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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมี  

ส่วนร่วมของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื ่อมโยง  

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั ้งการกำหนดแนวทางการติ ดตาม

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ประกอบด้วย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 16 โครงการ  
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บทที่ 1  

บทนำ 

บทนำคณะ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเภสัชกรให้เพียงพอ

กับความตอ้งการของประเทศ มุ่งเนน้การกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนอืตอนบน อันเป็นการเพิ่มบุคลากร

ให้แก่ภูมิภาค ทำการเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในรูปแบบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใช้

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการแยกการจัดการเรียนการสอนเป็นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และเป็นคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรม

เครื่องสำอางมบีทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ รวมถึงมบีทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ไทยให้เติบโต โดยรัฐบาลและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน เร่งผลักดันให้

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์จึง

สนองตอบความต้องการของตลาดโดยการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องสำอาง เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม  

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รวมถึงการสร้าง

ความตระหนักของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการ

สร้างมาตรฐานและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ  

 

จำนวนหลักสูตร 

ปัจจุบัน คณะจัดใหม้ีการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มุ่งเป้าที่จะผลิตเภสัชกรเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาพชุมชน  ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริบาลเภสัชกรรม ประกอบด้วยหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย

นเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.  2555 และหลักสูตรเภสัช

ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มุ่งเน้นการ

สร้างฐานความรู ้ให้บัณฑิต ผลิตทรัพยากรบุคคลที ่มีคุณภาพและจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์



2 
 

เครื่องสำอาง เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี และมีศักยภาพสามารถ

ทำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก และพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวทันออกสู่ตลาดแรงงานและสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) โดยเริ่มรับนิสติตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา 

 

จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการในช่วงปีงบประมาณ 2564    

        จำนวน : คน 

ลำดับ หลักสูตร  
บุคลากร

ปัจจุบัน 

ตำแหน่ง หมายเหต ุ

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ.  

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาบริบาลเภสัชกรรม 

49 33 12 4 -  

2 หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

9 9 - - -  
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1.1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ 

1.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

1.1  เพื่อผลิต

กำลังคนให้มี

คุณลักษณะ 

สมรรถนะและ

ทักษะแห่ง

อนาคต 

ตอบสนอง

ความต้องการ

ของ

ตลาดแรงงาน 

1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะ เป็น 

Community Change 

Agent หรือ 5C+ 

1.1.1.1 พัฒนา

และปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อ

ผลิตบัณฑิต ให้

มีทักษะ 

Community 

Change Agent 

หรือ 5C+ 

ระดับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตด้าน 

Community 

Change Agent หรือ 

5C+ แบ่งเป็นราย

ด้าน ดังนี ้ 

1. Creativity and 

Innovation Skill  

2. Critical Thinking 

and Problem 

solving skills  

3. Communication 

Skill  

4. Collaboration 

skill  

5. Community Skill 

>3 >3 >3 >4 >4 บัณฑิตมีทักษะใน

สังคมดิจิตัล มี

ทักษะ เรียนรู้

ตลอดชีวิต มีทักษะ

การเป็น

ผูป้ระกอบการและ

การสรา้ง

นวัตกรรม 

(คะแนนประเมิน

จากผูใ้ช้บัณฑิต

มากกว่าหรอื

เท่ากับ 3 จาก 5 

100 100 100 100 100 E / E 

  1.1.1.2 พัฒนา

หลักสูตรเพื่อ

ส่งเสริมความ

เป็น

ผูป้ระกอบการ 

Entrepreneur 

Ship หรือ

นักนวัตกร 

Innovator (สร้าง

จำนวนหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมความ

เป็นผู้ประกอบการ 

Entrepreneur Ship 

หรือนักนวัตกร 

Innovator (สร้าง

หลักสูตรใน

ลักษณะร่วมผลิต

บัณฑิตกับเครือข่าย

1 1 1 1 1 ร้อยละจำนวน

บัณฑิตที่เป็น

ผูป้ระกอบการ  

-นับบัณฑิตล่าสุด 

-นับรวมศิษย์เก่า 

5 5 7 7 9 E/E 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

หลักสูตรใน

ลักษณะร่วม

ผลิตบัณฑิตกับ

เครือข่าย

ผูป้ระกอบการ

เพื่อผลิตบัณฑิต

พรอ้มใช้ 

(CWIE)) 

