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คํานํา 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 – 2563 
ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและดําเนินงานของคณะฯและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วง 5 ปีข้างหน้า และเพื่อใช้ส่ือสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบถึงเป้าหมายขององค์กรท่ี
ต้องการขับเคล่ือนไปให้ถึง เกิดการทํางานอย่างบูรณาการ เกื้อกูลระหว่างกันท้ังในระดับบุคคล
และหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนก้าวไปสู่ความเป็นช้ันนําในอาเซียน   

กระบวนการจัดทําแผนฯ เน้นการมีส่วนร่วมทุกระดับท้ังจากทีมบริหาร ภาควิชา/
หน่วยงาน และบุคลากร และใช้ข้อมูลนําเข้าจากหลายส่วนท้ังกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการดําเนินงานท่ี
ผ่านมา เป็นต้น มาทบทวนวิเคราะห์ (SWOT Analysis) โดยพิจารณาครอบคลุมถึงสภาวการณ์
ท่ีต้องเผชิญในอนาคต เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนสถานะภาพของมหาวิทยาลัย
ไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สถานการณ์ทางวิชาชีพ ข้อกําหนดกฎระเบียบต่างๆของ สกอ. 
ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน สรุปเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ กําหนดเป็นกลยุทธ์ 
และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป 

 

ในนามของคณะฯ ขอขอบคุณคณะทํางาน หน่วยงานต่างๆและผู้เกี่ยวข้อง ท่ีได้ให้
ข้อคิ ด เห็ น / เสนอแนะ ท่ี เป็ นประโยชน์ และจัด ทํ าแผน ยุทธศาสตร์คณ ะเภ สัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 – 2563 จนสําเร็จลุล่วง ซ่ึงคณะผู้บริหารจะได้
ถ่ายทอดส่ือสารแผนไปสู่บุคลากรทุกระดับต่อไป เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนองค์กรก้าวสู่การเป็น
สถาบันช้ันนําทางเภสัชศาสตร์ในระดับอาเซียนตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้   
 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศม์ิ  ป่ินสุวรรณ) 
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
  



สารบัญ 
 
 
1. ส่วนท่ี 1 บทนํา 1 - 4 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ คา่นยิม   
  คู่เทียบ ความสามารถหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์    
 
2. ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 5 - 14 
  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Strength and Weakness)   
  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Opportunity and Threat)  
 
3. ส่วนท่ี 3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 15 - 19 
 
 
4. ส่วนท่ี 4 ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนา 20 – 22 
   บัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม  23 – 27 
   จากงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร ์
   ในภูมิภาคอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคุณภาพ 28 – 31 
   มาตรฐานสากลและนําความรู้สู่ชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็น 32 – 37 
   องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและย่ังยืน 
 
5. ส่วนท่ี 5 ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ 38 - 44 
 
 

ภาคผนวก 

- ผังรูปภาพ Work system คณะเภสชัศาสตร ์ 45 

- ตารางแสดงระบบงานและกระบวนการสําคัญในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์  46 - 50 

- ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตรค์ณะกับแผนมหาวิทยาลัย 51 - 52 

- รายละเอียดคําอธิบาย และวธิีการประเมินความสําเร็จตวัช้ีวัด  43 - 51 
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 – 2563  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
วิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
“เป็นสถาบันช้ันนําทางเภสัชศาสตรใ์นภูมิภาคอาเซียน” 

 
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ “ช้ันนํา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 

1.  จัดการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตรท่ี์มีคุณภาพ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานกึสาธารณะและสมรรถนะสากล  

2.  สร้างองคค์วามรู้ และพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และการบรกิารวิชาการทางเภสัชศาสตร์ 

3.  บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพด้านเภสัชศาสตร์เพื่อเป็นท่ีพึ่งแก่สังคม  และส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรม 

4.  ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และอนุรกัษ์ภูมิปัญญาไทย 

 
 
ค่านิยม –   “รักองค์กร มุ่งเน้นคุณภาพ ทํางานเป็นทีม” 

 
 

ด้านการเรียนการสอน 

ด้านการวิจัย 

ด้านการบริการวิชาการ 

จํานวนนกัศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ95 

คะแนนผลประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของสกว. ระดบั 5 คะแนน 

QS World University Ranking Asia by Subject  
สาขา Pharmacy & Pharmacology จัดอยู่ในอันดับ 200 - 400 

ด้านบริหารจัดการ 

ได้การรับรองมาตรฐานคณุภาพสากล 

 ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร ์ISO17025/GLP 
 สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ   PICs-GMP 

