงสาธารณสุข
และความต้องการใน
ปัจจุบัน 
 
3.บูรณาการเรียนการสอน 
วิจัย นวัตกรรม บริการ
วิชาการ เพือ่ยกระดับ
ชุมชน 
 
4. พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรให้มีศกัยภาพ
ด้านการศึกษาและกิจการ
นิสิต ที่ตอบสนองตอ่การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
5. พัฒนาศกัยภาพนิสิต
และกระบวนการจัด
กิจกรรมนิสติให้ตอบสนอง
ต่อการเป็น community 
change agent และมี
ทักษะในศตวรรษที ่21 
 
6. ส่งเสรมิและสนับสนนุ
เครือข่ายศิษย์เก่า 
 
7.สร้างบรรยากาศความ
เป็นนานาชาต ิ
 
 

1.หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
2. หลักสูตรปริญญา
ตรีมกีารจดัการเรียน
การสอนที่ใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 
 

-ร้อยละอาจารย์มาตรฐานมือ
อาชีพ (UP-PSF) 
 
-ร้อยละของหลกัสูตรที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล 
 
-ร้อยละของหลกัสูตรที่ได้รับ
การตรวจประเมินคุณภาพ 
 
-จ านวนโครงการ/กิจกรรมจาก
การจดัการเรียนการสอนที่ท า
ให้เกิดประโยชนก์ับชุมชน  
 
-จ านวนนิสติที่ไปแลกเปลี่ยน 
 
-ร้อยละของนิสิตทีถู่กพฒันาให้
เป็น community change 
agent 
 
-ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีที่
สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
-จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ศิษย์เก่ากลับมาพฒันาคณะ 
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งาม เครือ่งส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่
ในการดูแลสขุภาพ 

S 
 
 
S 
S 
 
S 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
 
 
 

- มีอาจารย์ทีเ่ชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาต ิ
- มีการย่ืนขออนุสทิธิบัตรและ
สิทธิบัตรจ านวนมาก 
- มีอาจารย์ทีเ่ชี่ยวชาญด้านนาโน
เทคโนโลยี 
-ผลงานวจิัยของคณะเภสัชศาสตร์
มีจ านวนเพิม่มากขึน้ 
 
- การสนับสนนุทุนวจิัยและการ
สร้างนวตักรรมจากภาครฐั  
- ส่งเสรมิให้นกัวิจัยหรอื
นักวชิาการจากสถาบันการศึกษา
ภาครัฐเข้าไปท างานให้กับภาค
ธุรกจิอุตสาหกรรมของประเทศ 
โดยมุ่งหวังเพือ่สร้างความเข้มแข็ง
ของภาคอตุสาหกรรมและเพิ่มขดี
ความสามารถในการวิจัยของ
สถาบันการศึกษาในการวิจัยและ
พัฒนาทีต่อบโจทย์ความตอ้งการ
ของประเทศ 
- นโยบายสนับสนนุการผลิต
สมุนไพรพืน้บ้านไทย 
- นโยบายสนับสนนุการผลิต
สมุนไพรพืน้บ้านไทย 
- การผลักดนัให้มกีารน าตัวยา
สมุนไพรไทยไปใช้ร่วมกับการ
รักษาแผนปัจจุบัน 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่
ในการดูแลสขุภาพ 
การสนับสนนุและความรว่มมอื
ระหว่างสถาบันภายในประเทศ 
-คณะเภสัชศาสตรท์ี่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการด าเนินงานบูรณาการ
ทุกพนัธกิจมจี านวนนอ้ย 
-ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่
ในการดูแลสขุภาพ 
-การศกึษาจีโนมมนุษย์ (Human 
Genome Project) ที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกับความเสี่ยงตอ่การเกิด
โรคและความรู้ทางด้านเภสชัพันธุ

W 
 
W 
 
 
 
T 

-ขาดนโยบายมุ่งเป้า
ในการท าวจิัย 
-ความพรอ้มของ
เครื่องมือ
วิทยาศาสตรเ์พื่อ
สนับสนุนงานวจิัย 
-ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนผลิตเภสัช
กรจากรัฐบาล 
 

1. เพื่อสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีเ่กดิจากชุมชน 
 
 

1.สร้างกลุม่วิจัย 
2.สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
3.ผลักดันให้มกีารสร้าง
งานวิจัย นวัตกรรมทีม่ี
ประโยชน์ตอ่สังคม  

1. งานวิจัยและ
นวัตกรรมทีเ่กดิจาก
ชมชุน 

-จ านวนกลุ่มวจิัย (research 
cluster) 
 
-จ านวนบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมอื 
 
-จ านวนงานวิจัยที่ตีพมิพ์ใน
ระดับนานาชาต ิ
 
-จ านวนงานวิจัยทีเ่กิดจาก
ชุมชน 
-จ านวนนวัตกรรมทีเ่กิดจาก
ชุมชน 
 
-จ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีเ่กดิประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 
 
 
-จ านวนผลงานที่ย่ืนขอจดอนุ
สิทธิบัตร 
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ศาสตร์ (pharmacogenetics 
หรือ pharmacogenomics) 

S 
 
S 
 
 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 

-มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การท างานกับชุมชน 

ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่วัฒนธรรมท้องถิ่น
ผูกพันกับสมุนไพร มี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่
หลากหลาย 

-นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสนับสน
การบูรณาการวิจัย บรกิาร
วิชาการกับชุมชน 