ผูป้ระกอบการเพื่อ

ผลิตบัณฑิตพรอ้ม

ใช้ (CWIE)) 

  1.1.1.3 ส่งเสริม

การบริหาร

จัดการหลักสูตร

วิชาการช้ันสูง 

จำนวนผูเ้รียนระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อ

สร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ชุมชน 

[Reinventing 

University] 

10 10 10 20 20 จำนวนงานวิจัย

ตีพิมพ์นานาชาติ 

0 15 15 15 15 E 

         ร้อยละของ

นวัตกรรมที่ยื่นขอ

สิทธบิัตร/อนุ

สิทธบิัตรต่อ

จำนวนผูเ้รียน

บัณฑิตศึกษา 

0 100 100 100 100 E 

 1.1.2 พัฒนานิสิตให้มี 

อัตลักษณ์ (UP 

Identity)  พัฒนา

สมรรถนะแห่งอนาคต 

1.1.2.1 พัฒนา

และปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อ

ผลิตบัณฑิต ให้

มีทักษะ 

Community 

Change Agent 

หรือ 5C+ 

ระดับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตด้าน 

Community 

Change Agent หรือ 

5C+ แบ่งเป็นราย

ด้าน ดังนี ้1. 

Creativity and 

Innovation Skill 2. 

Critical Thinking 

and Problem 

>3 >3 >3 >4 >4 ร้อยละบัณฑิตมี

ทักษะในสังคมดิ

จติัล มีทักษะ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีทักษะการเป็น

ผูป้ระกอบการและ

การสรา้ง

นวัตกรรม 

(คะแนนประเมิน

จากผูใ้ช้บัณฑิต

100 100 100 100 100 E 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

solving skills 3. 

Communication 

Skill 4. 

Collaboration skill 

5. Community Skill 

(คะแนนประเมินเต็ม 

5 คะแนน) 

มากกว่าหรอื

เท่ากับ 3 จาก 5) 

  1.1.2.2 พัฒนา

กิจกรรม 

เสริมหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมอัต

ลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลัย

พะเยา (UP 

Identity) 

จำนวนกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้นิสิตมีอัต

ลักษณ์ UP Identity 

และThainess  

1. ด้านสุนทรียภาพ  

2. ด้านบุคลิกภาพ   

3. ด้านสุขภาพ  

4. ด้าน Thainess 

1 

 

1 2 2 2 ร้อยละนิสิตที่มี UP 

identity และ 

Thainess ในแต่ละ

ด้าน 

60 65 70 75 80 E 

 1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์มือ

อาชีพ อาจารย์

เช่ียวชาญวิชาการ 

ชำนาญวิชาชีพ และ

เป็นต้นแบบด้านการ

สอน 

1.1.3.1 ส่งเสริม

พัฒนาอาจารย์

มีสมรรถนะทาง

วิชาการ และ

วิชาชีพ 

จำนวนกิจกรรมที่

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

ส่งเสริมการทำวิจัย

ในช้ันเรียนและการ

บริการวิชาการของ

อาจารย์ 

2 2 4 4 4 จำนวนอาจารย์ที่

ผ่านการประเมิน

สมรรถนะด้านการ

จัดการเรียนการ

สอน UP PSF 

ระดับ 3 

1 0 0 0 2 P 

         จำนวนอาจารย์ที่

ผ่านการประเมิน

สมรรถนะด้านการ

จัดการเรียนการ

สอน UP PSF 

ระดับ 2 

5 5 5 5 5 P 
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1.2  พัฒนา

กำลังคนให้มี

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต (Life Long 

Learning) 

1.2.1 พัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Life Long Learning) 

