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ปรัชญา  Philosophy 

รอบรู้เรื่องยา น าประชาสร้างสุขภาพ Experts in medicines and health promotion 

วิสัยทัศน์ Vision 
คณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าด้านการบูรณาการองค์ความรู้

และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์เพื่อชุมชน 
The Leading Organization in Integration and 

Innovation of Pharmacy disciplines for 
Community 

พันธกิจ   Mission 
1. ผลิตเภสัชกรและสาขาที่เก่ียวข้อง ให้มีหัวใจรับใช้
ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชน 

1. Producing pharmacists and health 
professionals with hearts to serve local 
communities and respond to community needs 

2. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  

2. Research and innovation for the benefit of 
local communities 

3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและการใช้ยาแก่
ชุมชน 

3. Academic services promoting health and 
education on use of medicines for communities 

4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านยาและสุขภาพ 

4. Promote and maintain the arts, culture, and 
local wisdom in medicine and health 

สมรรถนะหลัก  
ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน 

ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน 
 

ค่านิยม  
รักษ์สามัคคี พร้อมปรับตัว อุทิศตน รับผิดชอบสังคม  
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 2564 โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีหัวใจรับใช้ชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด Outcome-based 
education รวมท้ังสร้างความพร้อมเข้าสู่สากล 
1. หลักสูตร 
outcome-
based 
education ที่
เน้น 
community-
based 
learning  
 

พัฒนาหลักสตูร 
outcome-based 
education ที่เน้น 
community-
based learning 
 

ระดับการพัฒนาหลักสูตรที่เป็น outcome-
based education ที่มีการเน้นเรือ่ง 
community-based learning  
1. มีเครื่องมือในการประเมิน community-
based learning (มาจากการส ารวจนิสิตปี 
2562) 
2. มี mapping ของหลักสตูรที่เช่ือมโยงกับ 
community-based learning 
3. มีการด าเนินการตาม mapping แต่ละ
เทอม และวัดผล 
4. มี setting ต้นแบบการจัดการเรยีนการ
สอน community-based learning (ชุมชน
มีส่วนร่วมในการออกแบบ/จดัการเรียนการ
สอน โดยตัวช้ีวัดข้อ 4 เป็นผลจากการจัดการ
เรียนการสอน) 

ระดับ 3 
 
 
 

 
 

1. โครงการพัฒนา
เภสัชศาสตร์ศึกษา  
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

2. หลักสูตร
เป็นไปตาม
ความต้องการ
ของผู้เรียน 
(จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย) 
 

จัดท าหลักสูตร
อบรมระยะสั้นเพื่อ
เพิ่มกลุ่มผู้เรียน 

หลักสตูรระยะสั้น 4 เดือน 1 
หลักสตูร 

 

1. โครงการพัฒนา
หลักสตูรอบรมระยะ
สั้น  

กรรมการ
พัฒนาหลัก 
สูตรอบรม
ระยะสั้นฯ 

พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
ทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้เรยีน 

จ านวนรายวิชาในหลักสูตรบัณฑติศึกษาที่มี
การสอน online หลักสูตรละอยา่งน้อย 1 
วิชา x 4 หลักสูตร (>50%ของมคอ.)  

4 
รายวิชา 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ 

จ านวนหลักสตูรที่มีการเทียบ credit bank 
กับการอบรมของหน่วยงาน/หลักสูตรอื่น 
ภายใน 1/2564 

4 
หลักสตูร 

จ านวนหลักสตูรทีส่ามารถรองรับนิสิตต่างชาติ
ได้ (ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ) 

1
หลักสตูร 

วิเคราะห์แนวทาง
การพัฒนาหลักสูตร
การเรยีนการสอน
ระดับปริญญาตรีให้
ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
 

ระดับความส าเร็จของการวเิคราะห์แนว
ทางการพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน
ระดับปริญญาตรีให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรยีน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน/
แผนการด าเนินงาน 
2. มีเครื่องมือในการเก็บข้อมลูความต้องการ
ของผู้เรียนที่จะอยากเลือกเรียนเภสัชมมส. 
3. มีการด าเนินการเก็บข้อมลูตามแผน 
4. มีการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อจัดท าแนวทางการ
พัฒนาฯ 
5. ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรยีน
การสอนระดับปริญญาตรีทีต่รงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

