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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 

ส่วนที่ 1  โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  

1. ประวัติความเป็นมาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University ) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐ

ที่สุด (A life of wisdom is the mostwondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน (Wisdom for CommunityEmpowerment)” มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการพัฒนาด้านกายภาพ และ

พัฒนาบุคลากรเรื่อยมา มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในระยะแรกและ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ใน 15 คณะ 3 วิทยาลัย (วิทยาลัยการจัดการตั้งอยู่ณ 

อาคารเวฟเพลส เพลินจิต กรุงเทพมหานคร) และ 1 วิทยาเขต (เชียงราย) และมีโ รงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โดยมีโครงการสนับสนุนการจัดตั ้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ

มหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จำนวน 2 ห้องเรียน  

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและ

ผลิตงานวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเภสัชกรให้

เพียงพอกับความต้องการของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนบน อันเป็นการเพิ่ม

บุคลากรให้แก่ภูมิภาค ทำการเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในรูปแบบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย

ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการแยกการจัดการเรียนการสอนเป็นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และเป็นคณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั ้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรม

เครื่องสำอางมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ไทยให้เติบโต โดยรัฐบาลและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน เร่งผลักดันให้
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อุตสาหกรรมเครื่องสำอางก้าวทันสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั ้นคณะเภสัชศาสตร์จึง

สนองตอบความต้องการของตลาดโดยการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องสำอาง เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม  

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รวมถึงการสร้าง

ความตระหนักของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการ

สร้างมาตรฐานและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ  

  

2. หลักสูตรและบริการ  

 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มีการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร 

ได้แก่  

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มุ่งเป้าที่จะผลิตเภสัชกรเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาพชุมชน  ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาข าวิชา

บริบาลเภสัชกรรม ประกอบด้วยหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย

นเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรเภสัช

ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มุ่งเน้น

การสร้างฐานความรู ้ให้บัณฑิต ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์

เครื่องสำอาง เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี และมีศักยภาพสามารถทำงาน

ได้ทุกแห่งทั่วโลก และพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวทันออกสู่ตลาดแรงงานและสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา 

  

 นอกจากนี้คณะมีงานบริการวิชาการ และงานบริการด้านวิจัย 

 โดยการให้บริการวิชาการเพื ่อเพิ ่มองค์ความรู ้และทักษะในด้านที ่เกี ่ยวกับเภสัชกรรมและ

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสุขภาพ ชุมชน และผู้ประกอบการผ่านหน่วยบริการ 

ได้แก่ 1) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) ให้บริการด้านยา เวชภัณฑ์ และคำแนะนำทางด้าน

สุขภาพ และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร์  2) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันสมุนไพร 

เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนด้านการสกัดน้ำมันสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 3) 

หน่วยบริการวิชาการ ที่จัดกิจกรรมประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อ
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ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ผ่านโครงการ 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์ และจัดการบริการ

วิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสืบทอดภูมิ

ปัญญาพื้นบ้าน ในส่วนการบริการวิจัย มีหน่วยงานด้านการวิจัยและให้บริการด้านวิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์วิจัย

นวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2) หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านยาสมุนไพร 3) หน่วย

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยด้านเภสัชวิทยาและการพัฒนาวัคซีนโดยใช้แบบจำลองสัตว์ทดลอง 4) 

หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้าน เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชบำบัด 5) หน่วยวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศดา้น ผลลัพท์ทางสุขภาพและความปลอดภัยทางยาในผูสู้งอายุ 

 

1.3 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 

 ด้านการกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนด

เป้าหมายของการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน  

1)  ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3) บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5) บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี ้วัด

สำหรับวัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุก ด้าน 

ดังตารางต่อไปนี ้

 

 (3.1) เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

1. หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 2 

หลักสูตร 

1. บัณฑิตมงีานทำ 

2. ผู้ใชบั้ณฑิตพงึพอใจใน

คุณภาพบัณฑิต 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและปฏิบัติการ

แนวใหม่มีการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาเพื่อส่งเสริมฝึกประสบการณ์ 

ซ ึ ่ งจะช ่วยพ ัฒนาท ั ้ ง  Hard Skills และ Soft Skills ม ีการใช ้ส ื่อ
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หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

 อิเล็กทรอนิกส์เพื ่อให้นิสิตได้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง จัด

กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู ่ช ุมชน  มีการ

แลกเปล ี ่ยนน ิส ิตในต ่างประเทศพ ัฒนาน ิส ิตร ่วมก ับสถาน

ประกอบการ 

2. หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ปริญญาโท   

1 หลักสูตร  

ปริญญาเอก  

1 หลักสูตร  

ผู้เรียนสามารถนำความรู ้   

องค์ความรู้ และหรือองค์

ความรู้ใหม่ไปใชใ้นการ

ต่อยอดและพัฒนาการ

ประกอบอาชพี 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน ฝึกทักษะด้านการ

ทำวิจัย การแสวงหาความรูแ้ละการต่อยอดองค์ความรู้ กำหนดให้มี

การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึกษาหรือสูงกว่า มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำ

วทิยานพินธ์ 

 

ตารางที่ 2 เป้าหมายและแนวทางการวิจัย 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและ

บริการ 

การวจิัย มุ่งเป็นสถาบัน การศึกษา

ขั้นสูงท่ีพร้อมดว้ยบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพ (Talent and Skilled Hu-

man Resources) ผลิตงานวจิัยเป็น

รากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ สร้างองค์ความรูใ้หม่

นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนา

สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้

ก้าวหนา้และนำไปใชป้ระโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคม และ

ภาคอุตสาหกรรมในเชงิพาณิชย์ สู่

การเตบิโตอย่างย่ังยนืของสังคม 

1. การได้รับการจัดอันดับ World Rank-

ing  

2. การวจิัยต่อยอดองค์ความรูสู้่การ

สร้างนวัตกรรม และการนำผลงานวจิัย

ไปใชป้ระโยชน์พัฒนาชุมชนหรือต่อยอด

เชงิพาณิชย ์

3. ผลงานวจิัยได้รับการตพีมิพใ์นระดับ

นานาชาติและได้รับการอา้งอิง 

ดำเนนิการวิจัยและการนำเสนอ

งานวจิัยสู่เวทีระดับโลก โดยมีการ

ทำงานวิจัยเพื่อตามสนองต่อความ

ตอ้งการของชุมชนตามกระบวนการ           

1 Faculty 1 Signature มกีารบูรณาการ

วจิัยร่วมกับจังหวัดและประเทศ รวมท้ัง

มสีถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลย ีทำหนา้ที่ในการต่อยอดองค์

ความรู้ 
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบรกิารวชิาการ 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีด ีและเป็นท่ีพ่ึงให้

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา 

สร้างรายได้ ส่งเสริม  สุขภาวะท่ีด ี

และบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อน

ของชุมชนและสังคม 

 

1. การสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชนและ

ผู้รับบริการ 

 

 

 

บริการวิชาการด้วยการนำความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

ตามกระบวนการ 1 Faculty 1 Signature การบริการ

วชิาการแบบให้เปล่า การบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิด

รายได้แก่ช ุมชน การจัดประชุมวิชาการ อบรม

สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้

 

ตารางที่ 4 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ส่งเสริมให้มี Cultural En-

terprise เพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์

สู่สากล 

1. มผีลงานวจิัยและ

นวัตกรรม  ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2. จำนวนผลิตภัณฑ์และ

บริการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีสร้างมูลค่า

และพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน 

สร้างผลงานผ่านการลงชุมชน งานวจิัย และการ

สร้างนวัตกรรมทางศลิปวัฒนธรรม Cultural Inno-

vation กลั่นกรอง และต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า 

Value Added ให้กับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชน ให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู ้และเกิดการ

สร้างรายได้สร้างเครอืข่ายความร่วมมือ  กับชุมชน 

(University Engagement) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สร้างสรรค์ผลงานเชงิพาณิชย์ให้เกิดเป็น Cultural 

Enterprise และ สรา้งความภาคภูมิใจในมรดกของ

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนสิิตและบุคลากร 

เป็นอัตลักษณ์ขององค์กร (Thainess) 
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ตารางที่ 5 เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานบรกิารสุขภาพ 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศกึษาและบริการ 

การให้บริการสุขภาพ 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง 

การบริการสุขภาพ 

2. บูรณาการการเรียนการสอน

กับนิสติ 

3. ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 

การให้บริการทั้งผู้ป่วย ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรชุมชน 

รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏบัิตงิานสำหรับนสิิต 

 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ       

เพื่อบูรณาการบริการทางวิชาการให้เข้ากับการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์

จริงของนิสิต สร้างความเชี่ยวชาญ เข้าถึงชุมชน มีจิตอาสา อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการการเข้าถึง  

การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานของประชาชน นิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านหน่วยงานบริการ

ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 6 หน่วยงานบริการทางสาธารณสุขและลักษณะการให้บรกิาร 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บรกิาร 

1 สถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนตาม

มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 

2 ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์

เครื่องสำอางและ

ผลติภัณฑ์

ธรรมชาติ  

คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
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1.4 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

 

ปรัชญา สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ประยุกต์องค์ความรูไ้ด้เสริมสร้างนสิิตให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มคีุณธรรมและคุณลักษณะเป็นผู้นำ

ปรับตัวได้เหมาะสมกับงาน และผู้ร่วมงานทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้

กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชวีิตและการทำงานในองค์กรบุกเบิกองค์ความรูใ้หม่และบูรณา

การองคค์วามรูเ้พื่อประโยชน์ของสังคมถ่ายโอนองค์ความรูก้ับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนา

สังคมไทย ไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรรัฐ 

และองค์กรอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพระบบยา และระบบสาธารณสุขให้

สามารถพึ่งตนเองได้อย่างม่ันคง 

ปณิธาน วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เนน้คุณธรรม มุ่งนำชุมชน 

วิสัยทัศน์ องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน 

ภายในปี พ.ศ.2570 

พันธกิจ  “R E C I P E”  

R : RESEARCH and Innovation : วิจัยนวัตกรรม (สร้างสรรค์ผลงานวิจัยนวัตกรรมทาง 

                                เภสัชศาสตร์) 

E : Education and curriculum : บัณฑิตมีคุณภาพ 

C : Community : ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างเครือข่ายและสื่อสารองค์กร 

I  : Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐานและความเป็นสากล 

P : Personal / communication : บุคลากรมีคุณภาพ 

E : Engagement and Enterreneur : ความเป็นผู้ประกอบการ 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

อัตลักษณ์ทั่วไป: สุนทรียภาพ สุขภาพดี บุคลิกภาพดี 

ค่านยิม

องค์กร 

: “C H A N G E” 