ผ่านเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับ 200 คะแนน 
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คู่เทียบ (Benchmarking) 

 ด้านการเรียนการสอน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ด้านการวิจัย   : ระดับชาติ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
: ระดับนานาชาติ 
 School of Pharmaceutical Sciences,  
 Universiti Kebangsaan       

 
ความสามารถหลัก (Core competencies) 

 ความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม   
 การวิจัยและพัฒนาด้านระบบนําส่งยา ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

 
 เข็มมุ่งในอนาคต 

 การให้บริการแก่ชุมชนและการบริหารด้านเภสัชกรรม  
 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 

พันธกจิ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้านวิจัย - เพิ่มจํานวน active researcher และ

ผลงานวิจัยด้านการบริบาลเภสัชกรรม 
- พัฒนางานวิจยัด้านบริบาลเภสัชกรรมให้มี
ผลงานตีพมิพเ์ผยแพร่มากข้ึน 

- การพฒันาต่อยอดงานวจิัยไปสู่นวัตกรรม
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนหรือเชิง
พาณิชย์  

- การสร้างความเป็นนานาชาติผ่านระบบ
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 

- ลดระยะเวลา(Retention Time) ใน
การศกึษาของบัณฑิตศึกษาให้สําเร็จ
การศกึษาตามท่ีหลักสตูรกาํหนด  

- มีสถานวจิัยความเป็นเลิศ/โครงการสู่
ความเป็นเลิศ  

- ความร่วมมือด้านการวิจัยกบัหนว่ยงาน
อื่นภายนอกคณะ  

- นักวจิัยมีศกัยภาพสูง 
- ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือสาํหรับทํางาน
วิจัย 

- มีบัณฑิตศึกษาท่ีช่วยสนับสนุนนักวิจัยใน
การดาํเนินการวิจัย 

- ช่ือเสียงของคณะฯด้านการวิจัยเป็นท่ี
ยอมรับ 

ด้าน 
การเรียน 
การสอน 
 

- นักศกึษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ และ
มีผลคะแนนมากกวา่ 95%  

- การบูรณาการองคค์วามรู้ในแต่ละรายวิชา 
- การจดัการเรียนการสอนให้เป็นแบบ 
active learning เพิ่มมากข้ึน 

- สัดส่วนอาจารย์สายบริบาลทางเภสัชกรรม
และสายเภสัชศาสตร์ท่ีเพียงพอตามเกณฑ์
สภาวิชาชีพ 

- คุณสมบตัิของบัณฑิตท่ีมคีวามพร้อมต่อ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
 

- ความเช่ียวชาญด้านบริบาลเภสัชกรรม  
- มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองที่เปิด
ให้บริการตลอดเวลา 

- มีเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพท่ีมี
คุณภาพ เช่น  PTC   

- มีกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาล เช่น 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 
โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี,  
โรงพยาบาลสงขลา 

- กลุ่มร้านยาคณุภาพ  
- มีชุมชนท่ีเข้มแข็งในการเป็นแหล่งฝึก 
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พันธกจิ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
- การเตรียมความพร้อมรองรับระบบ
ประกันคุณภาพระดับหลักสตูร AUN-QA 

ด้านการพัฒนา
นักศกึษา 

- สร้างความต่อเนื่องของผลลพัธ์การเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

- นักศกึษาเข้าร่วมกจิกรรมนอกหลักสูตร
เพิ่มมากข้ึน 

- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของนักศกึษา 

- สร้างความสัมพันธ์และการตดิต่อ
ประสานงานอย่างตอ่เนือ่งเป็นระบบ
ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และศิษย์ปัจจุบัน 

- ศิษย์เกา่มีศกัยภาพ  
 

ด้านบริหาร
จัดการ 

- ความผูกพันของบคุลากรตอ่องค์กร 
- สนับสนุนให้บคุลากรมีการทํางานเป็นทีม 
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความ

ปลอดภัย สวยงาม 
- ระบบการพิจารณาความดีความชอบท่ี

สะท้อนประสิทธิภาพการทํางาน  
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินและ

อื่นๆเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของ
ผู้บริหาร 

- แสวงหาอัตรากําลังสายวิชาการสาขาท่ี
ขาดแคลน มกีารปรับภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเหมาะสม 

- มีการกระจายอํานาจในการบริหารดา้น
การเงนิ ทําให้มีความคล่องตวั 

- ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมประเภท
งบอดุหนนุ  

ด้านบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานบริการเพื่อหารายได ้  
- ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  
- จัดส่งรายงานผลการวเิคราะห์ท่ีรวดเร็ว 
- การวเิคราะหต์้นทุนการใหบ้ริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 