-นโยบายมหาวิทยาลัยสนับสนนุ
การบูรณาการพันธกจิกับชุมชน 
- มีหน่วยงานภายนอกตอ้งการ
ตรวจวัดคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
- อุตสาหกรรมยาและ
เครื่องส าอางจากสมุนไพร ยังขาด 
มาตรฐานของวัตถุดิบ มาตรฐาน
การทดสอบความเป็นพิษและ
มาตรฐานของโรงงานผลิต 
- ความพร้อมของเครือ่งมอืวิจัย
ส าหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
-มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชมุชน 
-ชุมชนในจังหวัดพะเยาต้องการ
ให้คณะเข้าไปพัฒนาในพืน้ที ่
-มีงบประมาณสนับสนนุการ
ด าเนนิงานที่บูรณาการกับชุมชน 
-คณะเภสัชศาสตรท์ี่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการด าเนินงานบูรณาการ
ทุกพนัธกิจมจี านวนนอ้ย 

W 
T 

การบูรณาการพันธ
กิจกับชุมชนมีไม่มาก 
ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนผลิตเภสัช
กรจากรัฐบาล 
 

1. เพิ่มคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนในชุมชนผ่าน
การน าองค์ความรู้สูชุ่มชน 
 

1. บูรณาการทกุพนัธกจิ
กับงานบรกิารวิชาการ 

1. สร้างงานวิจัยหรอื
นวัตกรรมจากชุมชน 
 
2. น าองค์ความรูท้ี่ได้
จากงานวิจัยหรอื
นวัตกรรมคืนสูชุ่มชน 

-จ านวนผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมทีเ่กดิประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม ประเทศ 
 
-จ านวนชุมชนนวัตกรรม 
 

S 
 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
O 
 
 
O 
 
O 
O 

-มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การท างานกับชุมชน 

-นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสนับสน
การบูรณาการวิจัย บรกิาร
วิชาการกับชุมชน 

-นโยบายมหาวิทยาลัยสนับสนนุ
การบูรณาการพันธกจิกับชุมชน 
-นโยบายมหาวิทยาลัยสนับสนนุ
เรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชมุชน 
-ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่วัฒนธรรม

ท้องถิ่นผกูพันกับสมุนไพร มี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่
หลากหลาย 

-ชุมชนในจังหวัดพะเยาต้องการ
ให้คณะเข้าไปพัฒนาในพืน้ที ่

W 
W 

ขาดแผน/เป้าหมาย
ในการด าเนินงาน 
การบูรณาการพันธ
กิจกับชุมชนมีไม่มาก 
 
 

เสริมสร้างและส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

1. พัฒนากระบวนการน า
องค์ความรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมมาบูรณาการ
เพื่อให้เกิดประชมุกับ
ชุมชน 

1. ชุมชนไดร้ับการ
พัฒนาเศรษฐกิจจาก
ทุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- จ านวนผลิตภณัฑ์ที่พัฒนา
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
บูรณาการความรู้ทางเภสัช
ศาสตร์ที่สร้างคุณค่าและพัฒนา
เศรษฐกิจของชมุชน 
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- ได้รับงบประมาณสนับสนนุจาก

มหาวิทยาลัย 
- ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความ

หลากหลายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

-คณะเภสัชศาสตรท์ี่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการด าเนินงาน
บูรณาการทกุพันธกจิมี
จ านวนนอ้ย 

S 
 
O 
 
O 
 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
O 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 

-บุคลากรมอีายุเฉลี่ยไม่สูงพร้อม
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
-นโยบายส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน 
-ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
เศรษฐกิจดจิิตอล/สังคมดจิิตอล 
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
และการน าเทคโนโลยีดิจิตอล เข้า
มาช่วยให้เกิดความคล่องตัวลด
ระยะเวลาขั้นตอนและกฎระเบียบ
ที่ไม่จ าเปน็ 
- มหาวิทยาลัยมนีโยบาย smart 
university 
-การขยายตัวทางเศรษฐกิจการ

ผลิตของอุตสาหกรรมและ
การลงทุน 

-การขยายตัวของตลาดโดยรวม
ของงผลิตภณัฑ์ด้านความ
งาม เครือ่งส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ 

-ธุรกิจและอุตสาหกรรมทาง
ชีววิทยาศาสตร์ถกูพัฒนา
อย่างรวดเร็วและมโีอกาส
เติบโตต่อไปในอนาคต 

-อุตสาหกรรมยาและเครือ่งส าอาง
จากสมนุไพร ยังขาด มาตรฐาน
ของวัตถุดิบ มาตรฐานการ
ทดสอบความเป็นพิษและ
มาตรฐานของโรงงานผลิต 

W 
 
 
W 
 
 
W 
 
 
 
 
 
 
W 
 
W 

-ขาดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ท าให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็ว
และพรอ้มใช้งาน 
-ขั้นตอน กฎระเบียบ 
บางประการที่ส่งผล
ให้การด าเนินการ
ต่าง ๆ ล่าช้า ไม่
ยืดหยุ่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ
-ไม่มีแผนจัดหา
รายได้ 
-ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนผลิตเภสัช
กรจากรัฐบาล 
 

การบริหารทีม่ี
ประสิทธภิาพและโปร่งใส 

1. ใช้ระบบคุณภาพ
ระดับชาติเพือ่สร้างการ
บริหารจัดการที่ย่ังยืน 
2. พัฒนาระบบการเก็บ
ข้อมูลเพื่อสนับสนนุพันธ
กิจหลกัและเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชท้รัพยากรและ
สาธารณูปโภค 
4. พัฒนาการสือ่สารและ
ผลักดันให้เกิดการ
ด าเนนิงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
5. สนับสนนุการใช้ระบบ
สารสนเทศกับ
มหาวิทยาลัย 
6.พัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการเงนิ 
7.พัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดหารายได ้

1.มีระบบการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
2.มีธรรมภิบาลใน
การด าเนนิงาน 
 
3. มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
ด าเนนิการทกุพันธ
กิจ 
 

- ผลการประเมิน EdPEx 
- คะแนนความโปร่งใส 
- การเข้ารับประเมิน green 
office 
-จ านวนระบบสารสนเทศกับ
มหาวิทยาลัย 
-ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการตามแผน 