ระดับ 3 1. โครงการพัฒนา
เภสัชศาสตร์ศึกษา  
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3. นิสิต/บัณฑิต
มีทัศนคติที่ดี
และมี
ความสามารถ
ในการท างาน
เภสัชกรรม/
ให้บริการทาง
เภสัชกรรม โดย
มีหัวใจรับใช้
ชุมชน  

การจัดการเรยีนการ
สอนโดยการบูรณา
การและสอดแทรก
แนวคิดหัวใจรับใช้
ชุมชน และ
เสรมิสร้างทักษะ 
21st century  
 

จ านวนวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
หรือเสริมประสบการณ์จริง (ในชุมชน/วอร์ด/
ร้านยา/เจอของจริง) ให้นิสิต 

40 
รายวิชา 

1. โครงการพัฒนา
เภสัชศาสตร์ศึกษา 
2. โครงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการมีหัวใจรับ
ใช้ชุมชน 
3. โครงการปั้นกาวน์
ให้เข้าใจดิน 
4. โครงการสนับสนุน
การเรยีนการสอน
กิจกรรมเภสัชกรรม
คลินิก 
5. โครงการสนับสนุน
การเรยีนการสอน
กิจกรรมเภสัชศาสตร์
สังคม 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการฯ
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

ระดับคะแนนทักษะ 21st century (ที่ไม่ใช่
ความรู้) จากรายวิชาที่สอดแทรกแนวคิด/จัด
กิจกรรมสร้างทักษะ 21st century   

4.5 
คะแนน 

ระดับคะแนนความมีหัวใจรับใช้ชุมชนจาก
รายวิชาที่สอดแทรกแนวคดิ/จัดกจิกรรมหัวใจ
รับใช้ชุมชน 

4 
คะแนน 

ระดับคะแนนผู้ใช้บัณฑิตที่พึงพอใจด้านความรู้
และทักษะที่สนับสนุนการท างานของบัณฑิต-
ทักษะศตวรรษที่ 21st  (ตามผลลพัธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร) 

4 
คะแนน 

ระดับคะแนนผู้ใช้บัณฑิตที่เชื่อมั่นในการ
ท างานชุมชนของบัณฑิตคณะเภสชัศาสตร์   

4 
คะแนน 

การพัฒนาการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพและ
แหล่งฝึกท่ีมี
มาตรฐานและเป็น
ต้นแบบในการสร้าง
นิสิตหัวใจรับใช้
ชุมชน 

จ านวนแหล่งฝึกต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานและ
เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  
เพิ่ม MOU กับแหล่งฝึกท่ีพร้อมอยู่แล้ว  

4 
แห่ง 

1. โครงการสนับสนุน
การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัชกรรม
ส าหรับนสิิตเภสัช
ศาสตร ์
2 โครงการพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์สู่
สากล 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาชีพ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแหล่งฝึกท่ี
ส่งเสริมนิสติให้มีหัวใจรับใช้ชุมชน  
1. เวทีสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้ไปนเิทศ
งานว่าต้องสอบถามประเด็นไหน เพื่อประเมิน
แหล่งฝึกว่ามีกิจกรรมส่งเสรมินิสิตให้มีหัวใจรับ
ใช้ชุมชนหรือไม่ 
2. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์ประจ าแหล่ง
ฝึกว่าอะไรคือหัวใจรับใช้ชุมชน (วิชาชีพสัญจร) 
3. การประเมินจากการนเิทศงาน /ประเมิน
จากนิสิตทีผ่่านการฝึก โดยให้นิสิตประเมิน
แหล่งฝึกในเชิงสรา้งนิสิตหัวใจรับใช้ชุมชน 
4. สรรหาแหล่งฝึกท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมนสิิตให้
มีหัวใจรับใช้ชุมชน โดยถอดบทเรยีนเฉพาะ
แหล่งฝึกท่ีคัดเลือกมา 
5. ได้แหล่งฝึกต้นแบบหัวใจรับใช้ชุม 

ระดับ 3 
 

นิสิตมีคณุลักษณะ
พึงประสงค์ของ
หลักสตูร มีจติอาสา 
จรรยาบรรณ เป็น
ผู้น า และมีหัวใจรับ
ใช้ชุมชน  