- ความสามารถในดา้นการตลาด  
- ความรวดเร็วในการข้ึนทะเบยีนผลิตภัณฑ ์
- การพฒันาชุมชนให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 
- การบริหารจดัการกจิกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม 

- การบริหารร้านยาใหม้ีรายได้จากการ
จําหน่ายยาเพิม่ข้ึน รวมท้ังการพฒันาเป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้นเภสัชกรรมปฏิบัต ิ

- ลูกคา้สําคัญ (key customer) คือ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

- ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือในการผลิต
และให้บริการ 

- สถานท่ีผลติยาแผนโบราณได้รับ GMP 
- มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพยาสมนุไพรภาคใต ้

 
 

 หน่วยงานบริการวิชาการเพื่อชุมชน  
 - การพฒันาชุมชนให้เป็นแหลง่เรียนรู้ - มีชุมชนเป้าหมายท่ีชัดเจน ในจ.สงขลา 

คือ  
1) ต.ชะแล้   2) ต.ท่าข้าม  
3) ต.บ้านพรุ 4) ต.ควนลัง 
5) ชุมชนป้อม 6(จันทร์นเิวศน)์ 
6) ต.นาป๋อง      
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พันธกจิ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
- มีการบูรณาการวิชาชีพสู่การเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ ในรายวิชา  
575-201 pharmacy service  skill 
561-501 primary care in Survey 
และ 577-521 survey of drug 
problems in community 

- มีความร่วมมอืกับกลุ่มวิชาชีพท่ี
หลากหลาย เช่น กลุ่มเภสัชภาคใต้  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั (สสจ.)   
องคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 
(สปสช.) ร้านยาคุณภาพ เครือข่ายร้าน
ยาคุณภาพ  ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 
 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 
 คณะฯได้มีการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ท้ังในระดับ
ภาควิชาและคณะฯโดยทีมบริหารผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ จากข้อมูลท้ังหมดนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญ กําหนดเป็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
 
 วิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 

 
ด้านการเรียนการสอน 
4M จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 

Man 1) มีอาจารย์สําเร็จการศึกษาปริญญาระดับ
ปริญญาเอกจาํนวนมากกว่า 80% มี
ประสบการณ์การสอนส่วนใหญ่มากกวา่ 
10 ปี ท่ีพร้อมสําหรับการขยายงานตาม
ภารกิจพื้นฐานของมหาวิทยาลัยหรือ
ภารกิจสร้างสรรค์ในอนาคตโดยเฉพาะด้าน
การผลิตและวทิยาการผลิตภัณฑ์ยา 

2) มีอาจารย์หลายท่านมีศกัยภาพและเป็นท่ี
ยอมรับในแวดวงวิชาชีพเภสชักรรม โดย
เป็นกรรมการ และวิทยากรให้กบัองค์กร
วิชาชีพต่างๆ เช่น ดา้นการบริบาลทาง
เภสัชกรรม  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
การใช้ยา ด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ท่ี
เกี่ยวเน่ืองกบัการใช้ยาระดบัประเทศ  

1) มีจํานวนอาจารย์ด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรมและด้านชุมชนไม่เพียงพอทําให้เป็น
ภาระหนกัสําหรับอาจารย์ท่ีมีอยู่    

2) อาจารย์บางส่วนไม่ได้สัมผัสกับการ
ปฏิบัติงานจริง ทําให้การสอนนักศึกษาไม่
สะท้อนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะด้าน
การผลิตและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 

3) ในอีก 5 ปีข้างหน้ามีอาจารย์จะเกษียณ 10 
คน เป็นด้านบริบาลทางเภสัชกรรม 2 คน 
และด้านผลติภัณฑ์ 8 คน จะทําให้เกิดการ
ขาดแคลนอาจารย์ 

Money - 
 

1) ขาดการวางแผนด้านครุภัณฑ์การเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีอย่างจริงจงั 

2) งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์
การเรียนการมีน้อย 

Material แหล่งฝึกปฏิบตัิงานและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
1) มีร้านยาและหน่วยบริการเภสัชสนเทศของ

คณะท่ีบูรณาการบริการวิชาการกบัการ
สอน ทําให้นกัศกึษาได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

2) มีโรงงานผลติยาสมุนไพรเป็นของตนเอง
สําหรับเป็น model และใช้สอนการฝกึ
ปฏิบัต ิ

3) มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยท่ีเป็นแหล่งฝกึ
ปฏิบัติท่ีด ี