S 
 
S 
 
S 
 

-บุคลากรมีความมุ่งมั่นและมี
ทัศนคตทิี่ดีตอ่การท างาน 
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมอีายุเฉลี่ยไม่สูงพร้อม
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

W 
 
W 
 
W 
 

- การพัฒนาบุคลากร
มีความเป็นมือ
อาชีพยังไม่
เพียงพอ 

-อัตราก าลังไม่
เพียงพอ หรอื

-บุคลากรมสีมรรถนะและ
ทักษะตอบสนองตอ่
การบรรลุวิสัยทัศน์
ของคณะ 

1. พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ให้กับต าแหน่งงาน 
2. สร้างบุคลากรให้มี 

community 
change agent 

-บุคลากรพร้อม
ท างาน พร้อม
เปลี่ยนแปลง 

- บุคลากรใช้หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

-จ านวนอาจารย์ที่ยังไม่มี
ต าแหน่งวิชาการย่ืนขอ
ต าแหน่งวิชาการ 

-จ านวนพนกังานสายสนับสนนุ
ที่ยังไม่มีต าแหน่ง
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 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์  ความท้าทายเชิงกล
ยุทธ ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดของการด าเนินงาน 

O ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ขับเคลือ่น
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ
ดิจิตอล/สังคมดิจติอล สง่เสรมิให้
เกิดการสร้างนวัตกรรมและการ
น าเทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามาช่วย
ให้เกิดความคล่องตวัลด
ระยะเวลาขั้นตอนและกฎระเบียบ
ที่ไม่จ าเปน็ 

W 
 
W 
 
 
W 
 
 
 
 
T 
 
T 

ประสิทธภิาพในการ
ท างานไมเ่พียงพอ 
-ความสามารถในการ

ใช้ภาษาอังกฤษ
ในระดับสือ่สาร 

-ขาดการประเมนิขีด
ความสามารถ
ของบุคลากรและ
ความสอดคลอ้ง
กับพันธกิจ 

-เทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ
-โอกาสการบรรจุ
พนักงานมนี้อย 

3. การเสรมิสร้างและ
พัฒนาความเป็นสากล
หรือนานาชาต ิ

4. สร้างวัฒนธรรมองคก์ร
ให้กับบุคลากร 

 เชี่ยวชาญ/ช านาญการย่ืน
ขอต าแหน่งวิชาการ 

-ร้อยละบุคลากรที่ถกูสร้าง ให้ม ี
community chnage 
agent 

- โครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นนานาชาต ิ

O 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 

-การขยายตัวทางเศรษฐกิจการ
ผลิตของอุตสาหกรรมและ
การลงทุน 

-การขยายตัวของตลาดโดยรวม
ของงผลิตภณัฑ์ด้านความ
งาม เครือ่งส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ 

-ธุรกิจและอุตสาหกรรมทาง
ชีววิทยาศาสตร์ถกูพัฒนา
อย่างรวดเร็วและมโีอกาส
เติบโตต่อไปในอนาคต 

-อุตสาหกรรมยาและเครือ่งส าอาง
จากสมนุไพร ยังขาด 
มาตรฐานของวัตถุดิบ 
มาตรฐานการทดสอบความ
เป็นพิษและมาตรฐานของ
โรงงานผลิต 

 

W 
T 

-ไม่มีแผนจัดหา
รายได้ 
-ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนผลิตเภสัช
กรจากรัฐบาล 
 

คณะสามารถบริหาร
งบประมาณใช้ในทุกพนัธ
กิจที่จ าเป็น 

1. พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการเงิน 
2. พัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดหา
รายได้ 

1.มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
ด าเนนิการทกุพันธ
กิจ 

-มีก าไรจากการบริหารร้านยา 
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ตารางผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  

ยุทธศาสตร์  

1 ยุทธศาสตร์การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวชิาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยนวัตกรรมและวิจัย 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ ประชุมวิชาการ และความเป็นสากล 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

1 ยุทธศาสตร์การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวชิาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยนวัตกรรมและวิจัย 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ ประชุมวิชาการ และความเป็นสากล 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยนวัตกรรมและวิจัย 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 
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3 ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยนวัตกรรมและวิจัย 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ ประชุมวิชาการ และความเป็นสากล 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวชิาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

6 ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 ผูร้ับผิดชอบหลัก 

ผูร้ับผิดชอบร่วม  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวชิาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยนวัตกรรมและวิจัย 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ ประชุมวิชาการ และความเป็นสากล 

ประธานหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 
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บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 

3.1 โครงสร้างองค์กร 

(1) ปรัชญา (Philosophy) 

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ได้เสริมสร้างนิสิตให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและคุณลักษณะ

เป็นผู้น าปรับตัวได้เหมาะสมกับงาน และผู้ร่วมงานท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้

กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการท างานในองค์กรบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการ

องค์ความรูเ้พื่อประโยชน์ของสังคมถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทย ไปสู่

การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรรัฐ และองค์กรอื่น ๆที่

เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพระบบยา และระบบสาธารณสุขให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง

มั่นคง 

 

(2) ปณธิาน (Determination) 

วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งน าชุมชน 

 

(3) วิสัยทัศน์ (Vision)  

องค์กรที่เป็นผู้น าด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตรส์ู่สากล โดยชุมชน

เป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

 

(4) พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจ : “R E C I P E”  

 R : RESEARCH and Innovation : วิจัยนวัตกรรม (สร้างสรรคผ์ลงานวิจัยนวัตกรรม 

                                                    ทางเภสัชศาสตร์) 

E : Education and curriculum : บัณฑติมคีุณภาพ 

C : Community : ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างเครือขา่ยและสื่อสารองค์กร 
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I  : Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐานและความเป็นสากล 