ของนิสิต 

1.2.1.1 ส่งเสริม

การพัฒนา

ทักษะ life long 

learning 

จำนวนกิจกรรมที่

พัฒนาทักษะ life 

long learning 

1 1 2 2 2 ร้อยละนิสิตที่มี  

life long learning 

skills 

100 100 100 100 100 E 

  1.2.1.2 ส่งเสริม

การพัฒนา

ทักษะดิจิทัล 

จำนวนกิจกรรมที่

คณะสนับสนุนให้

นิสิตเขา้รับการ

อบรมด้าน

สมรรถนะดิจิทัล 

1 1 2 2 2 จำนวนนิสิตที่มีผล

การสอบผ่านระดับ

ที่ 2 การวัดระดับ

ทักษะดิจิทัล ตาม

ประกาศ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 

100 

E 

  1.2.1.3 

สนับสนุนการ

แข่งขันทักษะ

ทางวิชาการใน

เวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 

จำนวนกิจกรรมที่

จัดให้นิสิตมีทักษะ

ทางวิชาการ 

1 1 1 1  จำนวนนิสิตที่ได้รับ

รางวัลใน เวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1 1 1 1 1 E 

 1.2.2 พัฒนาระบบ

นิเวศน์เพื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2.2.1 พัฒนา

แหล่งเรียนรู้ 

และ

สภาพแวดล้อม

ในการเรียนรู้ 

จำนวนกิจกรรมที่

สนับสนุนให้

ห้องปฏิบัติการมี

มาตรฐาน 

1 1 1 1 1 จำนวน

ห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานที่ได้รับ

การประเมิน 

ESPReLs 

1 2 3 4 5 I 

   จำนวน

ห้องปฏิบัติการแบบ 

hybrid 

1     ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการ  

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 I 

   จำนวนสื่อการสอน

ใช้ครุภัณฑ์ของ

ห้องปฏิบัติการ  

2 4 6 8 10 ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการ  

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 I 
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   ร้อยละนิสิิตที่เขา้ถึง

ขอ้มูลด้านต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนนความ

พึงพอใจของนิสิต

ต่อระบบต่างๆ 

(จาก 5 คะแนน) 

     E 

 1.2.3 ส่งเสริม

คุณภาพ 

ชีวิตนิสิตให้อยู่และ

เรียนอย่างมคีวามสุข 

1.2.3.1 พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

นิสิตให้อยู่และ

เรียนอย่างมี

ความสุข 

ร้อยละนิสิิตที่เขา้ถึง

ขอ้มูลการให้

คำปรึกษา 

100 100 100 100 100 ความพึงพอใจของ

นิสิตต่อระบบการ

ให้คำปรึกษา (จาก 

5 คะแนน) 

> 3.51 > 3.51 > 4.00 > 4.00 > 4.00 E/E 

   ร้อยละนิสิิตที่เขา้ถึง

ขอ้มูลการให้

คำปรึกษาด้าน

สุขภาพจิต 

100 100 100 100 100 ความพึงพอใจของ

นิสิตต่อระบบการ

ให้คำปรึกษาด้าน

สุขภาพจิต 

(จาก 5 คะแนน) 

> 3.51 > 3.51 > 4.00 > 4.00 > 4.00 E/E 

   ร้อยละนิสิิตที่เขา้ถึง

ขอ้มูลด้าน

ทุนการศึกษา 

100 100 100 100 100 ความพึงพอใจของ

นิสิตต่อขอ้มูล

ทุนการศึกษา 

(จาก 5 คะแนน) 

> 3.51 > 3.51 > 4.00 > 4.00 > 4.00 E/E 

 1.2.4 การยกระดับ

ด้านวิชาการสู่สากล 

1.2.4.1 สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการกับ

องค์กรและ

สถาบันใน

ต่างประเทศ 

จำนวน MOUs/

จำนวนเครือข่าย

ต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 1. จำนวนการส่ง/

รับนิสิต

แลกเปลี่ยน 

cultural exchange 

2 2 2 2 2 I/C 

         2. จำนวนงานวิจัย

ที่เกิดจาก MOU 

1 1 1 1 1 I/R 

  1.2.4.2 ส่งเสริม

กิจกรรมความ

จำนวนช้ินงานวิจัย

ของนิสิตที่ส่งเขา้

ร่วมการประชุม

3 3 5 5 5 ได้รับรางวัลจาก

การนำเสนอ

1 1 2 2 2 E/I 
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เป็นสากลทาง

วิชาการ 

วิชาการระดับสากล 

(International 

Conferrence) 

ผลงานวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

   จำนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ชาวต่างชาติ ที่เข้า

มาถ่ายทอดความรู้

ในมหาวิทยาลัย 

(Invited Professor) 