4) มีแหล่งเรียนรู้ด้านชุมชนท่ีด ีเช่น ชะแล้ 
 
 

1) ยังไมไ่ด้ใช้ศกัยภาพของร้านยาในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี   

2) จํานวนแหลง่ฝึกงานดา้นเภสัชกรรม 
อุตสาหการไมเ่พียงพอ 
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4M จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 

 การมเีครือข่ายความร่วมมอื สื่อการเรียนรู้และห้องเรียน 
 1) มีเครือข่ายศิษย์เก่าในทุกภาคส่วนซ่ึงเต็มใจ

ช่วยเหลือกิจการงานของคณะ และมีส่วน
ช่วยดูแลนักศกึษาฝึกงาน 

1) ห้องปฏิบตัิการมีสภาพเกา่ อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนเร่ิมเกา่และใช้งาน
ไม่ได ้

 2) มีเครือข่าย preceptors ด้านการสอน
เภสัชกรรมคลินิกในพื้นท่ีภาคใตต้อนลา่ง
รวมท้ังโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์ท่ี
มีช่ือเสียงด้านความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
โรคหวัใจและหลอดเลือด การติดเช้ือ 
ระบบทางเดินอาหาร และการบริการเภสัช
กรรมคลินกิเฉพาะทางดา้นการให้อาหาร
ทางหลอดเลือด 

2) อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสถานจาํนวนท่ีจาํกดั
3) สภาพห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ไม่มี

คุณภาพและเสือ่มสภาพ  
4) ห้องเรียนมีไมเ่พียงพอตอ่การจัดการเรียน

การสอนใหก้ับนักศกึษาในระดับปริญญาตรี
ท้ังสองหลักสตูร  หากมีแผนเพิม่จาํนวน
นักศกึษา หรือการสอนท่ีมหีลากหลายวิธีจะ
ทําใหห้้องเรียนและห้องเรียนย่อยไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะห้องกลุ่มย่อย 

5) ความไม่พร้อมของระบบกายภาพและส่ิง
อํานวยการภารกิจดา้นการเรียนการสอน
ตามท่ีต้องการ active learning  ขาด
ห้องเรียนท่ีเหมาะสมและทรัพยากรหนังสอืท่ี
เพียงพอสาํหรับการเรียนแบบ active 
learning เช่น ในรายวิชา Drug 
information service (สารสนเทศทางยา) 

 
 
 
 
 

Management 1) มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเหน็จาก
นักศกึษาทําให้เกิดการทวนสอบการเรียน
การสอนของรายวิชา   

2) การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

1) ยังมีปัญหาในการจดัการใหห้ลักสตูร
ดําเนินการไดต้ามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดใน
หลักสตูร โดยเฉพาะการทํามคอ.ต่างๆ  
คณาจารย์ต้องเสียเวลาในการจัดทําเอกสาร 
มคอ. ต่างๆ มากจนเกินไป จนเบียดบงั
ประเด็นสําคญัด้านการเรียนการสอน เช่น 
หัวข้อท่ีทันสมยัของรายวิชาและหัวข้อท่ี
สอดคล้องกับการสอบของสภาวิชาชีพ   

 
 

  2) ขาดความพร้อมในการสร้างบัณฑิตเข้า AEC
เช่น ทักษะดา้นภาษาและวฒันธรรม 

3) หลักสตูรด้านเภสัชศาสตร์มลีักษณะการเรียน
การสอนท่ีขาดการเช่ือมโยงกับ
ภาคอตุสาหกรรมและขาดการเสริมทักษะ
การลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง   

4) นักศกึษายังไมเ่ข้าใจชัดเจนถงึความแตกต่าง
ของหลักสูตร  

5) ขาดระบบการควบคุมการสอนนอกตาราง
เรียน การสอนเกนิจากประมวลรายวิชา 
และการมอบหมายงานท่ีทําให้เกิดภาระกับ
นักศกึษามากเกินไป     
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ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 

4M จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 

 ด้านการวิจัย 
Man  คณาจารย์และนักวจิัย มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ ในการสร้างผลงานวิจัยท่ี
หลากหลายและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

 คณาจารย์และนักวจิัยส่วนหนึ่งในคณะ มี
วัฒนธรรมการทําวิจัย และตระหนักถงึ
ความสําคัญของการวจิัย 

 คณาจารย์ มกีารนาํองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน 

 คณาจารย์และนักวจิัยสร้างผลงานวิจัยได้
ไม่สม่าํเสมอ  

 คณาจารย์ส่วนใหญเ่ข้าสูจุ่ดอิ่มตวัของการ
เพิ่มการสร้างผลงานวิจัย โดยเฉพาะสาขา
เภสัชศาสตร์  