P : Personal / communication : บุคลากรมีคุณภาพ 

E : Engagement and Enterreneur : ความเป็นผู้ประกอบการ 

 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้คุณธรรมจริยธรรม

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้บรรยากาศของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้นทักษะ

ประสบการณ์ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของวิชาชีพและ

เสริมสรา้งจริยธรรมมากกว่าการเน้นองค์ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว 

2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของสังคมและประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้การพัฒนาวิชาการวิชาชีพ การวิจัยสู่ความเป็นเลิศจาก

การวิจัยพื้นฐานสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการน าภูมิปัญญาไทยผนวกกับ

ความรูส้ากลเกิดเป็นความรู้ใหมภ่ายใต้วงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ

ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กร

ภาคเอกชน เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  สนับสนุนการ

จัดการและ/หรือจัดตั้งหน่วยงานอิสระส าหรับการให้บริการวิชาการบริการทางวิชาชีพ การให้

ค าปรึกษาแก่องคก์รหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชนสังคมและประเทศ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมี

ส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ

ตอนบน 

5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรด้านสารสนเทศ ภายใต้ความ

ร่วมมือและเครอืข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรใหเ้กิดความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
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ค่านิยม : “C H A N G E” 

C:  Coaching culture  วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน 

H:  Heart Work   ใช้ใจที่แนว่แนใ่นการท างาน 

A:  Agility    ความคล่องตัว 

N:  Networking   เครือขา่ยความร่วมมือ 

G:  Good governance  มีธรรมาภบิาล 

E:  Empowerment   เสริมพลัง ทุกคนรูจ้ักหน้าที่ และท าให้ดีที่สุด 

 

สมรรถนะหลักของสถาบัน  

R : ready to use, ready to change : บุคลากรมีสมรรถนะพร้อมใช้งานและตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงทันที  

X : excellence in evidence-based practice : มคีวามเป็นเลิศดา้นการปฏิบัติบนหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

 

เป้าประสงค์ ประกอบด้วย  

  1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม 

  2. เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ี่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

  3. เป็นแหล่งบริการทางวชิาการตอ่ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศ 

  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตลอดจนท านุบ ารุงวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

         5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความร่วมแรง     

ร่วมใจ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และมีพัฒนาการที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

5. โครงสร้างองค์กร 

              โครงสรา้งคณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งสว่นงานเพื่อการ

บริหารงานภายใน ออกเป็น 1 ส านักงาน 2 สาขาวิชา และ 5 หนว่ยงานภายใน (รูป 1) คอื 

  1. ส านักงานเลขานุการคณะ 
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  2. สาขาวิชา ได้แก่ 

   2.1 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

   2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

  3. หน่วยงานภายใน ได้แก่ 

   3.1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

   3.2 ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานุบาล 

   3.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันสมุนไพร 

   3.4 หนว่ยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศดา้นการวิจัยผลลัพธ์และบูรณาการทาง

คลินิก 

   3.5 หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศดา้นผลติภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพร 

 

 
 

รูป 1  แผนผังโครงสร้างองค์กร 
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6. โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารจัดการในลักษณะของการมอบหมายงานตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ประกอบด้วยคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ รองคณบดี 4 ท่าน ได้แก่ รองคณบดีฝา่ย

พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา รองคณบดีฝ่าย

วิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ และผู้ช่วย

คณบดี 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและ

วิจัย และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ประชุมวิชาการ และความเป็นสากล หัวหน้า

สาขาวิชา และหัวหน้าส านักงาน ตามล าดับ และมีพนักงานสายสนับสนุนที่ดูแลรับผิดชอบ

ในฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานภายใน ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยคณะ 4 งาน 

ได้แก่ งานบริหารและพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ งานวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา 

งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และงานพัฒนานิสิตและวิรัชกิจ ซึ่งบุคลากรแต่ละ

ฝ่ายจะท างานภายใต้กรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบตามสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบหมาย

งานจะเป็นไปตามล าดับช้ันของการบริหาร (รูปที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 2 แผนผังโครงสร้างการบริหาร 
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7. รายชื่อคณะกรรมการบรหิารคณะเภสัชศาสตร์  

1. รศ.ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว  คณบดี 

2. ผศ. ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี  รองคณบดีฝา่ยพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 

3. ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า   รองคณบดีฝา่ยวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

4. ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่  รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ 

                                                  วิชาการ 

5. ผศ.ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง  รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสติและวิรัชกิจ 

6. อ. ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

7. อ. ดร. จักรินทร์ ศรวีิไล   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย 

8. อ. ภญ. คณติา ดวงแจ่มกาญจน์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ประชุมวิชาการ และ  

                                                  ความเป็นสากล 

 

8. นโยบาย 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  

1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พรอ้มด้วยคุณธรรมและจรยิธรรม 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีโลกทัศน ์มคีวามเป็นผูน้ าและ

สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมได้ 

4. พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติการเชงิวิชาชีพ ใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

ด้านการวิจัย 

1. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชน 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4. สนับสนุนให้มกีารน าผลงานวิจัยเข้าไปมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหา

ทางสังคม 
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ด้านการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม  

1. เพิ่มคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชนผา่นการน าองค์ความรูสู้่ชุมชน 

2. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

3. เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพและผลติภัณฑ์ทางสุขภาพเพื่อใหบ้ริการความรู้แก่ชุมชน  

4. มีความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ

แก่ชุมชน 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1. เสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

 2. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบุคลากรและนิสติ ให้มีโลกทัศนม์ีความเข้าใจ และเห็น

คุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอารยธรรม 

3. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านการบริหาร 

1. มุ่งเน้นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

2. จัดสรรและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มสีมรรถนะและทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

3. จัดสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และสอดคล้องกับ UI Green 

4. ด าเนินงานตามกลไกและระบบการประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ด้านอื่นๆ 

1. สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ 

2. สนับสนุนกิจกรรมด้านป้องกันยาเสพติด 

3. สนับสนุนกิจกรรมด้านประหยัดพลังงาน 

4. สนับสนุนกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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9. ปณิธานร่วม 

  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community 

Empowerment” 

 

10. วัตถุประสงค์ร่วม 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคีุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน

วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ผลติผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมมีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ และสนองตอบต่อภาค

เศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมคีุณภาพ

ชีวติที่ดี และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable lifequality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น และ

พัฒนาสูส่ากล และส่งเสริมให้เกิดการสรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

6. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดแีละมีความภูมิใจในองค์กร ดว้ย

ระบบบริหารงานที่ทันสมัย (Smart university) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
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3.2 แผนการรับนสิิตต่อหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570  

ตารางที่ 1 แผนการรับนสิิตระดับปริญญาตรแีละหลักสูตรระยะสั้น (ป.โท/ป.เอก) 

จ านวน : คน 

ล าดับ หลักสูตร  
นิสิต

ปัจจุบัน 

แผนการรับนสิิต 

64 65 66 67 68 69 70 

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาบริบาลเภสัชกรรม 
 

80 80 80 80 80 80 80 

2 หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
 

100 100 100 100 100 100 100 

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 
  

  
    

 

3.3 จ านวนบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปีงบประมาณ 2564   

         จ านวน : คน 

ล าดับ หลักสูตร  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ.  

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาบริบาลเภสัชกรรม 

49 33 12 4 -  

2 หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

9 9 - - -  

 

 ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปีการศึกษา 2564  

                                                                                                                จ านวน : คน 

ล าดับ สังกัด 
บุคลากร

ปัจจุบัน 
พนักงานฯ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

หมายเหต ุ

1 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 

21 

 

15 

 

6 

 

ลูกจ้าง

คณะ 3 คน 
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3.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 – 2570 
 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (1.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. สร้างหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

2. สร้างบัณฑิตให้มี community change agent 

                      (1.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑม์ารตฐานระดับสากล 

2. พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงสาธารณสุขและ

ความตอ้งการในปัจจุบัน  

3. บูรณาการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อยกระดับชุมชน 

4. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจการนิสิต ที่

ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและกระบวนการจัดกิจกรรมนิสิตให้ตอบสนองต่อการ

เป็น community change agent และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือขา่ยศิษย์เก่า 

7. สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
 

 (1.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. อาจารย์มคีุณภาพ 

2. พนักงานสนับสนุนมสีมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

3. สังคม ชุมชน ประเทศ พัฒนา มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการจัดการศกึษา สร้าง

ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

4. นิสติมสีุขภาพจิตระดับดี 
 

 (1.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

                       1. อาจารย์มตี าแหน่งวิชาการ 

                       2. อาจารย์มมีาตรฐาน UP PSF 

                       3. พนักงานสนับสนุนมตี าแหน่งเชี่ยวชาญ ช านาญการ 

                       4. บัณฑิตมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะในสังคมดิจิตัล มีทักษะ

เรียนรู้ตลอดชีวติ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และการสรา้งนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 บัณฑิตมงีานท า ภายใน 6 เดอืน  ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 90 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

1.2 บัณฑติมสีมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

(คะแนน> 4 จาก5 คะแนน) 

-ด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชพี 

-ด้านทักษะการปฏบัิตงิาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 90 90 90 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

- รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 

1.3 นวัตกรรมของนสิิต (Innovations in force) จ านวน 

 

12 

 

15 

 

15 

 

15 

 

20 

 

20 

 

20 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

1.4 บัณฑิตผู้ประกอบการ ร้อยละ 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

7 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

1.5 การจัดการศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  จ านวน

รายวชิา 

 4 

 

6 

 

6 

 

8 

 

8 

 

10 

 

10 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

1.6 ก าลังคนที่ผลิตเพื่อตอบสนองตอ่นโยบายส าคัญ

และเร่งดว่นของประเทศ ( Re-skills/Up-skills ) 

 จ านวนคน  50 100 100 150 150 150 150  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

2.1 นิสติมพีฤตกิรรมและการแสดงออกในสังคมได้

อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

ร้อยละ 

 

90 

 

95 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.2 นิสติได้รับการพัฒนาอัตลักษณน์สิิต ม.พ. 

(บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ สุขภาพ) ทุกคนทุกด้าน 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

2.3 นสิิตมคีุณภาพอัตลักษณ์ ม.พ. ในระดับดี ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

2.4 บัญฑติมคีุณลักษณะตามสมรรถนะของบัณฑิตใน

ศตวรรษท่ี 21 

(คะแนน> 4 จาก5 คะแนน) 

-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

-การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลย ี

 ร้อยละ  80 80 80 80  90  90 90  -รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

-รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 

 

2.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ีผลการประเมินมรีะดับดีขึ้น

จากปกีารศึกษาก่อนหนา้ 

ร้อยละ 

 

100 100 100 100 100 100 100 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

3.1 อาจารย์ท่ียังไมม่ตี าแหนง่วชิาการ ยนืขอต าแหนง่

ท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

3.2 พนักงานสนับสนุนท่ียังไมม่ตี าแหนง่ ยนืขอ

ต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น  

ร้อยละ 

 

20 

 

25 

 

35 

 

50 

 

100 

   

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

3.3 จ านวนผลงานท่ีท าให้เกิดผลกระทบเชงิบวก/

ประโยชนก์ับภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน และได้รับการ

เผยแพร่ระดับนานาชาต ิ 

จ านวน

ผลงาน 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.4 จ านวนนวัตกรรม/งานวจิัยของนิสติ ที่ได้รับการ