ร้อยละของกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่นิสิตรเิริ่ม
และมีการสอดแทรกแนวคิดและท าให้เกิดจิต
อาสา จรรยาบรรณ เป็นผู้น า และมีหัวใจรับใช้
ชุมชน 

ร้อยละ 
80 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติระดับ
ปริญญาตร ี
2. โครงการสนับสนุน
การเข้าร่วมการ
แข่งขันของนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี
3. โครงการพัฒนา
นิสิตจิตอาสาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิตฯ 

ร้อยละนสิิตในกลุ่มผู้น านิสติที่เข้าใจ และเกดิ
แรงแรงบันดาลใจหัวใจรับใช้ชุมชน สามารถ
สอดแทรกแนวคิดจิตอาสา หัวใจรบัใช้ชุมชน
ในกิจกรรมเสรมิหลักสูตรได้  

ร้อยละ  
50 
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จัดเวทีหรือช่องทาง
ในการเชิดชูศิษย์เก่า
และนิสติปัจจุบัน 
เพื่อสร้างภาพลักษณ ์

จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ที่ศิษย์
เก่าและนสิิตปัจจุบันได้รับ  

20 
รางวัล 

1. กิจกรรมส่งเสริม
ภาพลักษณค์ณะเภสัช
ศาสตร ์

 
การจัดการความรู้
ด้านการจดัการเรียน
การสอน 

จ านวนผลงาน/องค์ความรู/้นวัตกรรมทีไ่ด้จาก
การจัดการความรู้  และได้รับการเผยแพรสู่่
สาธารณะ  
(การเป็นท่ีปรึกษาพานสิิตลงชุมชน – role 
model หัวใจรับใช้ชุมชน) 

1 
ผลงาน 

 

1. โครงการพัฒนา
เภสัชศาสตร์ศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหายาและสขุภาพในชมุชน ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
1. ได้องค์
ความรู้/
นวัตกรรมที
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของสังคม 

สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อน าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละของงบประมาณเงินทุนวิจยัเพื่อน าไปสู่
นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  

ร้อยละ
25 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

จ านวนผลงานวิจัยแบบ community based  3 
ผลงาน 

จ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยแบบ 
community based  

3 
ผลงาน 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (มี
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์) 

5 
ผลงาน 

การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
วิชาการสู่สากล 
สร้างภาพลักษณ ์
 

ร้อยละผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่น าเสนอผลงาน
หรือเป็นวิทยากรในเวทีวิชาการระดับชาต ิ

ร้อยละ 
50 

จ านวนของอาจารย์ประจ าที่น าเสนอผลงาน
หรือเป็นวิทยากรในเวทีวิชาการระดับ
นานาชาติ 

5 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นตอบแทนสังคมน าชมุชนสู่การสร้างเสริมสขุภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสม 

1. ประชาชนใน
ชุมชน/
ผู้รับบริการ
ได้รับการ
บริการวิชาการ/
การดูแลด้าน
สุขภาพ การใช้
ยาและ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ
วิชาการ 

บูรณาการการ
บริการวิชาการกับ
การเรยีนการสอน  

ร้อยละครัวเรือนท่ีไดร้ับการดูแลดา้นสุขภาพ 
การใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพในกิจกรรม  

ร้อยละ  
100 

1. โครงการปั้นกาวน์
ให้เข้าใจดิน 

 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
ผอ.ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 
หัวหน้ากลุ่ม
วิชาเภสัช
ศาสตร์สังคม 

ร้อยละผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการวิชาการของนิสติในระดบัมากถึงมาก
ที่สุด 

ร้อยละ  
100 

การบริการวิชาการ
โดยรา้นยา
มหาวิทยาลยัแบบ 
personalized 
marketing โดยใช้
ข้อมูลจาก VOC 

ร้อยละผู้รับบริการร้านยาทีไ่ดร้ับการติดตาม
ด้านสุขภาพ (สัดส่วนเทียบกับจ านวน
ผู้รับบริการทั้งหมด) 

ร้อยละ 
2 

1. กิจกรรมการ
บริบาลทางเภสัช
กรรมในร้านยา
มหาวิทยาลยั 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
ผู้จัดการร้าน
ยา 

ร้อยละผู้รับบริการร้านยาทีม่ีผลลพัธ์ด้าน
สุขภาพดีขึ้น (กลุม่ NCD/RDU/smoking 
cessation) 