1 1 2 2 2 จำนวนนิสิตและ

บุคลากรที่เข้าร่วม

ฟังการบรรยาย 

  

20 30 50 50 50 E/I 

  1.2.4.3 พัฒนา

หลักสูตรที่มี

การจัดการเรียน

การสอนร่วมกับ

มหาวิทยาลัย

หรือสถาบันใน

ต่างประเทศ 

จำนวนนิสิตที่เรียน

หรือฝึกงานกับ

อาจารย์/เจา้หน้าท่ี

จากมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ (on-

site และออนไลน์) 

2 4 4 6 8 ผลงานทาง

วิชาการและ

นวัตกรรม ที่ได้

จากการเรียนหรือ

ฝกึงาน 

1 1 1 1 1 E / I 

         จำนวนหลักสูตรที่

มีการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันใน

ต่างประเทศ  

1 1 1 1 1 E/I 
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1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 
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mission : 

RECIPE 

R 

research 

and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

2.1  ผลงาน

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มี

คุณภาพ เป็น

ประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชน

และสังคม สู่

การมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 

2.1.1 พัฒนา

ระบบนิเวศ

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

2.1.1.2 ส่งเสริม

และพัฒนาการ

เผยแพร่

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

นำไปใช้ประโยชน์

จริงในชุมชน  

 

1 3 5 5 5 จำนวนงานวิจัยที่

นำไปขยายผลหรือ

ต่อยอดการใช้

ประโยชน์สู่เชิง

พาณิชย์  

 

1 3 5 5 5 R 

2.2  ผลงาน

ด้านวิจัย 

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา ที่มี

คุณภาพ

สามารถสร้าง

รายได้เชิง

พาณิชย์ 

2.2.1 พัฒนา

เครือข่าย

ความร่วมมือ

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่

มีคุณภาพ

สามารถสร้าง

รายได้เชิง

พาณิชย์ 

2.2.1.1 สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับพื้นที่

ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน 

สถาบันใน

ต่างประเทศ  

เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมที่

ตอบโจทย์ความ

ต้องการด้านการ

สร้างรายได้เชิง

พาณิชย์   

จำนวนเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

พืน้ที่ชุมชน 

1 1 1 1 1 จำนวนชุมชนที่เป็น 

1 คณะ 1 

สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

1 1 1 1 1 R / E /C 
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mission : 

RECIPE 

R 

research 

and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

 2.2.2 การ

พัฒนาระบบ

บริหาร

งานวิจัย

นวัตกรรม 

และทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่

ยกระดับ

ชุมชนและ

ก่อให้เกิด

รายได้ 

2.2.2.1 สร้าง

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อ

สิทธบิัตร และ

อนุสิทธบิัตร ที่

ก่อให้เกิดรายได้ 

จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่ยื่น

ขอรับการรับรอง 

1 จำนวนสิทธบิัตร 

2 จำนวนอนุ

สิทธบิัตร 

3 จำนวนลิขสิทธิ์ 

 

20 20 20 20 20 จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

ได้รับการรับรอง 

1 จำนวนสิทธบิัตร 

2 จำนวนอนุ

สิทธบิัตร 

3 จำนวนลิขสิทธิ์ 

 

1 1 1 1 1 R / E 

2.3 คุณภาพ

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อ

มุ่งสู่ระดับสากล 

(World 

Ranking) และ

มุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยใน

กลุ่มการวิจัย

ระดับแนวหน้า

ของโลก (Global 

and Frontier 

Research) 

2.3.1 ส่งเสริม

พัฒนา

งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

เพื่อสนับสนุน

การเขา้สู่การ

จัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

ในระดับสากล 

(World 

Ranking) และ

การเป็น

มหาวิทยาลัย

ในกลุ่มการ

วิจัยระดับแนว

2.3.1.1 ส่งเสริม

การตีพิมพ์

เผยแพร่

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่

ได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.3.1.2 การ

สร้างความ

ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยอื่น

จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่ได้รับ

การยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

70 75 80 85 90 ร้อยละผลงานวิจัย

ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับ Q1 และ Q2  

ต่อผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ทั้งหมด 

60 65 70 75 80 R 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research 

and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

หน้าของโลก 

(Global and 

Frontier 

Research) 