เผยแพร่/ยื่นอนุสทิธิบัตร  

ผลงาน 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

16 

 

 

 

18 

 

 

 

20 

 

 

 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

- ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยนวัตกรรม

และวิจัย 

3.5 จ านวนอาจารย์ท่ีย่ืนขอรับการประเมินอาจารย์มือ

อาชีพ (UP-PSF) ระดับ 2  

ร้อยละ 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

- 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

3.6 จ านวนแนวปฏบัิตท่ีิด ี(Best practice) ที่เกิดจาก

การจัดการความรู้  

แนวปฏบัิติ 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม

และบริการวิชาการ 

3.7 อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จเป็นศูนย์ ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 ความร่วมมอืในการผลิตก าลังคนระหว่าง

มหาวทิยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน 

(Corporate Academy) 

 ร้อยละ

ของนิสติ 

100 100 100 100 100 100 100  -รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองคก์ร

และวิชาชพี 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความเป็น

สากล 

1.2 การจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ในรูปแบบสหกิจ

ศกึษาเต็มรูปแบบหรือรูปแบบอื่น 

หลักสูตร 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

1.3 การจัดการศึกษาเพ่ือ Re-skills/Up-skills หลักสูตร 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

1.4 หลักสูตรได้ย่ืนขอรับรองมาตรฐานระดับนานาชาต ิ หลักสูตร 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

1.5 บัณฑติมคีวามสามารถการใชภ้าษาอังกฤษอยา่ง

นอ้ยในระดับเพื่อการส่ือสาร 

 กิจกรรม 

 

 

 

 3 

 

 

 

3  

 

 

 

3  

 

 

 

3  

 

 

 

3 

 

  

 

3 

 

 

  

3 

 

 

  

-รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ                                         

เป็นสากล 

1.6 บัณฑิตมสีมรรถนะดิจิทัลอย่างนอ้ยในระดับการใช้

งานพื้นฐาน 

 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100  -รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

-รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิต

และวิรัชกจิ 

-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ                                         

เป็นสากล 

2.1 นิสติมพีฤตกิรรมและการแสดงออกทางวชิาชีพ

อย่างถูกต้อง 

จ านวนข้อ

ร้องเรียน 

ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการ

ประกอบ

วชิาชีพ 

0 0 0 0 0 0 0 -รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

3.1 ร้อยละนิสติหลักสูตรเภสัชศาสตร์สอบผ่านใบ

ประกอบวิชาชพี  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 -รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.2 ร้อยละของรายวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย 

Learning management system (LMS) 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงท่ีเตรียมพร้อมการผู้ประกอบการแก่

นสิิตชัน้ปีสุดท้าย 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

3.4 ข้อร้องเรียนจากการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนท่ีได้รับการแก้ไข  

ร้อยละ 

 

100 100 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการ 

                    (2.1) เป้าประสงค์ 

1. เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชน 
                    

(2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. สร้างกลุ่มวจิัย 

 2. สร้างความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอก 

  3. ผลักดันให้มีการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่มีประโยชน์ตอ่สังคม 
 

 (2.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

                            1. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งจากผลงานวิจัยหรอืนวัตกรรม  

                            2. การเข้าสู่ University Ranking  
 

 (2.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ผลิตงานวิจัยเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัย  (สัดส่วนอัตราก าลัง

อาจารย์) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันน าระดับโลก THE World 

Ranking 2566 

2. สร้างนวัตกรรม (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย 

3. สัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่/การยื่นจดสิทธิบัตรต่ออาจารย์

ประจ าเป็นอันดับที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย           
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 จ านวนผลงานการตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐาน 

SCOPUS 

เร่ือง 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

110 

 

120 

 

130 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 จ านวนผลงานวจิัยตพีมิพ ์(Publication) ที่ตพีมิพใ์น

ระดับนานาชาต ิ 

เร่ือง 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

110 

 

120 

 

130 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

2.2 จ านวนหนว่ยวจิัยเพื่อความเป็นเลิศ  

(Unit of Excellence) 

หนว่ย 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

2.3 ระบบพี่เลีย้งนักวิจัย ( Mentoring System ) ระบบ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

2.4 จ านวนนักวจิัยพี่เลีย้ง จ านวนคน 

 

10 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

2.5  Research networking  เครอืขา่ย 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

-รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

        -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ 

เป็นสากล 

2.6  บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืนักวิจัย                                                                                                                                                                ฉบับ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ 

เป็นสากล 

2.7 ผลงานวจิัยและนวัตกรรมเกิดประโยชนเ์ชงิ

พาณิชย ์

เร่ือง 

 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

2.8 สิทธิบัตร/อนุสิทธบัิตร ผลงานวจิัยและนวัตกรรม

สู่เชงิพาณิชย ์ 

จ านวน 

 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

2.9  Research cluster หนว่ย 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

2.10  Research center / units  หนว่ย 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

2.11 จ านวนผลงานท่ีย่ืนขอรับรองอนุสทิธิบัตร  ผลงาน 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

                    (3.1) เป้าประสงค์ 

1. เพิ่มคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชนผา่นการน าองค์ความรูสู้่ชุมชน 
                    

(3.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. บูรณาการทุกพันธกิจกับงานบริการวิชาการ 
  

 (3.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. การสร้างรายได้ให้ชุมชน/องค์กร/เอกชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน (KS) ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง   

2. ชุมชนมรีายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้คุณภาพชวีิตและสุขภาวะที่ดี  
 

 (3.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ผลติภัณฑเ์ป็นเอกลักษณ์ (Signature product) เพื่อการสร้างรายได้ให้