C:  Coaching culture  วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน 

H:  Heart Work   ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน 

A:  Agility    ความคล่องตัว 

N:  Networking   เครือข่ายความร่วมมอื 

G:  Good governance  มีธรรมาภบิาล 
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E:  Empowerment   เสริมพลัง ทุกคนรูจ้ักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด 

สมรรถนะ

หลักของ

องค์กร  

(Core  

Competency) 

R : ready to use, ready to change : บุคลากรมีสมรรถนะพร้อมใช้งานและตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงทันที  

X : excellence in evidence-based practice : มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติบนหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

 

 พันธกิจ (Missions) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

พะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จงึดำเนิน

พันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

  

 1) ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรู้ทันโลกทัน

เทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมี

คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ

บริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับ
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และตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็น

สากลและนานาชาติ 

 

 2) วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

การวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ

สังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการตดิตามและการประเมินผล

เป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่

ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการ

เผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้

ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ

พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

 

  3) บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในทุกสาขาทั้ง

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วย

ปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” มหาวิทยาลัย

ต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีและเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม 

ยกระดับการศกึษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคม

ที่เกิดขึน้ เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สังคมมคีวามเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิด

สังคมความสุข 
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 4) ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

 การดำรงไว้ซึ ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที ่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้

ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื ่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื ่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 

 5. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกำหนดในการ

บริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและ

ประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที ่ทันสมัยในทุกระดับ 

ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindsetของการทำงานและ

การบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผูต้ามในโลกใหม่ เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจใน

นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตอืรอืร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ

ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงาน

ร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี 

ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดำเนินงาน

ที่มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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1.5 บุคลากร (Workforce Profile)  

 สมรรถนะหลักของพนักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

 (1.5.1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้

ความรู ้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ช เป็นผู้บริหาร เป็นผู้กำกับและ

ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และแนว

ปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ

ของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานและพันธ

ก ิจหล ักของมหาว ิทยาล ัยอย ่ างม ีค ุณภาพและม ีความส ุข  ม ีท ัศนคต ิท ี ่ ด ี และม ีความภ ูม ิ ใจ 

ในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบ ัต ิงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์ส ู ่ม ืออาช ีพ  

ด ้ านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาว ิทยาล ัยพะเยา  ( UP-PSF)  พ ัฒนาระบบสว ัสด ิก าร 

และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน   

3. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนากระบวนการ

ทำงาน  และบ ู รณาการการทำงานร ่ วมก ั นท ั ้ ง ภ าย ในหน ่ ว ย ง านและร ะหว ่ า งหน ่ ว ย ง าน  

“สานความคิด สร ้างจ ิตใจ” ด ้วยพลังความสามัคค ีและความสัมพันธ ์ท ี ่ด ี  เพ ื ่อส ่งมอบบริการ  

ที ่ด ีม ีค ุณภาพแก่น ิส ิต และผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียทุ กกล ุ ่ม พ ัฒนาเคร ื ่องม ือสนับสนุนการทำงาน 

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการทำงาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment Evaluation) 

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานแบบ

ก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) สอดคล้อง

และมุ ่งสู ่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี ้ว ัดระดับสูง (Super KPI) เพื ่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 (1.5.2) สมรรถนะของพนักงาน 

 พนักงานสายวิชาการ  

1. ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard  

Framework, PSF)   

2. ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะ การ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน   

3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม และมี

ทักษะทางภาษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ   

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

5. ม ุ ่ งสานความค ิดสร ้างจ ิตใจ ให ้ เก ิดพล ังความสาม ัคค ี  ร ่วมสร ้างส ิ ่ งท ี ่ดี  

ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

                   

(1) พนักงานคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิน้ 58 คน ประกอบ

ไปด้วย ผู ้ท ี ่ม ีตำแหน่งทางว ิชาการในระดับผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 คน ร ้อยละ 20.26                 

รองศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน ร้อยละ 6.90 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้

ความรู้และใช้ทักษะ ที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบ

มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard Framework, 

UP-PSF) ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรตคิุณแก่อาจารย์ และการให้แรงจูงใจแก่

อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 

(1.1) สมรรถนะของพนักงาน 

พนักงานสายสนับสนุน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2. บริการที่ดี (Service Mind) 

3. เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

4. ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  
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6. ม ุ ่ งสานความคิดสร ้างจ ิตใจ ให ้ เก ิดพล ังความสามัคค ี  ร ่วมสร ้างส ิ ่ งท ี ่ดี  

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

(2) พนักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

คณะเภสัชศาสสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั ้งสิ ้น 21 คน 

ประกอบไปด้วย ผูท้ี่มตีำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.72 และลูกจ้างช่ัวคราว จำนวนทั้งหมด 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสาย

สนับสนุน ให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  

  

1.6 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 โครงสรา้งคณะคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งส่วนงานเพื่อการบริหารงานภายใน 

ออกเป็น 1 สำนักงาน 2 สาขาวิชา และ 6 หน่วยงานภายใน คือ 

 1. สำนักงานเลขานุการคณะ 

 2. สาขาวิชา ได้แก่ 

  2.1 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

  2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

 3. หน่วยงานภายใน ได้แก่ 

  3.1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

  3.2 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลติภัณฑ์ธรรมชาติ 

  3.3 หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศดา้นยาสมุนไพร  

  3.4 หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยด้านเภสัชวิทยาและการพัฒนาวัคซีนโดยใช้ 

                          แบบจำลองสัตว์ทดลอง  

  3.5 หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศดา้น เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชบำบัด  

  3.6 หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศดา้น ผลลัพท์ทางสุขภาพและความปลอดภัยทางยาใน 

                           ผูสู้งอายุ 
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การบร ิหารจ ัดการในล ักษณะของการมอบหมายงานตามสายงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง                    

ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ รองคณบดี 4 ท่าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองคก์ร

และวิชาชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการ

วิชาการ และรองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจสู่ชุมชน และผู้ช่วยคณบดี 4 ท่าน ได้แก่ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายสารสนเทศ ประชุมวิชาการ และความเป็นสากล และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติงาน ประธาน

หลักสูตร และหัวหน้าสำนักงาน ตามลำดับ และมีพนักงานสายสนับสนุนที่ดูแลรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ 

รวมทั้งหน่วยงานภายใน ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยคณะ 4 งาน ได้แก่ งานบริหารและพัฒนา

องค์กรและวิชาชีพ งานวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และงาน

พัฒนานิสิตและวิรัชกิจ ซึ่งบุคลากรแต่ละฝ่ายจะทำงานภายใต้กรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบตามสายงานที่

เกี่ยวข้อง โดยการมอบหมายงานจะเป็นไปตามลำดับช้ันของการบริหาร (รูป 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1 แผนผังโครงสร้างการบริหาร
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กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

  กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื ่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมา พ.ศ.2565 – 2569 ที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกาศราชกิจจานุเษกษา

เรื ่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผน

อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

 

  กระบวนการที่ 1 [มีนาคม 2564] การทำแบบสำรวจสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) จาก

มหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การด้วย 7s McKinsey  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis เพื่อหาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และนำมากำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Objective; SO) ของแต่ละยุทธศาสตร์  

  กระบวนการที ่  2 [เมษายน-พฤษภาคม 2564] คณะผู ้บร ิหารเข ้าร ่วมประชุมกับทาง

มหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกัน

วางกรอบเพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ร่วมกันกับผู้รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 

5 ด้าน ตามแนวทางการเกณฑ์คุณภาพศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อกำหนดแผน
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ยทุธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มคีวามสอดคล้องกับสภาวการณ์โลก บริบทของการพัฒนาประเทศไทย และบริบท

ของมหาวิทยาลัย  

  ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินตนเอง ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมินกำหนดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ตามคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิ งยุทธศาสตร์ ของ

กระทรวง อว.  

 กระบวนการที่ 3 [พฤษภาคม-มิถุนายน 2564] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้

เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการ

จัดประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้

 (1) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รอง

อธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และผูอ้ำนวยการ  

 (2) การประชุมการวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 21 มถิุนายน 2564 ณ หอ้งประชุมบวร รัตนประสทิธิ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รอง

อธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และผูอ้ำนวยการ   

 (3) การประชุมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการพลิก

โฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

ผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู ้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และ

ผูอ้ำนวยการ 

  กระบวนการที่ 4 [กรกฎาคม 2564] มหาวิทยาลัยจัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์  

 กระบวนการที่ 5 [สิงหาคม 2564] มหาวิทยาลัยนำเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ และแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ในกับคณะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 กระบวนการที ่ 6 [สิงหาคม 2564] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับ

สมบูรณ์ และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

 กระบวนการที่ 7 [กันยายน 2564] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอ (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) ฉบับ

สมบูรณ์ ให้บุคลากรภายในคณะทราบ 



 

21 
 

 กระบวนการที่ 7 [ตุลาคม 2564] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเริ ่มการใช้ แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

(ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ 

 

4.  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักที ่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 

รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักและประเด็น

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของ

สังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ระบบวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการ

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไข

ข้อจำกัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วม

สร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตาม (ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังตารางต่อไปนี้ 
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1.7 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังตาราง

ต่อไปนี ้  

 

ตารางที่ 7  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

กลุ่มผู้เรียนและผู้รบับริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นสิิตปัจจุบัน 1. สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินท่ี

ดีท่ีนิสติได้รับ 

2. การได้รับบริการต่าง ๆ จากคณะฯ 

3. การได้งานทำทันทีหลังจบการศึกษา 

ผู้รับบริการวิชาการ 

- ผู้รับบริการ ณ สถานปฏบัิตกิารเภสัชกรรม

ชุมชน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

 

1. ได้รับบริการด้านสุขภาพ และเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

1. ได้รับองค์ความรู้ และเกิดความพงึพอใจจากการอบรม/รับบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยมคีุณภาพ 

2. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

- ผู้ใชบั้ณฑิต 

 

1. ความพร้อมในองค์ความรู้และทักษะการปฏบัิตงิานของบัณฑิต 
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- ศษิย์เก่า 

- ผู้ปกครอง 

 

 

 

- ชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. สายสัมพันธ์ระหว่างศษิย์เก่ากับคณะฯ 

1. สภาพแวดลอ้ม สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ี    

   ดีท่ีนิสติได้รับ 

2. การดูแลเอาใจใส่นสิิตโดยบุคลากรในคณะฯ 

3. การได้งานทำหลังจบการศึกษา 

1. การคงอยู่และการสบืสานศิลปวัฒนธรรม 

2. การต่อยอดและประโยชน์เพิ่มเตมิจากการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

ตารางที่ 8 คู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความรว่มมอื/ผู้ส่ง