ขา้มศาสตร์ 

2.3.1.3 ส่งเสริม

การวิจัยจาก

โครงงานวิจัย

นิสิต  

2.3.1.4 กำหนด

สัดส่วนการ

ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับ

นานนาชาติ 1 

เร่ืองต่อคนต่อป ี 

2.3.1.5 เงิน

รางวัลการ

ตีพิมพ์ 

  2.3.1.2 ส่งเสริม

พัฒนานักวิจัย

ผ่านการจัดตั้ง

หน่วยวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

Unit of Excellent 

ร้อยละของนักวิจัย

รุ่นใหม่ท่ีตี

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การ

ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ 

100 100 100 100 100 ร้อยละผลงานวิจัย

ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับ Q1 และ Q2  

ต่อผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ทั้งหมด 

60 65 70 75 80 R 
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1.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

3.1 การบริการ

วิชาการแก่

สังคมและ

ชุมชนให้มี

คุณภาพชีวิต

และความ

เป็นอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

3.1.1. การ

พัฒนาระบบ

นิเวศของการ

บริการวิชาการ 

3.1.1.1 ส่งเสริม

และพัฒนา

ระบบนิเวศของ

การบริการ

วิชาการ 

จำนวนเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกับการ

บริการวิชาการ  

(หน่วย: ชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน) 

1 1 1 1 1 จำนวนชุมชนที่เป็น 

1 คณะ 1 

สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

1 1 1 1 1 C 

  3.1.1.2  ส่งเสริม

และพัฒนาการ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้

นวัตกรรม เพื่อ

สร้างความ

เขม้แข็งใหชุ้มชน

และสังคม 

(Engagement) 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมบริการ

วิชาการที่นำไปใช้

ประโยชน์จริงใน

ชุมชนหรือท้องถ่ินที่

เป็นพืน้ที่เปา้หมาย 

1 3 5 5 5 จำนวนชุมชนที่เป็น 

1 คณะ 1 

สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

1 1 1 1 1 C 

3.2 มีแหล่ง

เรียนรู้และ

พัฒนาการ

เรียนรู้ของ

สังคมและ

ชุมชนทุกช่วงวัย 

3.2.1 ส่งเสริม

พัฒนาองค์

ความรู้ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนใน

ชุมชน 

3.2.1.1 สร้าง

องค์ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน 

จำนวนองค์ความรู้/

กิจกรรมบริการ

วิชาการ ที่จัดขึ้นเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน 

(คร้ัง) 

1 3 5 5 5 ระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 1 C 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

 3.2.2 พัฒนา

แหล่งเรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ 

3.2.2.1  การ

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัย ให้

เป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ท่ี

สำคัญของสังคม

และชุมชนทุก

ช่วงวัย 

(Learning 

Space) 

จำนวนศูนย์การ

เรียนรู้/แหล่งการ

เรียนรู้ในชุมชนที่ถูก

พัฒนา หรือ 

หลักสูตรการ

ฝกึอบรมที่พัฒนาขึ้น

จากความต้องการ

ของชุมชน 

1 1 1 1 1 คะแนนความพึง

พอใจต่อศูนย์การ

เรียน (จาก 5 

คะแนน) 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 C 

   จำนวนศููนย์การ

เรียนรู้ของคณะ

เภสัชศาสตร์  

(ศูนย์การเรียนรู้ด้าน

พืชสมุนไพร ศูนย์

แสดงผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสำอาง) 

 1   1 คะแนนความพึง

พอใจของผุ้เยี่ยม

ชมศูนย์การเรียน 

(จาก 5 คะแนน) 