ชุมชน 

2. การพัฒนาและสร้างรายได้ใหชุ้มชน/องค์กร/เอกชน 

3. คณะสามารถสร้างผลติภัณฑส์ัญลักษณ์ (Signature product) ของชุมชน

ที่โดดเด่นและเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการในภูมภิาคภาคเหนอื 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 การบริการวิชาการเพื่อน าองค์ความรู้สูชุ่มชน 

(Academic Service)  

ครัง้ 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

12 

 

12 

 

12 

 

รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

3.2 ทรัพย์สนิทางปัญญา  (Intellectual Property)  

*นับซ้ า (สิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร ลิขสิทธ์ิ) 

ผลงาน 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

10 

 

รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

3.3 จ านวนผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย ์(commercialized 

products) *นับซ้ า 

ผลิตภัณฑ ์

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1 ผลงานบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ

ระดับชาติ                                          

เร่ือง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

3.2 Product หรือนวัตกรรมท่ีเกิดประโยชนแ์ก่ชุมชน 

สังคม ประเทศ  

จ านวน 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

15 

 

15 

 

20 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

3.3 จ านวนชุมชนนวัตกรรม  ชุมชน 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

3.4 จ านวน Learning space ในชุมชน  

*นับซ้ า 

แหลง่ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

3.5 จ านวนการจดัประชุมวิชาการ/สัมมนา ครัง้ 

 

1 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 

3.6 การตพีมิพว์ารสารเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ  ฉบับ/ปี 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 
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(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้ยั่งยืน 

                     (4.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. เสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 
                    

(4.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนากระบวนการน าองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการ  

                    เพื่อให้เกิดประชุมกับชุมชน  

 (4.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. สร้างความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย (Thainess) ให้แก่นิสติ 

   มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. มีการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. ความสามัคคีของนสิิตและบุคลากรความกตัญญูต่อสถาบันของไทย  

    (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์) 

4. ยกระดับพืน้ที่ / กิจกรรมวัฒนธรรม /ผลลัพธ์การยกระดับเศรษฐกิจ /  

    เพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

5. เป็นการบูรณาการระหว่างการใช้องค์ความรู้ผูป้ระกอบการทาง 

    วัฒนธรรม 

 (4.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ก าหนดแนวปฎิบัติและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทย  

   มีกิจกรรมที่มคีวามรว่มมือกับผูป้ระกอบการเพื่อผลิตสินคา้/บริการทาง 

   วัฒนธรรม  
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 ชุมชนได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุน

ศลิปะและวัฒนธรรม สามารถพัฒนาเป็นจ านวน

ผลิตภัณฑด์้านศิลปะและวัฒนธรรม  

จ านวน

ผลิตภัณฑ ์

 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

 

4.2 ผลิตภัณฑจ์ากวสิาหกิจชุมชนวัฒนธรรมท่ีเกิด

ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

จ านวน

ผลิตภัณฑ ์

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

4.3 กิจกรรมเพื่อสง่เสริมคุณลักษณะความเป็นไทย  จ านวน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

4.4 กิจกรรมท่ีมีความร่วมมอืกับผู้ประกอบการเพื่อ

ผลิตสินค้า/บริการทางวัฒนธรรม 

จ านวน 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 
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ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 นสิิตและบุคลากรมอีงคค์วามรู้ดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ร้อยละ 

 

80 

 

80 

 

85 

 

85 

 

90 

 

95 

 

100 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

4.2 พัฒนาองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรม เร่ือง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

4.3 พัฒนาผู้ประกอบการดา้นศลิปะและวัฒนธรรม จ านวนคน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

                     (5.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะตอบสนองตอ่การบรรลุวิสัยทัศนข์อง 

    คณะ       

(5.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

  1. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับต าแหน่งงาน 

  2. สร้างบุคลากรใหม้ี community change agent 

                               3. การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

                               4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากร 

 (5.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

  1. มีการสร้างเครือขา่ยทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีตัวแทน 

                                  คณาจารย์เข้าเป็นกรรมการสมาคมวิชาการนานาชาติ และเป็น 

                                  คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ    

                               2. มีแนวทางในการสนับสนุนนสิิต และบุคลากรใหม้ีสว่นร่วมทางวิชาการ  

                                  ในระดับนานาขาติ 

3. มีระบบภาษาต่างประเทศที่มมีาตรฐานทางสากลในคณะเภสัชศาสตร ์ 

    เพื่อสนับสนุน นิสิต บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้มี 

    การสื่อสารได้ 

(5.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 
                              1. เป็นเจ้าภาพหรอืเจา้ภาพร่วมของการประชุมวิชาการนานาชาติ (1 ครั้ง/3  

                                  ปี), มีบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  

                                  หรอืเป็น peer-reviewers, session chairs, invited speakers, หรอื  

                                  international webinar    

                              2. จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มี International environment ส าหรับนิสิต  

                                  และบุคลากรเป็นประจ าทุกเดือน  

3. มีระบบภาษาต่างประเทศที่มมีาตรฐานทางสากลในคณะเภสัชศาสตร ์ 

    เพื่อสนับสนุน นิสิต บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้มี 

    การสื่อสารได้ อย่างนอ้ย 1 ระบบ 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากลในทุกมิติ 

- บุคลากรสายวชิาการ 

-บุคลากรสายสนบัสนุน 

-นสิิต 

จ านวนโคร

การ/

กิจกรรม 

2 2 2 2 2 2 2 - ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ 

เป็นสากล 

-รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

นวัตกรรมการศึกษา 

-รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นสิิตและวิรัชกจิ 

5.2 จ านวน webinar, conference หรือกิจกรรมทาง

วชิาการนานาชาต ิที่คณะมีสว่นร่วม 

 