มอบ 

ความเกี่ยวข้องกับ

ระบบงาน 
ข้อกำหนดที่สำคัญ กลไกการสื่อสารที่สำคัญ 

ผู้ส่งมอบ 

บ ร ิ ษ ั ท เ ช ่ า เ ห ม า

บริการ 

ให้บริการตามข้อตกลง บริการเป็นไปตามสัญญา ประชุม, พบปะหารือ, โทรศัพท์, 

โทรสาร และอเีมล 

คู่ความรว่มมอื 

แหล ่ งฝ ึกงานของ

นสิิต 

สนับสนุนด้านทักษะเชิงวิชาชีพ

แก่นิสติ 

เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภา

เภสัชกรรม 

ประชุม, พบปะหารือ, โทรศัพท์, 

โทรสาร และอเีมล 

ภาคเอกชน/องค์กร

ของรัฐ 

- ร่วมพัฒนางานวิจัยกับ

ผู้ประกอบการ และให้

ให้บริการทางวิชาการ 

- ร่วมพัฒนางานวิจัยด้าน

สมุนไพร 

- มจีุดมุ่งหมายด้านการ

ประกอบการธุกิจ

เครื่องสำอาง และ/หรือ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอางท่ีมีคุณภาพ 

- มจีุดมุ่งหมายด้านการ

พัฒนางานวิจัยด้าน

สมุนไพรและมีเป้าหมาย

หลักคือประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคม 

ประชุม, พบปะหารือ, โทรศัพท์, 

โทรสาร อเีมล และการลงนามใน

คู่ความร่วมมอื 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา เพื่อ

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้มีการประเมิน

คุณภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์ค ุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วเิคราะห์สภาวการณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 1) ความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

ลำดับในการแข่งขัน และข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 

พันธกจิ คู่เทยีบ แหล่งข้อมลู เรื่องที่จะเทียบ-ข้อมูลของคูเ่ทยีบ 

ด้านการผลิต

บัณฑิต 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

ระบบฐานขอ้มูลดา้นการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

(CHE-QA) 

1. รอ้ยละของนักศึกษาทีส่ำเรจ็

การศึกษาตามกำหนด 

2. รอ้ยละของบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีี่มีงานทำภายใน 1 

ปี หลงัสำเร็จการศึกษา (ไม่นบั

รวมอาชีพอิสระ) 

3. รอ้ยละของบัณฑิตที่สอบผา่น

ใบประกอบวิชาชีพได้ในคร้ัง

แรก (ฉพาะหลักสตูรการ

บรบิาลทางเภสัชกรรม) 

ด้านการวจิัย  คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

Scopus/ ISI Web of Science 1. ผลงานวจิัยท่ีตีพิมพ์ใน Scopus/ ISI Web of 

Science  

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

QS University ranking 1. QS University ranking ในสาขา Pharmacy & 

Pharmacology    

ด้านการบริการ

วชิาการ  

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ผลการประเมินตนเองในปี

การศึกษาก่อนหน้า (SAR) 

1. รายได้ท่ีเกิดจากงานบริการวชิาการ 
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2. จำนวนผู้ประกอบการท่ีเกิดขึน้

หลังจากการเข้าร่วมกจิกรรม

บริการวชิาการ 

ด้านการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม  
 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ระบบฐานขอ้มูลดา้นการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. จํานวนผลิตภัณฑจ์ากภูมปัิญญา

ไทยท่ีได้รับการอนุรักษ์และ

พัฒนา  

2. จํานวนฐานขอ้มูลภูมิปัญญา

ท้องถิ่นทางด้านสมุนไพรหรือ

แพทย์แผนไทยล้านนา  

3. รอ้ยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมความ

เป็นลา้นนา  

ด้านการบริหาร   คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ / 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 1. ธรรมาภบิาลในการบริหารงาน 

ความโปร่งใส  

2. การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment) 

3. การใชเ้กณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อ

การดำเนนิงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)   

 

 2) บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ 

ด้านหลักสูตรและ

บริการ หรือด้านพันธ

กิจ 

1. การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความตอ้งการของ

ตลาด  

2. กลยุทธ์การส่งเสริมการได้งานทำของ

บัณฑิต 

3. การมหีลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษา และ

หลักสูตร non-dergree เพื่อตอบสนองอุป

สงค์ของตลาด 

4. การสร้างกลุม่วจิัยของอาจารย์ในคณะฯ 

และสร้างกลุ่มวจิัยร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก 

1. ส่วนแบ่งดา้นการตลาดของผู้เรียนสาขา

วทิยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง 

2. การใชค้วามเชี่ยวชาญของอาจารย์และใช้

ทรัพย์สนิทางปัญญาและแปลงเป็นความรู้สูก่าร

ต่อยอดงานวจิัย รวมถงึการสร้างผลงานวจิัย

และนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ

สังคมและผูใ้ห้ทุนวจิัย 

3. การวจิัยดา้นสุขภาพ สุขภาวะของผู้สูงอายุและ

ชุมชนรอบในพื้นท่ีมหาวทิยาลัย 
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ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ 

 

 

4. การบริการวชิาการด้านเภสัชศาสตร์ท่ีสอดคล้อง

กับความตอ้งการของชุมชน 

5. การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่นรอบ

มหาวทิยาลัย พื้นท่ีรับผิดชอบของคณะฯ (อำเภอ

เชยีงคำ) และชุมชนในจังหวัดพะเยา 

ด้านปฏบัิตกิาร 1. การมกีระบวนการจัดการความรู้และการ

ค้นหาวิธีปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศขององค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2. การสื่อสารสารสนเทศและข่าวสารท่ีสำคญั

ในองคก์รอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. การมรีะบบตดิตามผลการปฏบัิตงิาน

และประเมินความสำเร็จของแผนงาน  

4. การมรีะบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลเป็น

ปัจจุบัน พร้อมต่อการใช้งาน เพือ่การ

บริหารจัดการและการตัดสนิใจ 

5. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ ภายใต้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัด  

6. การบริหารจัดการโดยการมุง่เนน้ลูกค้า 

ท่ีมีการรับข้อมูลเสียงของลูกค้าอย่าง

เป็นระบบและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 

7. การมรีะบบจัดการขอ้ร้องเรียน 

8. การบริหารองคก์รโดยการใชข้อ้มูลจริงท่ี

เป็นปัจจุบัน 

9. กลยุทธ์ในการเพิ่มรายไดข้องคณะ 

10. การวางแผนและการกำหนดระยะเวลา

การดำเนนิการต่าง ๆ โดยคำนงึถึง

ขั้นตอน กฎ ระเบียบ ที่ไม่ยืดหยุ่น เพื่อ

ไม่ให้เกิดความล่าชา้ 

11. แผนการจัดการดา้นสิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยท้ังดา้นร่างกายและ

สินทรัพย์ของบุคลากรและของคณะ 

1. การปรับปรุงระบบการทำงานภายในคณะฯ โดย

ใชเ้ทคโนโลย ี
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ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ 

ด้านบุคลากร 1. การมีแผนพัฒนาบุคลากรและระบบ

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. แผนและกลไกในการตรวจสอบธรรมาภิ

บาล 

3. การจัดสรรหนา้ที่รับผิดชอบของ

บุคลากรเพื่อให้เกิดการบรรลุวสิัยทัศน์ 

ภายใตข้้อจำกัดด้านอัตรากำลัง 

4. แผนการประเมินและส่งเสริมความ

ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 

1. ทุกตำแหนง่งานมขีั้นตอนการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน 

บุคลากรปฏบัิตงิานแทนกันได ้

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

ด้วยการนำเทคโนโลยเีขา้มาช่วย 

ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

1. แผนการดำเนินงานท่ีก่อให้เกดิการสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมท่ี

ชัดเจน 

2. แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้มท่ี 

1. การดแูลสังคมและชุมชน ผ่านการทำงานร่วมกับ

ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบของ

คณะฯ  โดยอาศัยการสนับสนุนจาก

มหาวทิยาลัย และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ี

การทำงานในพื้นท่ีชุมชน 

 

             3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  คณะฯ มีระบบการปรับปรุงการดำเนินการภายในคณะฯ โดยใช้หลัก PDCA (Plan-

Do-Check-Act) มีกระบวนการพัฒนากระบวนการทำงานในแต่ละหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือ LEAN 

มีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN-QA) เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาการทำงานภายในคณะฯ ใช้หลักวิธี

ปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice) ในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการเภสัช

กรรมชุมชน 
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2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 

 (1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

 ตารางที่ 9 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Strategy 1. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจากการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

2. วสิัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวช้ีวัด มี

ความสอดคล้องกัน 

3. มกีารแปลงแผนไปสู่การปฏบัิตท่ัิวท้ังองค์กร  

4. มตีัวช้ีวัดเร่งด่วน Super KPI เพือ่ผลักดันให้

เกิดการดำเนนิงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. การดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุ

เชงิประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์

พัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. Structure 1.  มโีครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ

บริหารงานชัดเจน 

2.  มีการจัดคนเข้าทำงานตามโครงสร้างและ

กระจายอัตรากำลังอย่างท่ัวถึง 

3.  ภูมิทัศน์สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ อาคาร

สถานท่ีมีความพร้อมรองรับการดำเนนิงาน  

    ระบบสาธารณุปโภคท่ีท่ัวถึง 

1.  สัดส่วนเงินรายได้ในการดำเนินงาน ยังพึ่งพาเงิน

รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษาเป็นหลัก 

3. System 1. มีระบบ e-Budget รองรับการวางแผน

ยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การ

เบิกจ่าย การติดตามประเมินผล และ

รายงานผลในรูปแบบสารสนเทศ 

2. มีการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผู ้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพท้ังดา้น

งบประมาณ การเงิน และแผนงาน 

1. มหาวทิยาลัยควรพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการ

เรียนการสอนและมีการใชร้ะบบมาช่วยในการ

ปฎบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

การเชื่อมโยงขอ้มูลออนไลน์ของทุกหน่วยงาน ยังไม่

ผสานเป็นระบบเดียวกัน เกดิความไม่สะดวกในการใช้

งาน และไม่ม ีBig Data ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 10 การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey (ต่อ) 

7s McKinsey จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

4. STAFF 1. บุคลากรสายวชิาการมีความสามารถสูง วจิัย/ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาตเิพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความโดดเด่น

ด้านการพัฒนาสินคา้และผู้ประกอบการท้องถิ่น 

1.  การแข่งขันทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่ม

มากขึ้น ต้องพัฒนาทักษะการใช ้IT ให้

ทันท่วงที 

2. การรวมกลุ่มนักวิจัยในการทำงาน ดึง

บุคลากรท่ีมีศักภาพออกไปเป็นฟรีแลนซ์ 

5. Skill  1. มรีะบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart Operation 

รองรับกระบวนการ HRD 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี 

มคีวามรักองค์กรและทุ่มเททำงาน 

3. มหาวทิยาลัยมคีณะและหลกัสตูรท่ีหลากหลาย 

1.ระบบบริหารบุคลากรท่ีมีรูปธรรม 

(สมรรถนะ การประเมิน การเข้าสู่

ตำแหน่ง สวัสดิการ การส่งเสริมสร้าง 

Mindset)   