 จํานวน active researcher มีค่าต่ําเมื่อ
เทียบกับจํานวนอาจารย์ท้ังหมด* และไม่
กระจายตัวในทุกภาควิชา 

 จํานวนอาจารย์ท่ีมีความร่วมมือกบั
ต่างประเทศยังมีน้อย 
(*ข้อมูล DoE 2557: จํานวน active 
researcher ประมาณ 63%)   

Money  คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนนุทุนวิจัยใน
ทุกระดับ ได้แก่ ทุนดรุณาจารย์ ทุน 
Window II การจัดตั้งสถานวิจัยความ
เป็นเลศิ และหน่วยวิจัย  

 กรอบและรูปแบบการจัดสรรทุนสนับสนุน
โดยคณะฯ ยังไม่เพียงพอ*  

 ขาดการสร้างแรงจูงใจในคา่ตอบแทนให้
นักวจิัยท่ีสร้างผลงานและหรือนักวิจัยท่ี
สร้างผลงานอย่างสม่าํเสมอ 

 คณะฯ ลงทุนในส่วนของการสร้าง
อุปกรณ์เคร่ืองมือสาํหรับงานวิจัย ลา่ช้า
กวา่วิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง   

Material  มีศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ 
 มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ประจําปี 
 มีเครือข่ายวิจยัท่ีรองรับงานวิจัยดา้นเภสัช

ศาสตร์ ได้แก ่สาขาสู่ความเป็นเลศิดา้น
เภสัชศาสตร์ สถานวิจัยความเป็นเลศิยา
สมุนไพรฯ และสถานวิจัยความเป็นเลิศ
ระบบนําส่งยา  

 ขาดโครงสร้างพื้นฐานดา้นเคร่ืองมอื-
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการสร้างผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ  

 แผนการจดัหาเคร่ืองมอื-อุปกรณ์ ไม่
สอดคล้องกับการพฒันางานวิจัยในเภสัช
ศาสตร์ 

Management  การบริหารจดัการงานวิจัยภายในคณะ 
ขับเคล่ือนดว้ยสถานวิจัยความเป็นเลศิ 
สาขาสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์ 
และคณะกรรมการวิจัย  

 คณะฯ ขาดแผนการบริหารจัดการระบบ
สนับสนุนการขับเคล่ือนงานวิจัย เช่น 
แผนการบริหารบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
(ศบภ.) แผนการบริหารจัดการเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์พร้อมใช้และให้ทันต่อ
เทคโนโลยี 

 คณะฯขาดแผนงานพฒันานกัวจิัย โดย 
เฉพาะแผนการพัฒนางานวจิัยด้านคลินกิ  

 คณะฯขาดแผนงานสนับสนนุนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (ผา่นระบบอาจารย์พีเ่ลี้ยง) และ
แผนงานการเพิ่มสมรรถนะของนักวิจัยท่ีมี
ศักยภาพสูง  
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4M จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 

 ด้านบัณฑิตศกึษา 
Man  อาจารย์ในคณะฯ ส่วนหนึง่มีช่ือเสียงและ

เป็นท่ียอมรับ สามารถสร้างผลงานผ่าน
การเป็นท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์จํานวนมาก 
 ประธานหลักสูตร มีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันา

ให้บัณฑติศกึษาในหลักสตูรมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

 อาจารย์ใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการ
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 นักศกึษาเภสัชศาสตร์สนใจท่ีจะมาเรียนต่อ
ในระดับบัณฑติศกึษาลดลง  

 ขาดกลยุทธ์และการประชาสัมพันธ์ในการ
สร้างหลกัสูตรหรือระบบท่ีจงูใจให้ นศ. 
ศึกษาต่อ 

Money  คณะฯ มีการจัดสรรเงินสนบัสนุนงานด้าน
บัณฑิตศึกษา นักศกึษาระดบับัณฑิตศึกษา 
ผ่านโครงการสาขาความเป็นเลิศด้านเภสัช
ศาสตร์ สถานวิจัยความเป็นเลิศฯ และ
กองทุนวิจัย 

 คณะฯ ขาดระบบการผลักดนัให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หาทุนวิจัยให้กับ
นักศกึษาบัณฑิตศกึษา (ของตัวเอง) เช่น 
ทุน คปก. พวอ. เป็นต้น 

 คณะฯ ขาดแผนการหาทุนเพื่อพฒันา
บัณฑิตศึกษา (แนวทางใหม่) 
นอกเหนอืจากงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงนิรายได้    

Material  คณะฯ มีหลักสูตรท่ีหลากหลายสามารถ
รองรับนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

 คณะฯ ขาดแผนงานประชาสัมพันธ์
หลักสตูร อย่างเป็นรูปธรรม 

Management  มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตร ทํางานภายใตก้รอบของบัณฑิต
วิทยาลัย และ สกอ. 