ร้อยละ  
80 
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ร้อยละผู้รับบริการร้านยาแบบ personalize 
marketing มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเภสัชกรในระดับมากถึงมากทีสุ่ด 

ร้อยละ   
80 

การบริการวิชาการ
โดยโรงงานฟาร์ม
แคร์ฯ แบบ 
personalize 
marketing โดยใช้
ข้อมูลจาก VOC 

จ านวนต ารับท่ีพัฒนาให้แก่ผูร้ับบริการ
ถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยไีดส้ าเรจ็ 

8 ต ารับ 1. กิจกรรมบริการ
พัฒนาต ารับ/OEM 
โรงงานฟาร์มแคร์ฯ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
ผู้จัดการโรร
งาน 

ร้อยละผู้รับบริการโรงงานฟารม์แคร์ฯ แบบ 
personalize marketing โดยใช้ข้อมูลจาก 
VOC มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ
โรงงานฟาร์มแคร์ฯในระดับมากถงึมากที่สุด 

ร้อยละ  
80 

2. เภสัชกรและ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุข
ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู/้
ทักษะด้าน
วิชาชีพและ
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนา
วิชาชีพได้ 

การบริการวิชาการ
ผ่านการจดัประชุม
วิชาการ / การอ่าน
บทความ CPE 

ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถน า
ความรู้/ข้อมูลจากประชุมวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพในระดับมากถึง
มากที่สุด 

ร้อยละ  
80 

1. โครงการการ
ประชุมวิชาการเภสัช
ก้าวไกล 
 2. โครงการประชุม
วิชาการสมุนไพร 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
ผอ.ศูนย์ CPE 

3. มีรายได้จาก
การด าเนินงาน
บริการวิชาการ 
 

การวิเคราะห์และ
วางแผนการ
ด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการโดย
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ  

ร้อยละของรายได้จากบริการวิชาการผ่านการ
จัดประชุมวิชาการ/training เมื่อเทียบกับเงิน
รายได ้
 
 

ร้อยละ  
0.5 

1. โครงการการ
ประชุมวิชาการเภสัช
ก้าวไกล 
2. โครงการประชุม
วิชาการสมุนไพร 
3. โครงการอบรม
หลักสตูรระยะสั้น 4 
เดือน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้สมนุไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน 

1. ชุมชนได้รับ
การถ่ายทอด
เร่ืองสมุนไพร
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ 

บูรณาการงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒน 
ธรรมและภมูิปัญญา
กับการจัดการเรยีน
การสอน 

จ านวนประชาชนท่ีไดร้ับการถ่ายทอดเรื่อง
สมุนไพรและภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ผ่านการบรูณาการการเรยีนการสอน  

150 คน 1. กิจกรรมวิชาบูรณา
การ 1 

หัวหน้ากลุ่ม
วิชาวิทยา 
ศาสตร์ทาง
เภสัชศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงทรัพยากรและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล  
1) เกิด
วัฒนธรรม
องค์กรการ
เรียนรู้ ปรับตัว 
และมีหัวใจรับ
ใช้ชุมชน 

สร้างแนวคิด 
ทัศนคติ น าสู่
พฤติกรรมหัวใจรับ
ใช้ชุมชนในทุก
ภารกิจ  

ระดับความส าเร็จของกระบวนการสรา้ง
แนวคิด ทัศนคติ น าสู่พฤติกรรมหวัใจรับใช้
ชุมชน  
1. มีนโยบายส่งเสริมให้เกดิแนวคดิ ทัศนคติ 
หัวใจรับใช้ชุมชนที่ชัดเจน 
2. มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสรมิให้เกิดแนวคิด 
ทัศนคติ หัวใจรับใช้ชุมชนในงานคณะ อย่าง
น้อย 5 กิจกรรม 

ระดับ 5 1. โครงการพัฒนา
เภสัชศาสตร์ศึกษา  
2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สายสนบัสนุน 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
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3. มีการอบรมสร้างแรงบันดาลใจหัวใจรับใช้
ชุมชนโดยวิทยากร 
4. ได้แนวปฏิบัติในการมีหัวใจรับใช้
ชุมชน/service mind ในการท างาน 
5. อาจารย์บุคลากรมีคะแนนความคิดเห็นต่อ
แนวคิด ทศันคติ หัวใจรับใช้ชุมชนเพิ่มขึ้น 