6. Staff 1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และนำไป

ปรับปรุงพัฒนา 

2. การทำงานแบบมสี่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และ

ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และ

ประสบความสำเร็จ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือประกาศมีความซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกาศ   

7. Style 1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา และนำไป

ปรับปรุงพัฒนา 

2. การทำงานแบบมสี่วนร่วม ทำงานเป็นทีม และทักษะ

การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมติร  และประสบ

ความสำเร็จ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือประกาศมีความซับซ้อน 

2. บุคลากรขาดความรู ้ความเขา้ใจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ   

8. Shared 

Value 

1. มกีารกำหนดค่านิยมร่วม 

2. มหาวิทยาลัยเนน้การมีส่วนร่วม (Unity) ของผู้บริหาร

และบุคลากรทุกระดับ รวมถึง เนน้การปฏบัิตงิาน

แบบมอือาชพี (Professional) 

1. ขาดการสื่อสารและทำความเข้าใจ

ค่านิยมร่วม ไม่มแีผนรองรับการ

ขับเคลื่อนค่านิยมร่วม 

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านยิมร่วม  
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(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ตารางที่ 11 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลและ

กฎหมาย (Political) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปท่ีีขับเคลื่อนประเทศไทย

ไปสู่เศรษฐกิจดิจติอล/สังคมดจิติอล ส่งเสริม

ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการนำ

เทคโนโลยดีิจิตอลเข้ามาช่วยให้เกิดความ

คล่องตัวลดระยะเวลาขั้นตอนและกฎระเบียบ

ท่ีไม่จำเป็น 

2. นโยบายดา้นการส่งเสริมการส่งออก  

3. การสนับสนุนทุนวจิัยและการสร้างนวัตกรรม

จากภาครัฐ  

4. ส่งเสริมให้นักวิจัยหรือนักวชิาการจากสถาบัน   

     การศึกษาภาครัฐเข้าไปทำงานให้กับภาธุรกิจ

อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและ

เพิ่มขดีความสามารถในการวจิยัของ

สถาบันการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาที่ตอบ

โจทย์ความตอ้งการของประเทศ 

5. นโยบายสนับสนุนการผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน

ไทย 

6. การผลักดันให้มีการนำตัวยาสมุนไพรไทยไป

ใชร่้วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน 

7. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศสุขภาพ  

     (eHealth Strategy) 

8. มีหน่วยงานภายนอกต้องการตรวจวัด

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์

9. นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสนับสนุนการบูรณา

การวจิัย บริการวิชาการกับชุมชน  

10. นโยบายมหาวทิยาลัยสนับสนุนการบูรณา

การพันธกิจกับชุมชน 

1. การยกเลิกการใชทุ้นฯ ของบัณฑิตเภสัช

ศาสตร์ 

2. ขั้นตอน กฎระเบียบ บางประการท่ี

ส่งผลใหก้าร 

     ดำเนนิการต่าง ๆ ล่าชา้ ไมย่ดืหยุ่น 

3. โอกาสการบรรจุพนักงานมนีอ้ย 
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

11. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนนิงานท่ี

บูรณาการกับชุมชน 

12. มหาวทิยาลัยมนีโยบาย smart university 

13. คณะเภสัชศาสตร์ท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานในการ

ดำเนนิงานบูรณาการทุกพันธกิจมีจำนวนนอ้ย 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and Envi-

ronment) 

1.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจการผลิตของ

อุตสาหกรรมและการลงทุน 

2. การขยายตัวของตลาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์

ด้านความงาม เคร่ืองสำอาง และผลิตภัณฑ์ด้าน

สุขภาพ 

3. ธุรกิจและอุตสาหกรรมทางชวีวทิยาศาสตร์

ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและมโีอกาสเติบโตต่อไป

ในอนาคต 

4. อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองสำอางจาก

สมุนไพร ยังขาด มาตรฐานของวัตถุดบิ 

มาตรฐานการทดสอบความเป็นพิษและ

มาตรฐานของโรงงานผลิต 

5. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

6. ชุมชนในจังหวัดพะเยาต้องการให้คณะเขา้ไป

พัฒนาในพืน้ท่ี 

7. มหาวิทยาลัยสนับสนุน Green Office / UI 

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

1. ทศิทางของเศรษฐกิจ 

2. อัตราการจ้างงานและอุปสงค์ของตลาด 

3. จำนวนทุนวจิัยท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มพ. 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนมจีำนวนนอ้ย 

4. ข้อจำกัดด้านระบบขนส่งมวลชน 

5. โรค ภัยธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มท่ีไม่

อาจคาดเดาได ้

6. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการผลิต

เภสัชกรจากรัฐบาล 

3. การเมอืง สังคม และ

วัฒนธรรม (Socio and 

Cultural) 

1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ 

2. ตั้งอยู่ในภูมภิาคท่ีวัฒนธรรมท้องถิ่นผูกพันกับ

สมุนไพร มีวัฒนธรรม และภูมปัิญญาที่

หลากหลาย  

3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเจ็บป่วยและ

เสียชวีติของประชาชน การระบาดของโรคตดิเชื้อ

อุบัตใิหม่โรคตดิเชื้ออุบัตซิ้ำ 

1. การมีคณะเภสัชศาสตร์เปิดใหม่ 

2. โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงอัตรา

การเกิดลดลง 
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4. ความนิยมในการดูแลสุขภาพด้วยการป้องกัน

โรค 

4. เทคโนโลย ี

(Technology) 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีหม่ในการดูแล

สุขภาพ 

2. ความก้าวหนา้ของระบบโลจสิตกิส์ 

3. การศกึษาจีโนมมนุษย์ (Human Genome Pro-

ject) ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคและความรูท้างดา้นเภสัชพันธุศาสตร์ 

(pharmacogenetics หรือ pharmacogenomics) 

1. เทคโนโลยหีุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

5. สิ่งแวดลอ้ม 

(Environment) 

1.กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายดา้น

สิ่งแวดลอ้ม 

2.แนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

3.การใชพ้ลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวยีน 

1. การเปลี ่ยนแปลงของสภาพอากาศ

และสิ่งแวดลอ้ม 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบต่อ

การดำเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

6. กฎหมาย (Legal) 1. กฎหมายด้านการประกอบวิชาชพี และ

มาตรฐานของสถานบริการด้านสุขภาพ 

2. กฎหมายดา้นการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
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2.3 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Challenge) 

 

       จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชงิ 

กลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบเชงิกลยุทธ์ 

(Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 12 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 

ด้าน  ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์  ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์

การเรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

S - มอีาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญทางด้านวศิวกรรมชีว

การแพทย ์

- ความร่วมมือระหว่างสถาบันภายนอกประเทศ

ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

- การสนับสนุนและความร่วมมอืระหว่าง

สถาบันภายในประเทศ 

- มหาวทิยาลัยตัง้อยู่ในชุมชน 

- ตัง้อยู่ในภูมภิาคท่ีวัฒนธรรมท้องถิ่นผูกพันกับ

สมุนไพร มีวัฒนธรรม และภูมปัิญญาที่

หลากหลาย  

- มอีาจารย์ท่ีมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการทำงานกับ

ชุมชน 

 

W - การบูรณาการพันธกิจกับชุมชนมไีม่มาก 

- ขาดทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(community change agent) 

- ยังไม่มหีลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

- การสนับสนุนและความร่วมมอืระหว่างสถาบัน

ภายนอกประเทศ 

 

O - ชุมชนในจังหวัดพะเยาต้องการให้คณะเข้าไป

พัฒนาในพืน้ท่ี 

- มงีบประมาณสนับสนุนการดำเนนิงานท่ีบูรณา

การกับชุมชน 

- นโยบายมหาวทิยาลัยสนับสนุนการบูรณาการ

พันธกิจกับชุมชน 

- ธุรกิจและอุตสาหกรรมทางชวีวทิยาศาสตร์ถูก

พัฒนาอย่างรวดเร็วและมโีอกาสเตบิโตต่อไปใน

อนาคต 

T 

 

 

 

 

 

- การยกเลิกการใช้ทุนฯ ของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

- โรค ภัยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมท่ีไม่อาจคาดเดา

ได ้

- ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนผลิตเภสัชกรจาก

รัฐบาล 

- การมคีณะเภสัชศาสตร์เปิดใหม่ 
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- การสนับสนุนทุนวจิัยและการสร้างนวัตกรรม

จากภาครัฐ  

- ส่งเสริมให้นักวิจัยหรือนักวชิาการจาก

สถาบันการศึกษาภาครัฐเข้าไปทำงานให้กับภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและ

เพิ่มขดีความสามารถในการวจิยัของ

สถาบันการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาที่ตอบ

โจทย์ความตอ้งการของประเทศ 

- ยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศสุขภาพ 

(eHealth Strategy) 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจการผลิตของ

อุตสาหกรรมและการลงทุน 

- การขยายตัวของตลาดโดยรวมของงผลิตภัณฑ์

ด้านความงาม เคร่ืองสำอาง และผลิตภัณฑ์

ด้านสุขภาพ ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี

ใหม่ในการดูแลสุขภาพ 

วจิัย 

 

 

 

 

 

 

S - มอีาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญดา้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

- มกีารยื่นขออนุสทิธิบัตรและสิทธิบัตรจำนวน

มาก 

- มอีาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญดา้นนาโนเทคโนโลย ี 

- ผลงานวจิัยของคณะเภสัชศาสตร์มจีำนวนเพิ่ม

มากขึ้น 

W 

 

- ขาดนโยบายมุ่งเป้าในการทำวิจัย 

- ความพร้อมของเครื่องมือวทิยาศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนงานวจิัย 

- ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนผลิตเภสัชกรจาก

รัฐบาล 

 

O - การสนับสนุนทุนวจิัยและการสร้างนวัตกรรม

จากภาครัฐ  

- ส่งเสริมให้นักวิจัยหรือนักวชิาการจาก

สถาบันการศึกษาภาครัฐเข้าไปทำงานให้กับภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและ

เพิ่มขดีความสามารถในการวจิยัของ

สถาบันการศึกษาในการวจิัยและพัฒนาที่ตอบ

โจทย์ความตอ้งการของประเทศ 
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- นโยบายสนับสนุนการผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน

ไทย 

- นโยบายสนับสนุนการผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน

ไทย 

- การผลักดันให้มกีารนำตัวยาสมุนไพรไทยไปใช้

ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน 

ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยใีหม่ในการดูแล

สุขภาพ 

การสนับสนุนและความร่วมมอืระหว่างสถาบัน

ภายในประเทศ 

- คณะเภสัชศาสตร์ท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานในการ

ดำเนนิงานบูรณาการทุกพันธกิจมีจำนวนนอ้ย 

- ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยใีหม่ในการดูแล

สุขภาพ 

- การศึกษาจโีนมมนุษย์ (Human Genome Pro-

ject) ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคและความรู้ทางดา้นเภสัชพันธุศาสตร์ 

(pharmacogenetics หรือ pharmacogenomics) 

บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

- มอีาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้นการทำงาน

กับชุมชน ตัง้อยู่ในภูมภิาคท่ีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผูกพันกับสมุนไพร มีวัฒนธรรม และภูมปัิญญาที่

หลากหลาย 
- นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสนับสนการบูรณา

การวจิัย บริการวิชาการกับชุมชน 

W 

 

การบูรณาการพันธกิจกับชุมชนมไีม่มาก 

 

O 

 

- นโยบายมหาวทิยาลัยสนับสนุนการบูรณาการ

พันธกิจกับชุมชน 

- มหีน่วยงานภายนอกต้องการตรวจวัดคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ์

- อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองสำอางจาก

สมุนไพร ยังขาด มาตรฐานของวัตถุดบิ 

มาตรฐานการทดสอบความเป็นพิษและ

มาตรฐานของโรงงานผลิต 

- ความพร้อมของเครื่องมือวจิัยสำหรับตรวจ

วเิคราะห์คุณภาพ 

T ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนผลิตเภสัชกรจาก

รัฐบาล 
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- มหาวทิยาลัยตัง้อยู่ในชุมชน 

- ชุมชนในจังหวัดพะเยาต้องการให้คณะเข้าไป

พัฒนาในพืน้ท่ี 

- มงีบประมาณสนับสนุนการดำเนนิงานท่ีบูรณา

การกับชุมชน 

- คณะเภสัชศาสตร์ท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานในการ

ดำเนนิงานบูรณาการทุกพันธกิจมีจำนวนนอ้ย 

ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

- มอีาจารย์ท่ีมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการทำงานกับ

ชุมชน 

W 

 

ขาดแผน/เป้าหมายในการดำเนนิงาน 

การบูรณาการพันธกิจกับชุมชนมไีม่มาก 

O - นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสนับสนการบูรณา

การวจิัย บริการวิชาการกับชุมชน 

- นโยบายมหาวทิยาลัยสนับสนุนการบูรณาการ

พันธกิจกับชุมชน 

- นโยบายมหาวทิยาลัยสนับสนุนเร่ืองการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- มหาวทิยาลัยตัง้อยู่ในชุมชน 

- ตัง้อยู่ในภูมภิาคท่ีวัฒนธรรมท้องถิ่นผูกพันกับ

สมุนไพร มีวัฒนธรรม และภูมปัิญญาที่

หลากหลาย 

- ชุมชนในจังหวัดพะเยาต้องการให้คณะเข้าไป

พัฒนาในพืน้ท่ี 

 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

- ตัง้อยู่ในภูมภิาคท่ีมีความหลากหลายดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ 

-คณะเภสัชศาสตร์ท่ีใชชุ้มชนเป็นฐานในการ

ดำเนนิงานบูรณาการทุกพันธกิจมีจำนวนนอ้ย 

  

 

การบริหาร 

 

 

 

 

 

S - บุคลากรมอีายุเฉลี่ยไม่สูงพร้อมปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

- บุคลากรมคีวามมุ่งมั่นและมีทัศนคติท่ีดตี่อ

การทำงาน 

- นโยบายส่งเสริมและพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศใน

การปฏบัิตงิาน 

 

W 

 

- ขาดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทำให้สามารถ

เข้าถึงขอ้มูลได้สะดวกรวดเร็วและพร้อมใช้งาน 

- ขั้นตอน กฎระเบียบ บางประการท่ีส่งผลใหก้าร

ดำเนนิการต่าง ๆ ล่าชา้ ไม่ยืดหยุ่น 

เทคโนโลยหีุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

- ไม่มแีผนจัดหารายได ้
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- การพัฒนาบุคลากรมคีวามเป็นมอือาชพียังไม่

เพยีงพอ 

-อัตรากำลังไม่เพียงพอ หรอืประสิทธิภาพในการ

ทำงานไม่เพยีงพอ 

-ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดับสื่อสาร 

-ขาดการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรและ

ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

-เทคโนโลยหีุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

-โอกาสการบรรจุพนักงานมนีอ้ย 

-ไม่มแีผนจัดหารายได ้

O 

 

-นโยบายส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน

การปฏบัิตงิาน 

-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีขับเคลื่อนประเทศไทย

ไปสู่เศรษฐกิจดิจติอล/สังคมดจิติอล ส่งเสริมให้

เกิดการสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยี

ดิจิตอล เข้ามาช่วยให้เกิดความคล่องตัวลด

ระยะเวลาขั้นตอนและกฎระเบียบท่ีไม่จำเป็น 

- มหาวทิยาลัยมนีโยบาย smart university 

-การขยายตัวทางเศรษฐกิจการผลิตของ

อุตสาหกรรมและการลงทุน 

-การขยายตัวของตลาดโดยรวมของงผลิตภัณฑ์

ด้านความงาม เคร่ืองสำอาง และผลิตภัณฑ์

ด้านสุขภาพ 

-ธุรกิจและอุตสาหกรรมทางชวีวทิยาศาสตร์ถูก

พัฒนาอย่างรวดเร็วและมโีอกาสเตบิโต

ต่อไปในอนาคต 

-อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองสำอางจากสมุนไพร 

ยังขาด มาตรฐานของวัตถุดิบ มาตรฐานการ

ทดสอบความเป็นพิษและมาตรฐานของ

โรงงานผลิต 

T -ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนผลิตเภสัชกรจาก

รัฐบาล 
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะหค์วามผกูพันกับลูกค้าและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศกึษา 
 

3.1 การวเิคราะห์ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มผู้เรียนและผู้รบับริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

นสิิตปัจจุบัน 1. สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินท่ี

ดีท่ีนิสติได้รับ 

2. การได้รับบริการต่าง ๆ จากคณะฯ 

3. การได้งานทำทันทีหลังจบการศึกษา 

ผู้รับบริการวิชาการ 

- ผู้รับบริการ ณ สถานปฏบัิตกิารเภสัชกรรม

ชุมชน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

 

1. ได้รับบริการด้านสุขภาพ และเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

1. ได้รับองค์ความรู้ และเกิดความพงึพอใจจากการอบรม/รับบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทุนวจิัย 1. ผลงานวจิัยมคีุณภาพ 

2. ผลงานวจิัยสามารถนำไปใชป้ระโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

- ผู้ใชบั้ณฑิต 

- ศษิย์เก่า 

- ผู้ปกครอง 

 

 

 

- ชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

1. ความพร้อมในองค์ความรู้และทักษะการปฏบัิตงิานของบัณฑิต 

1. สายสัมพันธ์ระหว่างศษิย์เก่ากับคณะฯ 

1. สภาพแวดลอ้ม สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ี    

   ดีท่ีนิสติได้รับ 

2. การดูแลเอาใจใส่นสิิตโดยบุคลากรในคณะฯ 

3. การได้งานทำหลังจบการศึกษา 

1. การคงอยู่และการสบืสานศิลปวัฒนธรรม 

2. การต่อยอดและประโยชน์เพิ่มเตมิจากการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
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3.2 การวเิคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Five Force Model) 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ 

ด้านหลักสูตรและ

บริการ หรือด้านพันธ

กิจ 

1. การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความตอ้งการของ

ตลาด  

2. กลยุทธ์การส่งเสริมการได้งานทำของ

บัณฑิต 

3. การมหีลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษา และ

หลักสูตร non-dergree เพื่อตอบสนองอุป

สงค์ของตลาด 

4. การสร้างกลุม่วจิัยของอาจารย์ในคณะฯ 

และสร้างกลุ่มวจิัยร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก 

 

 

1. ส่วนแบ่งดา้นการตลาดของผู้เรียนสาขา

วทิยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง 

2. การใชค้วามเชี่ยวชาญของอาจารย์และใช้

ทรัพย์สนิทางปัญญาและแปลงเป็นความรู้สูก่าร

ต่อยอดงานวจิัย รวมถงึการสร้างผลงานวจิัย

และนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ

สังคมและผูใ้ห้ทุนวจิัย 

3. การวจิัยดา้นสุขภาพ สุขภาวะของผู้สูงอายุและ

ชุมชนรอบในพื้นท่ีมหาวทิยาลัย 

4. การบริการวชิาการด้านเภสัชศาสตร์ท่ีสอดคล้อง

กับความตอ้งการของชุมชน 

5. การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่นรอบ

มหาวทิยาลัย พื้นท่ีรับผิดชอบของคณะฯ (อำเภอ

เชยีงคำ) และชุมชนในจังหวัดพะเยา 

ด้านปฏบัิตกิาร 1. การมกีระบวนการจัดการความรู้และการ

ค้นหาวิธีปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศขององค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2. การสื่อสารสารสนเทศและข่าวสารท่ีสำคญั

ในองคก์รอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. การมรีะบบตดิตามผลการปฏบัิตงิาน

และประเมินความสำเร็จของแผนงาน  

4. การมรีะบบสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลเป็น

ปัจจุบัน พร้อมต่อการใช้งาน เพือ่การ

บริหารจัดการและการตัดสนิใจ 

5. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ ภายใต้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัด  

6. การบริหารจัดการโดยการมุง่เนน้ลูกค้า 

ท่ีมีการรับข้อมูลเสียงของลูกค้าอย่าง

เป็นระบบและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 

7. การมรีะบบจัดการขอ้ร้องเรียน 

1. การปรับปรุงระบบการทำงานภายในคณะฯ โดย

ใชเ้ทคโนโลย ี
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ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความไดเ้ปรียบเชงิกลยทุธ์ 

8. การบริหารองคก์รโดยการใชข้อ้มูลจริงท่ี

เป็นปัจจุบัน 

9. กลยุทธ์ในการเพิ่มรายไดข้องคณะ 

10. การวางแผนและการกำหนดระยะเวลา

การดำเนนิการต่าง ๆ โดยคำนงึถึง

ขั้นตอน กฎ ระเบียบ ที่ไม่ยืดหยุ่น เพื่อ

ไม่ให้เกิดความล่าชา้ 

11. แผนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และ

ความปลอดภัยท้ังดา้นร่างกายและ

สินทรัพย์ของบุคลากรและของคณะ 

ด้านบุคลากร 1. การมีแผนพัฒนาบุคลากรและระบบ

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. แผนและกลไกในการตรวจสอบธรรมาภิ