 คณะฯ ขาดแผนการพัฒนาอาจารย์ท่ี
ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 คณะฯ ขาดแผนการผลักดนัให้อาจารย์ทุก
คนจาํเป็นต้องมีนักศึกษาบัณฑิตศกึษา ทํา
ให้อาจารย์ขาดความกระตือรือร้นในการ
เสาะหานกัศกึษามาเรียน 

 คณะฯ ขาดแผนการแผนการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบัณฑติศกึษา และ
ระบบการจัดการหลักสตูรท่ีมีประสิทธิภาพ

 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
Man  อาจารย์ในคณะส่วนใหญ่รู้จักและมคีวาม

ร่วมมือกับอาจารย์หรือนกัวจิัยต่างประเทศ
อยู่ก่อนแล้ว 

 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ขาดบุคลากรท่ีมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพฒันางานให้กา้วทันโลกท่ี
เปลี่ยนแปลง  

Money  คณะฯ มีงบประมาณเพื่อพฒันางานดา้น
วิเทศสัมพันธ์ ผ่านระบบบัณฑิตศกึษา 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได ้

 คณะฯ ขาดแผนการจัดสรรเงิน ผา่น
โครงการท่ีเกีย่วข้องกบัวเิทศสัมพนัธ์  

Material  คณะฯ มีหนว่ยวิเทศสัมพันธ์  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ยังมีระบบการทํางาน
ในเชิงรับ มากกว่าเชิงรุก 

Management   คณะฯ ขาดแนวทางพัฒนางานวิเทศ
สัมพันธ์ท่ีชัดเจน และกา้วทันต่อความเป็น
ผู้นําในภมูิภาคอาเซียน 
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ด้านการบริการวิชาการ 
 

4M จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 

Man  เป็นท่ียอมรับของชุมชน (คน)  จํานวนบคุลากรของ ศบภ. และสถานท่ี
ผลิตยา มไีม่เพียงพอ(คน) 

  มีบุคลากรท่ีมคีวามรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการวิชาการ 

 บุคลากรในคณะขาดส่วนร่วมในการดูแล
เคร่ืองมือกลางของคณะ ทําให้ภาระใหญ่
ต้องตกอยู่นักวิทยาศาสตร์ของ ศบภ. 
เพียง 2 คน ทําใหดู้แลไดอ้ย่างไม่ท่ัวถงึ 

   ขาดแคลนผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา เช่น 
ด้านการจัดการโรงงาน (PIC/s), การข้ึน
ทะเบียนยา เป็นต้น 

   อาจารย์บางท่านมีมมุมองกบัการบริการ
วิชาการวา่ไมใ่ช่ภาระงานหลัก 

Money  สามารถนําผลงานวิจัยมาพฒันาต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได ้

 การปรับปรุงการบริการวิชาการใหไ้ด้ใน
ระดับท่ีเป็นท่ีในระดับสากลต้องใช้
งบประมาณจาํนวนมากในการลงทุน  
(เงนิ) 

  คณะฯสามารถสร้างผลติภณัฑ์เป็นของ
ตัวเองได้ (Technological) 

 ขาดงบประมาณ (ภาควิชาฯ) ในการ
สนับสนุนการบริการวิชาการ (ท่ีไม่
ต้องการรายได้) เช่น ครุภณัฑ์ท่ีใช้ในการ
ผลิต 

  มีการผสมผสานความรู้ด้านการวิจัยและ
การเรียนการสอนไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์
ให้กบัชุมชน (ภาคเทคโนฯ) (ทรัพยากร) 

 มีข้อด้อยดา้นการตลาด มคีวามสามารถ
ด้านการตลาด น้อยมาก    

Material  มีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ี
พอเพียงสําหรับการให้บริการวิชาการ  

 การตอ่รองทําได้นอ้ย จึงเป็นต้นเหตุทําให้
ต้นทุนแพง (จากปัจจัยหลายอย่างเช่น 
ไม่ได้ซ้ือเงินสด กาํลังซ้ือนอ้ย การอยู่
ต่างจงัหวัด)  

Management  องคก์รเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  สถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชนยังไม่
สามารถสร้างรายได้ให้กบัคณะฯ  