 > 3.51   > 3.51 C 

3.3 

ผูป้ระกอบการ

ในพืน้ที่ มี

ศักยภาพในการ

แข่งขันสูงขึ้น 

3.3.1. ส่งเสริม/

สร้างขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของ

ผูป้ระกอบการ

ทอ้งถ่ิน และบ่ม

เพาะ

3.3.1.1 การ

พัฒนาชุมชน

ผ่าน

กระบวนการ

ส่งเสริม 1 คณะ 

1 สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

จำนวนชุมชนที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

1 คณะ 1 สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

1 1 1 1 1 เศรษฐกิจฐาน

ชุมชนได้รับการ

พัฒนา (รายได้

ชุมชน) ที่เพิ่มขึ้น 

> ร้อย

ละ 10 

> ร้อย

ละ 10 

> ร้อย

ละ 10 

> ร้อยละ 10 > ร้อย

ละ 10 

C/E 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

ผูป้ระกอบการ

ใหม่ 

3.4 การบริการ

สุขภาพ และ

สาธารณสุขท่ี

ทันสมัยแก่

ชุมชนและ

ผูสู้งอายุ 

(Community 

Health Care) 

3.4.1 ส่งเสริม

การพัฒนา

สิ่งแวดล้อมเพื่อ

สุขภาวะที่ดี  

(Environment 

for Wellness) 

3.4.2.1 ส่งเสริม

การให้บริการ

ของศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพชุมชน

และคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ 

จำนวนกิจิกรรมของ

ร้านยาเพื่อส่งเสริม

สุขภาพ 

1 1 2 2 2 คะแนนความพึง

พอใจ (จาก 5 

คะแนน) 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 C/I 

   จำนวนกิจกรรม ณ 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

และคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายุ 

1 1 1 1 1 คะแนนความพึง

พอใจ (จาก 5 

คะแนน) 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 C 
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1.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 
คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

4.1 อนุรักษ์ 

ฟืน้ฟู ทำนุ

บำรุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

4.1.1. ส่งเสริม

ศิลปะวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ินและ

เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย ให้ได้รับ

การยอมรับใน

ระดับสากล 

4.1.1.1 อนุรักษ์ 

ฟืน้ฟู  

ทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ินและ

เอกลักษณ์ความ

เป็นไทยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับ

สากล 

จำนวนกิจกรรมที่

ส่งเสริม 

คุณลักษณะความ

เป็นไทย 

2 2 2 2 2 คะแนนความ

ตระหนักรู้ ถึง

ความสำคัญในการ

อนุรักษ์ ฟืน้ฟู

ศิลปะวัฒนธรรม 

และภาคภูมิใน

ความเป็นไทย 

(จาก 5 คะแนน) 

> 3.51 > 3.51 > 4.00 > 4.00 > 4.00 C 

   จำนวนกิจกรรม

ชุมชนที่ได้รับการ

พัฒนา  

โดยการบูรณาการ

งานวิจัยและ

นวัตกรรมกับงาน

ด้านการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 จำนวนผลงานที่

เกิดจากการบูรณา

การงานวิจัยและ

นวัตกรรมกับงาน

ด้านการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 C 

 4.2.2 พัฒนาองค์

ความ 

รู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ (Cultural 

Enterprise)   

4.2.2.1 ส่งเสริม

การพัฒนา 

องค์ความรู้ทาง

ศิลปะวัฒนธรรม

สู่งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ 

(Cultural 

enterprise) 

จำนวนองค์ความรู้

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่ไปสู่

งานสร้างสรรค์เชิง

พาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) 

 

2 2 2 2 2 จำนวนผลิตภัณฑ์

ท่ียื่นจดสิทธบิัตร/

อนุสิทธบิัตร เพื่อ

ใช้ต่อยอดในเชิง

พาณิชย์ 

1 1 1 1 1 C/E 



16 
 

1.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 
คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : RECIPE R 

research and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส  และมธีรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

5.1 การพัฒนา

คุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ 

5.1 การพัฒนา

คุPองค์กรตาม

เกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

5.1.1 ส่งเสริม

การใช้การ

เกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) ในการ

ดำเนินงานของ

คณะ 

จำนวนคร้ังในเขา้รับ

การประเมิน EdPex 

ในรอบปี 

1 1 1 1 1 คะแนน EdPex 200 200 200 200 300 P 

5.2 การ

บริหารงานมีธรร

มาภิบาล และ

ความโปร่งใสอย่าง

ยั่งยืน 

5.2.1 ส่งเสริม

การสร้างธรร

มาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน 

5.2.1.1 ส่งเสริม

การบริหารงาน

ด้วยหลักธรร

มาภิบาลทั่วทัง้

องค์กร 

จำนวนคร้ังในการ

เขา้ร่วมประเมิน ITA 

ในรอบปี 

1 1 1 1 1 การประเมิน ITA A A A A A P 

5.3 

สภาพแวดล้อม

ของบุคลากร

เกือ้หนุนและมี

ประสิทธิภาพ 

5.3.1 พัฒนาขดี

ความสามารถ

บุคลากร 

5.3.1.1 ส่งเสริม

พัฒนาขดี

ความสามารถ

และอัตรากำลัง

บุคลากรตาม

ความต้องการ

พัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

(CAPABILITY 

and CAPACITY) 