2) บุคลากรที่
ปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ
ในระดับ
เชี่ยวชาญ 
ได้รับการ
ยอมรับในระดับ
สถาบัน 
ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ  

พัฒนาความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่
ส่งเสริมสมรรถนะ
หัวใจรับใช้ชุมชน 
และส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการเสรมิสร้าง
ทักษะด้านชุมชน 

ร้อยละ 
50 

1. โครงการพัฒนา
เภสัชศาสตร์ศึกษา  
2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สายสนบัสนุน 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการยอมรับในความ
เชี่ยวชาญด้านชุมชน 

1 คน 

ร้อยละงานบริการที่มีการพัฒนาเชิงระบบ
ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนางาน
สายสนบัสนุน 

ร้อยละ 
50 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
หัวหน้า
ส านักงานฯ ร้อยละอาจารย์และบคุลากรที่ยื่นขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ/ช านาญการทีสู่งขึ้นตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 
50 

1. โครงการจุด
ประกายเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการและ
ช านาญการ 

ส่งเสริมให้อาจารย์
เป็นคณะกรรม การ/
อนุกรรมการใน
หน่วยงานท่ี
ขับเคลื่อนทิศทาง
และนโยบายใน
ระดับวิชาชีพและ
ระดับชาติ  

จ านวนอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการ/
อนุกรรมการระดับวิชาชีพหรือระดับชาติหรือ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

1 คน 1. กิจกรรมส่งเสริม
ภาพลักษณค์ณะเภสัช
ศาสตร ์

กรรมการบริห
ารคณะฯ 

3) บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข 

สร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
องค์กร-เพิ่มขวัญ
ก าลังใจโดยการรับ
ฟังเสียงคนในองค์กร  

คะแนนความความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร/ 
คะแนนความสุขในการท างานของบุคลากร 

4 
คะแนน 

1. กิจกรรมรับฟังเสียง
สะท้อนเพื่อการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
 

คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมต่อ
สวัสดิการของคณะ 

4 
คะแนน 

4) พัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรและ
สารสนเทศ 
(อาคาร 
ครุภัณฑ์ วัสดุ 
เงิน ข้อมูล) 
ของคณะให้เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจ
เชิงบริหาร
จัดการได้ 

การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
และสารสนเทศ 
ออกแบบ จัดท า 
และประเมินระบบ  
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรและสารสนเทศ  
1. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT เพื่อ
รวบรวมข้อมลูสารสนเทศด้านต่างๆ อย่างเป็น
ระบบiร้อยละ 100 
2. มีการสร้างระบบเก็บข้อมูลงานต่างๆ ครบ
ทั้ง 7 งาน (งบประมาณ พัสดุครภุณัฑ์ บุคคล 
นิสิต วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ) 
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านบุคคลทีส่ามารถใช้ในการตัดสนิใจได ้
4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านพัสดุทีส่ามารถใช้ในการตัดสนิใจได ้
5. คะแนนประเมินการใช้ประโยชน์ระบบ
สารสนเทศโดยผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ 80 

ระดับ 3 1. โครงการ Go 
Green in the 
Pharmacy 
2. กิจกรรมพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรและ
สารสนเทศ ตาม
แผนการจดัการ
ทรัพยากรและ
สารสนเทศ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การวิเคราะห์
การเงินเพื่อวาง
แผนการเพิม่รายได้
และควบคมุเงิน 
(Financial 
analysis)  

ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงบประมาณเงิน
รายได้  

ร้อยละ 
0.2 

1. กิจกรรมตามแผน
เพิ่มรายได้-ลด
รายจ่าย 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
 ร้อยละรายจา่ยที่ลดไดจ้ากแผนงบประมาณ

รายจ่าย 
ร้อยละ 

0.2 

5) การสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
คณะเพ่ือให้เกิด
การรับรู้ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

การสร้างภาพลักษณ์
ที่โดดเด่นเรื่องหัวใจ
รับใช้ชุมชนและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นท่ีรับรู้ได้
อย่างกว้างขวาง 

ร้อยละการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ
คณะผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
80 

1. โครงการพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์สู่
สากล 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ 

จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
อาจารย์และบุคลากร 

5 
กิจกรรม 

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 
(การจัดการเรียน
การสอน วิจัย 
บริการวิชาการ) 
MOU 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

15 
แห่ง 

 
 