  มีหนว่ยงานท่ีรองรับและรับผิดชอบงาน
บริการวิชาการท่ีชัดเจน  

 คณะฯ ไม่มนีโยบายท่ีชัดเจนในการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการ 

  มีสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณท่ีได้รับ
มาตรฐาน GMP สามารถรองรับงาน
บริการวิชาการ 

 ศบภ. ยังไม่สามารถเพิ่มศกัยภาพและ
รองรับงานบริการวิชาการท่ีเพิ่มมากข้ึน  

  การบริหารจดัการยังไม่เป็นอิสระ ทําให้
ดําเนินการในบางเร่ืองได้ช้า 
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ด้านบริหารจัดการ 
 

4M จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 

Man  บุคลากรมีความรักและผูกพนักับคณะฯ  การบริหารจดัการ-ความมีประสิทธิภาพใน
การทํางานของบุคลากร (back office) 
ไม่รองรับงาน ณ ปัจจุบัน  

   อาจารย์ใหม่ขาด mentor เป็นผู้บริหารท้ัง
ท่ีอายุยังน้อย ขาดประสบการณ์ 

   รักษาระดับความรักความผูกพันองคก์ร
ให้กบับุคลากรในคณะฯ 

Money  สามารถหางบประมาณเพิม่ได้จากโครงการ
ยุทธศาสตร์และการพฒันาภาคใต ้

 งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการพฒันา
ภารกิจพื้นฐานด้านการเรียนการสอน และ
ภารกิจสร้างสรรค์ท่ีจําเป็น 

   ขาดแนวทางการบริหารการเงินเพือ่สร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีหรือการหารายไดเ้พิม่ 

   ควรมีแผนกลยุทธ์การเงินระยะยาวท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
เพื่อใหเ้กดิความย่ังยืนขององค์กร 

   เพิ่มศักยภาพให้กับหนว่ยงานหารายได้ให้
คณะฯ ด้วยการพัฒนาแผนการหารายได ้
การคาดการณ์ และติดตามการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

Material  มีระบบ IT มาใช้ในการบริหารจดัการ เช่น 
การแจง้ซ่อม การเบิกจ่ายพสัด ุonline ฯลฯ

 โสตทัศนูปกรณ์ไม่มคีุณภาพและเสื่อมสภาพ 
(ทรัพยากร)  

   ความไม่พร้อมของระบบกายภาพและส่ิง
อํานวยการภารกิจดา้นการเรียนการสอน
เพื่อสนับสนุนการเรียนแบบ active 
learning  

   Infrastructure-utility น้ําไม่ไหล ไฟดับ 
ไฟไม่เสถียร  

   ห้องเรียนและห้องเรียนย่อยไม่เพียงพอหาก
มีแผนเพิม่จาํนวนนกัศกึษาโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงสาขาการบริบาลฯ ซ่ึงต้องการห้องเรียน
ย่อยในการทํากิจกรรมกลุ่มย่อยจํานวนมาก 

   อุปกรณ์ เคร่ืองมือบางรายการ และ
สถานท่ีจํากัด  

Management  ผู้บริหารมคีวามกระตือรือร้นในการบริหาร
จัดการภายในคณะฯ  

 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  การสื่อสารองค์กรท่ีไม่ชัดเจนและไม่ท่ัวถึง 
  ขาดหน่วยงานการประชาสมัพันธ์และ

เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความชํานาญและ
ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพนัธ์และ
การสื่อสารต่างๆโดยตรง 
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4M จุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) 

   การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยทําให้การแบ่งสาย
งานไม่มคีวามชัดเจนของบคุลากรผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ี  

   โครงสร้างและกระบวนการบริหารท่ียังไม่
เอื้อต่อการสร้างสรรค์และการดําเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ 

   ขาดกลยุทธ์ท่ีจะจงูใจให้บคุลากรท่ีมี
ศักยภาพปฏิบตัิงานในองค์กรได ้
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 วิเคราะห์สภาพภายนอกองค์กร   
 

ด้านการเรียนการสอน 
 

โอกาส Opportunity ภาวะคุกคาม Threat 

1. รัฐบาลใหง้บประมาณดา้น education hub 1. นโยบาย TQF และ QA ของสกอ.ท่ีเข้มงวด  ความไม่
แน่นอนและข้อกําหนดพร้อมท้ังรูปแบบตา่งๆของการจดัทํา
เอกสารตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสตูร 