บาล 

3. การจัดสรรหนา้ที่รับผิดชอบของ

บุคลากรเพื่อให้เกิดการบรรลุวสิัยทัศน์ 

ภายใตข้้อจำกัดด้านอัตรากำลัง 

4. แผนการประเมินและส่งเสริมความ

ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 

1. ทุกตำแหน่งงานมขีั้นตอนการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน 

บุคลากรปฏบัิตงิานแทนกันได ้

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

ด้วยการนำเทคโนโลยเีขา้มาช่วย 

ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

1. แผนการดำเนินงานท่ีก่อให้เกดิการสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมท่ี

ชัดเจน 

2. แผนการดำเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ี 

1. การดแูลสังคมและชุมชน ผ่านการทำงานร่วมกับ

ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบของ

คณะฯ  โดยอาศัยการสนับสนุนจาก

มหาวทิยาลัย และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ี

การทำงานในพื้นท่ีชุมชน 
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ส่วนที่ 4 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ  

 
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 
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 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 

สมรรถนะ

และทักษะ

แห่งอนาคต 

ตอบสนอง

ความ

ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

1.1.1 ผลิต

บัณฑิตให้มี

คุณลักษณะ เป็น 

Community 

Change Agent 

หรือ 5C+ 

1.1.1.1 พัฒนา

และปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อ

ผลิตบัณฑิต ให้

มีทักษะ Com-

munity Change 

Agent หรือ 5C+ 

ระดับ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตด้าน 

Community 

Change Agent 

หรือ 5C+ 

แบ่งเป็นรายด้าน 

ดังนี ้ 

1. Creativity and 

Innovation Skill  

2. Critical Think-

ing and Problem 

solving skills  

3. Communica-

tion Skill  

>3 >3 >3 >4 >4 บัณฑิตมีทักษะ

ในสังคมดิจิตัล 

มีทักษะ เรียนรู้

ตลอดชีวิต มี

ทักษะการเป็น

ผูป้ระกอบการ

และการสรา้ง

นวัตกรรม 

(คะแนนประเมิน

จากผูใ้ช้บัณฑิต

มากกว่าหรอื

เท่ากับ 3 จาก 5 

100 100 100 100 100 E / 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 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

4. Collaboration 

skill  

5. Community 

Skill 

  1.1.1.2 พัฒนา

หลักสูตรเพื่อ

ส่งเสริมความ

เป็น

ผูป้ระกอบการ 

Entrepreneur 

Ship หรือ

นักนวัตกร In-

novator (สร้าง

หลักสูตรใน

ลักษณะร่วม

ผลิตบัณฑิตกับ

เครือข่าย

ผูป้ระกอบการ

เพื่อผลิตบัณฑิต

พรอ้มใช้ 

(CWIE)) 

จำนวนหลักสูตร

เพื่อส่งเสริม

ความเป็น

ผูป้ระกอบการ 

Entrepreneur 

Ship หรือ

นักนวัตกร Inno-

vator (สร้าง

หลักสูตรใน

ลักษณะร่วมผลิต

บัณฑิตกับ

เครือข่าย

ผูป้ระกอบการ

เพื่อผลิตบัณฑิต

พรอ้มใช้ (CWIE)) 

1 1 1 1 1 ร้อยละจำนวน

บัณฑิตที่เป็น

ผูป้ระกอบการ  

-นับบัณฑิต

ล่าสุด 

-นับรวมศิษย์

เก่า 

5 5 7 7 9 E/E 

  1.1.1.3 ส่งเสริม

การบริหาร

จัดการหลักสูตร

วิชาการช้ันสูง 

จำนวนผูเ้รียน

ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เพื่อสร้าง

งานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่

10 10 10 20 20 จำนวนงานวิจัย

ตีพิมพ์นานาชาติ 

0 15 15 15 15 E 
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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 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

ชุมชน 

[Reinventing 

University] 

         ร้อยละของ

นวัตกรรมที่ยื่น

ขอสิทธบิัตร/อนุ

สิทธบิัตรต่อ

จำนวนผูเ้รียน

บัณฑิตศึกษา 

0 100 100 100 100 E 

 1.1.2 พัฒนา

นิสิตให้มี 

อัตลักษณ์ (UP 

Identity)  พัฒนา

สมรรถนะแห่ง

อนาคต 

1.1.2.1 พัฒนา

และปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อ

ผลิตบัณฑิต ให้

มีทักษะ Com-

munity Change 

Agent หรือ 5C+ 

ระดับ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตด้าน 

Community 

Change Agent 

หรือ 5C+ 

แบ่งเป็นรายด้าน 

ดังนี ้1. Creativ-

ity and Innova-

tion Skill 2. Crit-

ical Thinking and 

Problem solving 

skills 3. Com-

munication Skill 

4. Collaboration 

skill 5. Commu-

nity Skill 

>3 >3 >3 >4 >4 ร้อยละบัณฑิตมี

ทักษะในสังคมดิ

จติัล มีทักษะ 

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต มีทักษะ

การเป็น

ผูป้ระกอบการ

และการสรา้ง

นวัตกรรม 

(คะแนนประเมิน

จากผูใ้ช้บัณฑิต

มากกว่าหรอื

เท่ากับ 3 จาก 

5) 

100 100 100 100 100 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 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

(คะแนนประเมิน

เต็ม 5 คะแนน) 

  1.1.2.2 พัฒนา

กิจกรรม 

เสริมหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมอัต

ลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลัย

พะเยา (UP 

Identity) 

จำนวนกิจกรรม

ที่ส่งเสริมให้นิสิต

มีอัตลักษณ์ UP 

Identity และ

Thainess  

1. ด้าน

สุนทรียภาพ  

2. ด้าน

บุคลิกภาพ   

3. ด้านสุขภาพ  

4. ด้าน Thainess 

1 

 

1 2 2 2 ร้อยละนิสิตที่มี 

UP identity และ 

Thainess ในแต่

ละด้าน 

60 65 70 75 80 E 

 1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะ

อาจารย์มือ

อาชีพ อาจารย์

เช่ียวชาญ

วิชาการ ชำนาญ

วิชาชีพ และเป็น

ต้นแบบด้านการ

สอน 

1.1.3.1 ส่งเสริม

พัฒนาอาจารย์

มีสมรรถนะทาง

วิชาการ และ

วิชาชีพ 

จำนวนกิจกรรม

ที่พัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอน ส่งเสริม

การทำวิจัยในช้ัน

เรียนและการ

บริการวิชาการ

ของอาจารย์ 

2 2 4 4 4 จำนวนอาจารย์

ที่ผ่านการ

ประเมิน

สมรรถนะด้าน

การจัดการเรียน

การสอน UP 

PSF 

ระดับ 3 

1 0 0 0 2 P 

         จำนวนอาจารย์

ที่ผ่านการ

ประเมิน

สมรรถนะด้าน

การจัดการเรียน

5 5 5 5 5 P 
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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 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

การสอน UP 

PSF 

ระดับ 2 

1.2  พัฒนา

กำลังคนให้มี

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต (Life 

Long Learn-

ing) 

1.2.1 พัฒนา

ทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life 

Long Learning) 

ของนิสิต 

1.2.1.1 ส่งเสริม

การพัฒนา

ทักษะ life long 

learning 

จำนวนกิจกรรม

ที่พัฒนาทักษะ 

life long learning 

1 1 2 2 2 ร้อยละนิสิตที่มี  

life long learn-

ing skills 

100 100 100 100 100 E 

  1.2.1.2 ส่งเสริม

การพัฒนา

ทักษะดิจิทัล 

จำนวนกิจกรรม

ท่ีคณะสนับสนุน

ให้นิสิตเขา้รับ

การอบรมด้าน

สมรรถนะดิจิทัล 

1 1 2 2 2 จำนวนนิสิตที่มี

ผลการสอบผ่าน

ระดับท่ี 2 การ

วัดระดับทักษะ

ดิจิทัล ตาม

ประกาศ

มหาวิทยาลัย 

ร้อย

ละ 

60 

ร้อย

ละ 

60 

ร้อย

ละ 

60 

ร้อยละ 80 ร้อย

ละ 

100 

E 

  1.2.1.3 

สนับสนุนการ

แข่งขันทักษะ

ทางวิชาการใน

เวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 

จำนวนกิจกรรม

ที่จัดให้นิสิตมี

ทักษะทาง

วิชาการ 

1 1 1 1  จำนวนนิสิตที่

ได้รับรางวัลใน 

เวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 

1 1 1 1 1 E 

 1.2.2 พัฒนา

ระบบนิเวศน์เพื่อ

สนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2.2.1 พัฒนา

แหล่งเรียนรู้ 

และ

จำนวนกิจกรรม

ที่สนับสนุนให้

ห้องปฏิบัติการมี

มาตรฐาน 

1 1 1 1 1 จำนวน

ห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานที่

ได้รับการ

1 2 3 4 5 I 



 

46 
 

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 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

สภาพแวดล้อม

ในการเรียนรู้ 

ประเมิน ES-

PReLs 

   จำนวน

ห้องปฏิบัติการ

แบบ hybrid 

1     ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ  

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 I 

   จำนวนสื่อการ

สอนใช้ครุภัณฑ์

ของ

ห้องปฏิบัติการ  

2 4 6 8 10 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ  

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 I 

   ร้อยละนิสิิตที่

เขา้ถึงขอ้มูลด้าน

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน

ความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อ

ระบบต่างๆ 

(จาก 5 คะแนน) 

     E 

 1.2.3 ส่งเสริม

คุณภาพ 

ชีวิตนิสิตให้อยู่

และเรียนอย่างมี

ความสุข 

1.2.3.1 พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

นิสิตให้อยู่และ

เรียนอย่างมี

ความสุข 

ร้อยละนิสิิตที่

เขา้ถึงขอ้มลูการ

ให้คำปรึกษา 

100 100 100 100 100 ความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อ

ระบบการให้

คำปรึกษา (จาก 

5 คะแนน) 

> 

3.51 

> 

3.51 

> 

4.00 

> 4.00 > 

4.00 

E/E 

   ร้อยละนิสิิตที่

เขา้ถึงขอ้มูลการ

ให้คำปรึกษาด้าน

สุขภาพจิต 

100 100 100 100 100 ความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อ

ระบบการให้

คำปรึกษาด้าน

สุขภาพจิต 

(จาก 5 คะแนน) 

> 

3.51 

> 

3.51 

> 

4.00 

> 4.00 > 

4.00 

E/E 
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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 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

   ร้อยละนิสิิตที่

เขา้ถึงขอ้มูลด้าน

ทุนการศึกษา 

100 100 100 100 100 ความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อ

ขอ้มูล

ทุนการศึกษา 

(จาก 5 คะแนน) 