จ านวน 1 2 2 3 3 4 4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ 

เป็นสากล 

5.3 จ านวนคณาจารย์ในคณะทีเ่ป็นสมาชกิสมาคม

วชิาการหรือวชิาชีพในระดับนานาชาต,ิ จ านวน

คณาจารย์ท่ีเป็น committee member ของ 

International conference หรือ Technical society 

จ านวน 1 1 2 2 3 3 3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ 

เป็นสากล 

5.4 นสิิต ผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนดไว ้(B1) 

ร้อยละ 

COS 

 

50 

 

75 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นสิิตและวิรัชกจิ 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

RX 50 60 70 80 100 100 100  

5.5 บุคลากรสายวิชาการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ (B2) 

ร้อยละ 

 

60 70 80 90 100 100 100 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

5.6 บุคลากรสายสนับสนุน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ (A2) 

ร้อยละ  

 

60 70 80 90 100 100 100 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 
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(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

                   (6.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส     
 

 (6.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. ใช้ระบบคุณภาพระดับชาติเพื่อสรา้งการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

 2. พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักและเพื่อใชใ้นการ 

                    ตัดสินใจ 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภค 

 4. พัฒนาการสื่อสารและผลักดันให้เกิดการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ 

                    บาล 

 5. สนับสนุนการใชร้ะบบสารสนเทศกับมหาวิทยาลัย 

                 6. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเงิน 

                 7. พัฒนาขีดความสามารถในการจัดหารายได้  
  

 (6.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

                             1. มีห้องปฏิบัติการมีเพียงพอตอ่การเรียนการสอน 

                   2. การจัดการความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการเป็นไปอย่างมรีะบบ 

                              3. ได้รับการประเมินส านักงานสีเขียว (Green office) 
  

   (6.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. มีห้องปฏิบัติการเพิ่มขึน้ 

2. มีระบบการจัดการความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1  Smart Operation 

-Smart Infrastructure 

-Smart Education 

-Smart Management  

ระบบ

สารสนเทศ 

 4  4  4 4  4  4 4 -รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ 

เป็นสากล 

6.2 Friendly Environment จ านวน 1 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

6.3 จ านวนศษิยเ์ก่าที่อยู่ในระบบเครอืขา่ยสามารถ

ตดิตอ่ได้ 

ร้อยละ 80 85 90 90 90 95 100 รองคณบดีฝ่ายคณุภาพนสิิตและ

วรัิชกจิ 

6.4 ส านักงานสีเขียวGreen Office  

 

รับการ

ประเมิน  

ผ่าน 

       

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 

6.5 คะแนน EdPEx จากการประเมินตนเองของคณะมี

การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

คะแนน 150 200 225 250 275 300 325 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

6.6 มีระบบการจัดการความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิาร 
รับการ

ประเมิน

ห้องปฏบัิติ

ผ่าน 

 

      

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและ

วจิัย 
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ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

การ

ปลอดภัย 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดหลัก หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย  

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6.1 Quantity of channel / Decision Support System / 

Corporate Com. And IT Center 

จ านวน

ระบบ

ฐานขอ้มูล 

 

 

1 

 

 

 

       

- ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยสารสนเทศ 

ประชุมวิชาการ และความ 

เป็นสากล 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองคก์ร

และวิชาชพี 

6.2 ผลการประเมิน ITA ระดับ  

 

A 

 

A A A A A A รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

และวิชาชพี 
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บทท่ี 4 

การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

4.1 การประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 

 

 (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ เพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงความส าคัญของแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

2570 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

  (1.1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ ตาม

แผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 ต่อ

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

  (1.2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์คณะ ไปยังผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

 (2) ก าหนดผูร้ับผิดชอบยุทธศาสตรร์ายประเด็น โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

  (2.1) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรท์ี่เช่ือมโยงและสอดคล้องกันกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

  (2.2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนกล

ยุทธ์ โดยการมอีงค์ประกอบเป็นฝ่ายงาน/หนว่ย 

 (3) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ         

แผนกลยุทธ์ โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

  (3.1) วางระบบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ ( Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์

การประเมนิที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  (3.2) สรา้งความสอดคล้องของการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กับ

การประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับอาจารย์ หัวหน้า

ส านักงาน และบุคลากรรายบุคคล 

  (3.3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้

บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 
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  (3 .4)  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  ต่อคณบดีและคณะ

กรรมการบริหารคณะ ตามล าดับ 

 (4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและ

ตอบสนองตอ่การพัฒนาคณะ และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถ 

ในการตดิตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะหแ์ละน ารายงานผลการวิเคราะหไ์ปใช้สนับสนุน 

การตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

4.2  การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการประเมิน

ปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 

 (1) ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 – 2570 นี้ได้ก าหนดให้มี

การเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล 

จงึก าหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ์ สอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องแผน 

 

 (2) การรายงานผล 

  (2.1) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้

ประจ าปีงบประมาณ)  

   1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

   2. รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

มหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน)   

   3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 
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  (2.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน

พื้นฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ)  

   1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ และ สกอ. 

ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

   2. รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อ

ส านักงบประมาณ และ สกอ. ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

   3. รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

   4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.3) การรายงานผลการด าเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ) 

   1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อส านักงบประมาณ สกอ. 

กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

กันยายน) 

   2. รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อ

ส านักงบประมาณ สกอ. กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง 

(มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

   3. รายงานผลการด าเนินโครงการตามค าขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพ 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

   4. รายงานผลการด าเนินงานบูรณาการภาค สกอ.ในระบบ e-MENSCR ปี

ละ4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน) 

   5. รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ 

PADME  

   6. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (สิน้ภาคการศกึษา) 

  (2.4) การรายงานผลการด าเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามค าขอของแหล่ง

ทุน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัย (เมษายน กันยายน) 

 

******************************** 

 