ร้อยละผูบ้ริหารที่

ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะ 

leadership 

100 100 100 100 100 ผลการประเมิน

ผูบ้ริหาร 

 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 P 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : RECIPE R 

research and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส  และมธีรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

 5.3.2 การ

เตรียมบุคลากร

ให้พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

5.3.2.1 บริหาร

จัดการการ

เปลี่ยนแปลง

ด้านบุคลากร 

(WORKFORCE 

Change 

Management) 

ร้อยละของพนักงาน

สายสนับสนนุที่

พัฒนา work 

process 

100 100 100 100 100 ความพึงพอใจต่อ

การรับบริการของ

พนักงานสาย

สนับสนุน 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 P 

5.4 บรรยากาศ

การทำงานของ

บุคลากร 

(WORKFORCE 

Climate 

5.4.1 พัฒนา

สภาพแวดล้อม

ของการทำงาน 

(Workplace 

Environment) 

5.4.1.1 สร้าง

ความม่ันใจด้าน

สุขภาพ ความ

ปลอดภัย 

(security) และ

ความสะดวกใน

การเขา้ถึง

สถานที่ทำงาน

ของบุคลากร 

ร้อยละพนักงานสาย

สนับสนุน ที่ทำวิจัย

ในงานประจำ R2R 

25 25 25 25 25 พนักงานสาย

สนับสนุนมี

ตำแหน่งสูงขึ้น 

1 1 1 2 2 I 

5.5 ความผูกพัน

ของบุคลากร 

(Workforce 

Engagement) 

5.5.1 สร้าง

ค่านิยมความรัก 

ความผูกพัน 

และการมีส่วน

ร่วมในองค์กร 

(Assessment of 

Workeforce 

ENGAGEMENT) 

5.5.1.1 ส่งเสริม

การสร้าง

ค่านิยมให้

บุคลากรเกิด

ความรัก 

ผูกพันธ์ และ

การมีส่วนร่วม

ในองค์กร 

(Drivers of 

ENGAGEMENT) 

ตามกลุ่มและ

การจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมความผูกพัน

ในองค์กร 

1 1 1 1 1 คะแนนความ

ผูกพันต่อองค์กร 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 P 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : RECIPE R 

research and 

innovation 

E 

education and  

curriculum 

C 

community 

I 

internationalization ans infrastructure 

P 

personal and 

communication 

E 

enterpreneur and  

engagement 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส  และมธีรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ output 2565 2566 2567 2568 2569 outcome 2565 2566 2567 2568 2569 mission 

ประเภท

บุคลากร 

5.6 วัฒนธรรม

องค์กร 

(Organizational 

Culture) 

5.6.1 เสริมสร้าง

วัฒนธรรม

องค์กร ให้เกิด

การสื่อสาร

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม

องค์กรที่ดี

ร่วมกัน 

การจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริม

วัฒนธรรม

องค์กร 

กิจกรรมเพิื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์กร 

1 1 1 1 1 ร้อยละการปฏิบัติ

ตามวัฒนธรรม

องค์กร 

80 80 80 80 80 P 

5.7 ผลการ

ปฏิบัติงานและการ

พัฒนาที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

Management and 

Development) 

5.7.1 พัฒนา

ระบบการ

จัดการผลการ

ปฏิบัติงานของบุ

คลาการสาย

สนับสนุนให้เกิด

การทำงานที่

ให้ผลการ

ดำเนินงานที่ดี 

การจัดการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อ

พัฒนางาน 

จำนวนคร้ังในการ

จัดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 การนำผลการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไปปรับใช้ 