> 

3.51 

> 

3.51 

> 

4.00 

> 4.00 > 

4.00 

E/E 

 1.2.4 การ

ยกระดับด้าน

วิชาการสู่สากล 

1.2.4.1 สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการกับ

องค์กรและ

สถาบันใน

ต่างประเทศ 

จำนวน MOUs/

จำนวนเครือข่าย

ต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 1. จำนวนการ

ส่ง/รับนิสิต

แลกเปลี่ยน cul-

tural exchange 

2 2 2 2 2 I/C 

         2. จำนวน

งานวิจัยที่เกิด

จาก MOU 

1 1 1 1 1 I/R 

  1.2.4.2 ส่งเสริม

กิจกรรมความ

เป็นสากลทาง

วิชาการ 

จำนวนช้ิน

งานวิจัยของนิสิต

ที่ส่งเขา้ร่วมการ

ประชุมวิชาการ

ระดับสากล 

(International 

Conferrence) 

3 3 5 5 5 ได้รับรางวัลจาก

การนำเสนอ

ผลงานวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

1 1 2 2 2 E/I 

   จำนวน

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิ

ชาวต่างชาติ ที่

เขา้มาถ่ายทอด

1 1 2 2 2 จำนวนนิสิตและ

บุคลากรที่เข้า

ร่วมฟังการ

บรรยาย 

  

20 30 50 50 50 E/I 
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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 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมารถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

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

ความรู้ใน

มหาวิทยาลัย 

(Invited Profes-

sor) 

  1.2.4.3 พัฒนา

หลักสูตรที่มีการ

จัดการเรียนการ

สอนร่วมกับ

มหาวิทยาลัย

หรือสถาบันใน

ต่างประเทศ 

จำนวนนิสิตที่

เรียนหรือฝึกงาน

กับอาจารย์/

เจา้หน้าท่ีจาก

มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 

(on-site และ

ออนไลน์) 

2 4 4 6 8 ผลงานทาง

วิชาการและ

นวัตกรรม ที่ได้

จากการเรียน

หรือฝึกงาน 

1 1 1 1 1 E / I 

         จำนวนหลักสูตร

ที่มีการจัดการ

เรียนการสอน

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย

หรือสถาบันใน

ต่างประเทศ  

1 1 1 1 1 E/I 
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4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 
คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research 

and inno-

vation 

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

ขับเคลื่อน

ชุมชนและ

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

นำไปขยายผล

หรือต่อยอดการ

ใช้ประโยชน์สู่เชิง

พาณิชย์  

 

1 3 5 5 5 R 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research 

and inno-

vation 

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 

สังคม สู่การมี

คุณภาพชีวิตที่

ดีข้ึน 

2.2  ผลงาน

ด้านวิจัย 

นวัตกรรม 

และทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่

มีคุณภาพ

สามารถสร้าง

รายได้เชิง

พาณิชย์ 

2.2.1 พัฒนา

เครือข่าย

ความร่วมมือ

ด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

ที่มีคุณภาพ

สามารถ

สร้างรายได้

เชิงพาณิชย์ 

2.2.1.1 สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับพื้นที่

ชุมชน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน 

สถาบันใน

ต่างประเทศ  

เพื่อส่งเสริม

การพัฒนา

งานวิจัยและ

นวัตกรรมที่

ตอบโจทย์

ความต้องการ

ด้านการสร้าง

รายได้เชิง

พาณิชย์   

จำนวนเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

พืน้ที่ชุมชน 

1 1 1 1 1 จำนวนชุมชนที่

เป็น 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

1 1 1 1 1 R / E /C 

 2.2.2 การ

พัฒนาระบบ

บริหาร

งานวิจัย

นวัตกรรม 

และ

2.2.2.1 สร้าง

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อ

สิทธบิัตร และ

อนุสิทธบิัตร ที่

จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่ยื่น

ขอรับการรับรอง 

1 จำนวนสิทธบิัตร 

2 จำนวนอนุ

สิทธบิัตร 

20 20 20 20 20 จำนวน

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ได้รับ

การรับรอง 

1 จำนวน

สิทธบิัตร 

1 1 1 1 1 R / E 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research 

and inno-

vation 

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 

ทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่

ยกระดับ

ชุมชนและ

ก่อให้เกิด

รายได้ 

ก่อให้เกิด

รายได้ 

3 จำนวนลิขสิทธิ์ 

 

2 จำนวนอนุ

สิทธบิัตร 

3 จำนวนลิขสิทธิ์ 

 

2.3 คุณภาพ

ผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

เพื่อมุ่งสู่ระดับ

สากล (World 

Ranking) และ

มุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัย

ในกลุ่มการ

วิจัยระดับแนว

หน้าของโลก 

(Global and 

Frontier Re-

search) 

2.3.1 

ส่งเสริม

พัฒนา

งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

เพื่อ

สนับสนุน

การเขา้สู่การ

จัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

ในระดับ

สากล 

(World 

Ranking) 

และการเป็น

มหาวิทยาลัย

ในกลุ่มการ

วิจัยระดับ

แนวหน้าของ

โลก (Global 

2.3.1.1 

ส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่

ได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.3.1.2 การ

สร้างความ

ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัย

อื่นข้ามศาสตร์ 

2.3.1.3 

ส่งเสริมการ

วิจัยจาก

จำนวนผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่

ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลที่ได้รับ

การยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

70 75 80 85 90 ร้อยละ

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับ Q1 และ 

Q2  ต่อ

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ทั้งหมด 

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

mission : 

RECIPE 

R 

research 

and inno-

vation 

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 

and Frontier 

Research) 

โครงงานวิจัย

นิสิต  

2.3.1.4 กำหนด

สัดส่วนการ

ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับ

นานนาชาติ 1 

เร่ืองต่อคนต่อ

ปี  

2.3.1.5 เงิน

รางวัลการ

ตีพิมพ์ 

  2.3.1.2 

ส่งเสริมพัฒนา

นักวิจัยผ่าน

การจัดตั้ง

หน่วยวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

Unit of Excel-

lent 

ร้อยละของนักวิจัย

รุ่นใหม่ท่ีตี

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การ

ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ 

100 100 100 100 100 ร้อยละ

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับ Q1 และ 

Q2  ต่อ

ผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ทั้งหมด 

60 65 70 75 80 R 
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

  
คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : 

RECIPE 

R 

research 

and innova-

tion 

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 การ

บริการ

วิชาการแก่

สังคมและ

ชุมชนให้มี

คุณภาพชีวิต

และความ

3.1.1. การ

พัฒนาระบบ

นิเวศของการ

บริการ

วิชาการ 

3.1.1.1 ส่งเสริม

และพัฒนา

ระบบนิเวศของ

การบริการ

วิชาการ 

จำนวนเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกับการ

บริการวิชาการ  

(หน่วย: ชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน) 

1 1 1 1 1 จำนวนชุมชนที่

เป็น 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

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

mission : 

RECIPE 

R 

research 

and innova-

tion 

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 

เป็นอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

  3.1.1.2  

ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้

นวัตกรรม เพื่อ

สร้างความ

เขม้แข็งให้

ชุมชนและ

สังคม 

(Engagement) 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมบริการ

วิชาการที่นำไปใช้

ประโยชน์จริงใน

ชุมชนหรือท้องถ่ิน

ที่เป็นพืน้ที่

เปา้หมาย 

1 3 5 5 5 จำนวนชุมชนที่

เป็น 1 คณะ 1 

สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

1 1 1 1 1 C 

3.2 มีแหล่ง

เรียนรู้และ

พัฒนาการ

เรียนรู้ของ

สังคมและ

ชุมชนทุกช่วง

วัย 

3.2.1 ส่งเสริม

พัฒนาองค์

ความรู้ เพื่อ

พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของคนใน

ชุมชน 

3.2.1.1 สร้าง

องค์ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของคนใน

ชุมชน 

จำนวนองค์

ความรู้/กิจกรรม

บริการวิชาการ ที่

จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน (คร้ัง) 

1 3 5 5 5 ระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนที่

เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 1 C 

 3.2.2 พัฒนา

แหล่งเรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ 

3.2.2.1  การ

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัย 

ให้เป็น

ศูนย์กลางการ

จำนวนศูนย์การ

เรียนรู้/แหล่งการ

เรียนรู้ในชุมชนที่

ถูกพัฒนา หรือ 

หลักสูตรการ

ฝกึอบรมที่

1 1 1 1 1 คะแนนความพึง

พอใจต่อศูนย์การ

เรียน (จาก 5 

คะแนน) 

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

mission : 

RECIPE 

R 

research 

and innova-

tion 

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 

เรียนรู้ท่ีสำคัญ

ของสังคมและ

ชุมชนทุกช่วง

วัย (Learning 

Space) 

พัฒนาขึ้นจาก

ความต้องการของ

ชุมชน 

   จำนวนศููนย์การ

เรียนรู้ของคณะ

เภสัชศาสตร์  

(ศูนย์การเรียนรู้

ด้านพืชสมุนไพร 

ศูนย์แสดง

ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสำอาง) 

 1   1 คะแนนความพึง

พอใจของผุ้เยี่ยม

ชมศูนย์การเรียน 

(จาก 5 คะแนน) 

 > 3.51   > 3.51 C 

3.3 

ผูป้ระกอบการ

ในพืน้ที่ มี

ศักยภาพใน

การแข่งขัน

สูงขึ้น 

3.3.1. 