1 1 1 1 1 P 

5.8 มหาวิทยาลัย

ได้รับการจัดอันดับ

สถาบันการศึกษา

สีเขยีวที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

ระดับโลก (UI 

Green)    

5.8.1 พัฒนา

สภาพแวดล้ม

การทำงานให้

น่าอยู และเป็น

มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

เขา้ร่วมการ

ประเมินสำนัห

งานสีเขยีน 

(green office) 

จำนวนกิจกรรมที่

สนับสนุน green 

office 

1 1 1 1 1 ผ่านการประเมิน 

green office 

ระดับ

ทอง 

- ระดับ

ทอง 

- ระดับ

ทอง 

I 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะเภสัชศาสตร์ 16 2,355,683 

1. โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

13 2,305,683 

2. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

- - 

3. โครงการด้านการบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน 

- - 

4. โครงการด้านการส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็น

ไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

1 10,000 

5. โครงการด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิ

บาล 

2 40,000 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึก

ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ 

คนดี 

20,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

2 โครงงานบูรณาการการเรียนการ

สอน วิจัย นวัตกรรม และชุมชน 

ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ 

คนดี 

266,200 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

3 โครงการเตรียมความพร้อมนิสติ

คณะเภสัชศาสตร์เพื่อการทดสอบ

วัดความรูภ้าษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ 

คนดี 

20,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

4 

 

โครงการนวัตกรรมการเรยีนการ

สอนและหอ้งปฏิบัติการ

เครื่องสำอางขั้นสูง 

ผศ.ดร.ภญ.พัชรวรรณ  

ตันอมาตยรัตน์ 

400,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

5 โครงการเตรียมความพร้อมขั้น

พืน้ฐานการเรียนรูแ้ละปฏิบัติการ

เทคโนโลยีทางเครื่องสำอาง 

ผศ.ดร.ภญ.พัชรวรรณ  

ตันอมาตยรัตน์ 

500,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

6 โครงการหอ้งปฏิบัติการปลอดภัย

และสวน 

สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ 

ผศ.ดร.ภญ.พัชรวรรณ  

ตันอมาตยรัตน์ 

90,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

7 โครงการเตรียมความพร้อมด้าน

สารเคมีสำหรับ 

การเรียนการสอนปฏิบัติการ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ภญ.พัชรวรรณ  

ตันอมาตยรัตน์ 

500,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

8 โครงการการประกันคุณภาพ

การศกึษา ประจำปี 

การศกึษา 2564 

ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง 50,300 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

9 โครงการคุณธรรมและจรยิธรรม ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง 24,183 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

10 โครงการเสริมสร้างทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง 100,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง 65,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

12 โครงการจติอาสาและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง 50,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

13 โครงการเตรียมความพร้อมและ

การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

คณะเภสัชศาสตร์ 

ดร.ภณกิชา วิชยปรีชา 220,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

รวมงบประมาณ 2,305,683  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 

2. โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1     

รวมงบประมาณ   

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 

3. โครงการด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1     

รวมงบประมาณ   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 

4. โครงการด้านการส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์

ของชาติ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการส่งเสริมสุนทรียศิลป์ ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำ

วัง 

10,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

2     

3     

รวมงบประมาณ 10,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 

5. โครงการด้านการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส   

และมีธรรมาภิบาล 

ลำดับ ชื่อโครงการ ผูร้ับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ

การประเมนิ 

สำนักงานสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ 

(UP Pharmacy Green Office) 

นางสาววินิตตา 

ลือชัย 

10,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทำงานของ 

พนักงานสายสนับสนุน คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาววินิตตา 

ลือชัย 

30,000 ต.ค. 2564 - ก.ย. 

2565 

รวมงบประมาณ 40,000  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า

ของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง  

 

  โดยกองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) 

เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความ

โปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    

ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ 

วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

ในรอบ 6 เดือน  และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ ่งนำเสนอผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

โปร่งใส มมีาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดำเนินงาน  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และ

ตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 
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4) รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – 

มีนาคม 2565 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้

มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซ ึ ่ งกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งานท ั ้ งหมด จะปฏ ิบ ัต ิการผ ่ านระบบการจ ัดการ 

ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข ้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 