ส่งเสริม/สร้าง

ขีด

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ของ

ผูป้ระกอบการ

ทอ้งถ่ิน และ

บ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการ

ใหม่ 

3.3.1.1 การ

พัฒนาชุมชน

ผ่าน

กระบวนการ

ส่งเสริม 1 

คณะ 1 

สัญลักษณ์

ความสำเร็จ 

จำนวนชุมชนที่

ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 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 innova-

tion 

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 

3.4 การ

บริการสุขภาพ 

และ

สาธารณสุขท่ี

ทันสมัยแก่

ชุมชนและ

ผูสู้งอายุ 

(Community 

Health Care) 

3.4.1 ส่งเสริม

การพัฒนา

สิ่งแวดล้อม

เพื่อสุขภาวะที่

ดี  

(Environment 

for Wellness) 

3.4.2.1 

ส่งเสริมการ

ให้บริการของ

ศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพชุมชน

และคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ 

จำนวนกิิจกรรม

ของร้านยาเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพ 

1 1 2 2 2 คะแนนความพึง

พอใจ (จาก 5 

คะแนน) 

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

   จำนวนกิจกรรม ณ 

ศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพและ

คุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายุ 

1 1 1 1 1 คะแนนความพึง

พอใจ (จาก 5 

คะแนน) 

> 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 > 3.51 C 

 

  

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 
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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 

communica-

tion 

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 

วัฒนธรรม

และภูมิ

ปัญญา

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

ความสำคัญใน

การอนุรักษ์ 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

เกิดจากการบูร

ณาการงานวิจัย

และนวัตกรรมกับ

งานด้านการทำนุ

บำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 C 

 4.2.2 พัฒนา

องค์ความ 

รู้ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่

งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ 

(Cultural Enter-

prise)   

4.2.2.1 ส่งเสริม

การพัฒนา 

องค์ความรู้ทาง

ศิลปะวัฒนธรรม

สู่งานสร้างสรรค์

เชิงพาณิชย์ 

(Cultural enter-

prise) 

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 
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4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล 
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คณะเภสัชศาสตร์  : องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570 

mission : REC-

IPE 

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 mis-

sion 

5.1 การพัฒนา

คุณภาพองค์กร

เพื่อความเป็นเลิศ 

5.1 การพัฒนา

คุPองค์กรตาม

เกณฑ์การ

ประกัน

คุณภาพ

องค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

5.1.1 ส่งเสริม

การใช้การ

เกณฑ์การ

ประกัน

คุณภาพ

องค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) ในการ

ดำเนินงานของ

คณะ 

จำนวนคร้ังในเขา้

รับการประเมิน 

EdPex ในรอบปี 

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

5.2 การ

บริหารงานมีธรร

มาภิบาล และ

ความโปร่งใส

อย่างยั่งยืน 

5.2.1 ส่งเสริม

การสร้างธรร

มาภิบาล

ภายใน

มหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน 

5.2.1.1 

ส่งเสริมการ

บริหารงาน

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 พัฒนา

ขีด

ความสามารถ

บุคลากร 

5.3.1.1 

ส่งเสริมพัฒนา

ขีด

ความสามารถ

และ

อัตรากำลัง

บุคลากรตาม

ความต้องการ

พัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

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 : REC-

IPE 

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 mis-

sion 

(CAPABILITY 

and CAPAC-

ITY) 

 5.3.2 การ

เตรียม

บุคลากรให้

พรอ้มต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

5.3.2.1 บริหาร

จัดการการ

เปลี่ยนแปลง

ด้านบุคลากร 

(WORKFORCE 

Change Man-

agement) 

ร้อยละของ

พนักงานสาย

สนับสนุนที่พัฒนา 

work process 

100 100 100 100 100 ความพึงพอใจ

ต่อการรับบริการ

ของพนักงาน

สายสนับสนนุ 

> 

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

ความม่ันใจ

ด้านสุขภาพ 

ความปลอดภัย 

(security) และ

ความสะดวก

ในการเขา้ถึง

สถานที่ทำงาน

ของบุคลากร 

ร้อยละพนักงาน

สายสนับสนนุ ที่

ทำวิจัยในงาน

ประจำ R2R 

25 25 25 25 25 พนักงานสาย

สนับสนุนมี

ตำแหน่งสูงขึ้น 

1 1 1 2 2 I 

5.5 ความผูกพัน

ของบุคลากร 

(Workforce En-

gagement) 

5.5.1 สร้าง

ค่านิยมความ

รัก ความ

ผูกพัน และ

การมีส่วนร่วม

ในองค์กร 

(Assessment 

5.5.1.1 

ส่งเสริมการ

สร้างค่านิยมให้

บุคลากรเกิด

ความรัก 

ผูกพันธ์ และ

การมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความ

ผูกพันในองค์กร 

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 : REC-

IPE 

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 mis-

sion 

of Workeforce 

ENGAGEMENT) 

ในองค์กร 

(Drivers of 

ENGAGEMENT) 

ตามกลุ่มและ

ประเภท

บุคลากร 

5.6 วัฒนธรรม

องค์กร 

(Organizational 

Culture) 

5.6.1 

เสริมสร้าง

วัฒนธรรม

องค์กร ให้เกิด

การสื่อสาร

ค่านิยมและ

วัฒนธรรม

องค์กรที่ดี

ร่วมกัน 

การจัด

กิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริม

วัฒนธรรม

องค์กร 

กิจกรรมเพิื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์กร 

1 1 1 1 1 ร้อยละการ

ปฏิบัติตาม

วัฒนธรรม

องค์กร 

80 80 80 80 80 P 

5.7 ผลการ

ปฏิบัติงานและ

การพัฒนาที่ดี

และมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

Management 

and Develop-

ment) 

5.7.1 พัฒนา

ระบบการ

จัดการผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลาการสาย

สนับสนุนให้

เกิดการทำงาน

ที่ให้ผลการ

ดำเนินงานที่ดี 

การจัดการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อ

พัฒนางาน 

จำนวนคร้ังในการ

จัดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 การนำผลการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ไปปรับใช้ 

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

mission : REC-

IPE 

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 mis-

sion 

5.8 มหาวิทยาลัย

ได้รับการจัด

อันดับ

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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ส่วนที่ 5  การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน  

   5.1 การกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลการดำเนินงาน   

คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดตัววัดผลการดำเนินงานของแผนงานหลักไว้ตั้งแต่การจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์และในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ต้องมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ การดำเนินงานมีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและงบประมาณอย่างชัดเจน มีการ

ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนหรือทุกไตรมาส ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและประเภทของตัวชี้วัด มีการ

รายงานตัวเลขการใช้งบประมาณและรายรับ-รายจ่ายทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  

ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนจะวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน มีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้

บัณฑิตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ความพึงพอใจในการให้บริการจะวัดผลทันทีเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ เช่น การ

บริการวิชาการแก่ชุมชน การให้บริการของสถานปฏิบัติการชุมชนฯ การจัดงานประชุม อบรม กิจกรรม เป็น

ต้น ในช่วงปลายปีงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการหรือแผนงานต่าง ๆ ในคณะฯ จะจัดส่งรายงานผลการ

ดำเนนิงานไปยังนักวิเคราะห์แผนและนโยบายเพื่อรวบรวมข้อมูลการบรรลุเป้าหมาย  

     

   5.2 การเปรียบเทยีบผลการดำเนินงาน  

คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดคู่เทียบหลักแบ่งตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการผลิต

บัณฑิตเทียบกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ด้านการวิจัยเทียบกั บคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ด้านการบริการวิชาการเทียบกับคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม, ด ้านการทำน ุบำร ุ งศ ิลปว ัฒนธรรมเท ียบก ับคณะเภส ัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ด้านการบริหารเทียบกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย

นเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในแต่ละปีการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนคู่เทียบดยขึ้นอยู่กับ

แผนยุทธศาสตร์ประจำปี นอกจากนี้ยังกำหนดคู่เทียบของเป้าหมายย่อยกับผลลัพธ์ของการดำเนินงานในปี

การศึกษาก่อนหน้า ผ่านการวิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ตลอดกา

ดำเนนิโครงการ 

  

   5.3 การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตร์ จะได้รับรายงานผลการดำเนินการทั้งหมดจากแผนปฏิบัติการประจำปี

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ดังกล่าวจะใช้ในการวางแผนของแผนฯ ในปีถัดไป โดยแผนต้องมี
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การวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ และมีกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายใหม่ ที่สอดคล้องกับ

ภาวการณ์ ณ ปัจจุบัน ในระยะเวลาที่กำหนดและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

 

   5.4 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ คณะฯ เริ่มมกีารจัดการความรู้ภายในองค์กรในปีการศึกษา 2563 

และมีแผนในการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อนำเสนอและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

ภายในคณะฯ คาดว่าจะดำเนนิการได้ครบกระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA  

  (2) ผลการดำเนินการในอนาคต การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของคณะฯ 

พิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลังและแนวโน้มของผลลัพธ์ ประกอบกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มของปัจจัยที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์การดำเนินงาน เช่น นโยบายของภาครัฐ จำนวน

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง ความต้องการบัณฑิตที่จบจากสาขาที่คณะเปิดสอนในตลาดงาน

และตำแหน่งเภสัชกรใช้ทุนในประเทศ การกำหนดแนวทางการยื่นขอตำแหน่งของข้าราชการ นำมาซึ่งการ

เปิดหลักสูตรระยะสั้น (non-degree program) เพิ ่มเติม ภายในคณะฯ เพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ ่มลูกค้า

เป้าหมายอื่น ๆ และตอบโจทย์ของตลาดงาน เป็นต้น 

  (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม คณะฯ รวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมจากการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 

 

ส่วนที่ 6  การจัดการองค์ความรู้  

6.1 Knowledge Vision  

ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู ้เพื ่อให้องค์กรมุ ่งไปสู ่การเรียนรู ้ ( Learning) และ

นวัตกรรม (Innovation) ที่สอดคล้องกับค่านยิมเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน (Coaching culture) และ

การทำงานร่วมกัน (Networking) คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างกลไก

สนับสนุนการเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายให้มีการจัดการความรู้ โดยให้หน่วยงานที่ดูแล

พันธกิจหลัก ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารองค์กร (สำนักงาน) การพัฒนานิสิต 

และการประกันคุณภาพ มีการจัดการความรู้ คณะฯ ได้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 3 

ขั้นตอน ดังนี้  
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(1) การกำหนดประเด็นความรู้: เป้าหมายเพื่อส่งเสรมิให้มกีารจัดการความรูเ้พื่อนำความรู้มาพัฒนา

งาน  

(2) การสร้างและแสวงหาความรู้โดยผ่านการจัดกิจกรรม: เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและนำไปใช้ใน

การพัฒนางาน  

(3) การรวบรวมองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ:  มอบหมายให้หัวหน้างาน

และทีมงานสกัดและรวบรวมองค์ความรู้ และจะมีการนำเสนอในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  

 

6.2 Knowledge Sharing 

มีกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนงาน การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม

งานหรือกลุ่มบุคลากรที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น การจัดตั้งกลุ่มวิจัย หรือการจัดสรรทุนวิจัยแบบกลุ่ม 

เพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถเหมือนกันและต่างกันใช้ความสามารถและความถนัดมาสร้างสรรค์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมภายในคณะ เช่น การเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก

กรรมการประเมินหลักสูตร เพื่อที่แต่ละบุคคลจะสามารถนำมาปรับปรุงการทำงานของตนซึ่งสอดรับกับ

ความต้องการหรือทิศทางของหลักสูตร การมีกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศในการ

ร่วมงาน การแลกเปลี่ยนความรู ้และรับฟังทิศทางกับเป้าหมายของคณะ เป็นต้น คณะฯ ยังสนับสนุนการเข้า

ร่วมกิจกรรมของบุคลากรในคณะฯ กับภายนอกคณะฯ เพื่อสร้างเครือข่ายและเรียนรู้กระบวนการไปสู่

ความสำเร็จของหน่วยงานอื่น ๆ และนำมาปรับใช้ในคณะฯ ด้วย 

 

6.3 Knowledge Assets 

มีการรวมรวบองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน เพื่อนำไปใช้ต่อยอดหรือพัฒนาการ

ทำงาน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกพันธกิจ 

 