2. นโยบายของมหาวิทยาลัยส่งเสริมหลักสูตร
แบบก้าวหน้า ทําให้นกัศกึษาไดเ้รียนรู้ใน
หัวข้อท่ีทันสมยัและพร้อมก้าวเข้าสู่ระดับการ
เรียนในบัณฑติศกึษาตอ่ไป รวมท้ัง 
สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาไปดงูาน
และศึกษาในกลุ่มประเทศ AEC 

2. ความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง
ในวิชาชีพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา    สภาวิชาชีพมี
ทิศทางข้อกําหนดไม่ชัดเจน มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ทําใหเ้ตรียมการยาก (ปรับปรุงหลักสตูรมักทําทุก 5 ปี)  
ข้อกําหนดต่างๆจากสภาวิชาชีพท่ีกาํหนดว่าอาจารย์แหล่งฝึก
ต้องเป็นเภสัชกรเท่านัน้ ทําให้จาํกดัจาํนวนแหล่งฝกึ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา   

3. มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีของ
เภสัชกรทางดา้นบริการวิชาการและการ
เรียนการสอนที่มุ่งเนน้ประโยชน์แก่สังคม
มากย่ิงข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย จนทําใหอ้าจารย์บางส่วนสนใจ
งานวิจัยมากกว่าการสอน  

 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยท่ีทันสมัย และเอื้อประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน และวจิัย 
(Technological) 

4. เสียโอกาสในการหานกัศกึษาสืบเนือ่งจากสถานการณ์ไม่
สงบในภาคใต ้

 

5. ความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งคณะฯกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติโดยเฉพาะในภาคใต้    

5. แหล่งฝึกปฏิบตัิงานเชิงวิชาชีพมีไมเ่พียงพอต่อการฝึกงานท้ัง
ปีของนักศึกษา   

6. มีเครือข่าย ความสัมพันธ์เชิงวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําในต่างประเทศ เช่น 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ สําหรับรองรับการ
พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในยุค AEC 

6. การฝึกปฏิบตังิานในช้ันปีท่ี 6 ต้องใช้งบประมาณสูง 

7. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเอื้อตอ่การ
จัดการการศกึษาให้มีประสิทธิภาพอย่างกา้ว
กระโดด และการเข้าถงึแหล่งเรียนรู้ระดบั 
just-in-time, และ point-of-service 

7. นศ.หลักสตูรป.ตรีสาขาเภสัชศาสตร์มีโอกาสเรียนรู้เคร่ืองมือ
ผลิตหรือวิเคราะห์ยาท่ีไม่ทันสมัยเท่ากบัท่ีโรงงานใช้จริง 
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ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 

โอกาส Opportunity ภาวะคุกคาม Threat 

ด้านการวิจัย 
1. นโยบาย “มหาวิทยาลัยวจิัย” มีความชัดเจน 

และสนับสนุนการวจิัยอย่างต่อเนื่อง 
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทางสร้างแรงจงูใจต่อการ

เผยแพร่ผลงานของนักวจิัย 
3. ตําแหน่งท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยเอื้อตอ่การ

ติดต่อกบัประเทศเพือ่นบา้นใน AEC 

ด้านการวิจัย 
1. ภาวการณ์แข่งขันระหว่างคณะภายในมหาวิทยาลัยและใน

ภูมิภาคท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
2. ความมุง่มั่นของมหาวทิยาลยัในการก้าวสู ่University 

World Ranking โดยให้ความสําคัญต่อการมีผลงานตพีิมพ์ 
และสิทธิบัตร มากกวา่การให้ความสําคญัต่อการพฒันา
ระบบสนับสนนุการวิจัยและศักยภาพของนักวจิัย  

ด้านบัณฑิตศกึษา 
1. บัณฑิตวิทยาลยั มีแนวทางการพัฒนางาน

ด้านบัณฑิตศกึษาท่ีชัดเจนผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทั้งภายในประเทศและในภูมภิาค
อาเซียน 

2. มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงในภาคใต้เป็นท่ีสนใจ
ของนักศึกษาท้ังในและตา่งประเทศ 

3. มีเครือข่ายสัมพันธ์เชิงวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําในต่างประเทศ 

ด้านบัณฑิตศกึษา 
1. ระบบประกันคุณภาพการศกึษา อยู่ภายใต้เกณฑ์ของ สกอ. 

ท่ีมีแนวทางควบคมุคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่ีมี
ความหลากหลาย โดยมหาวิทยาลัยไมไ่ดน้ํามาปรับเปลีย่น
เพื่อใหเ้หมาะสมกับบริบทของตนเอง 

2. ตลาดแรงงานที่รองรับบัณฑติศกึษายังไม่ชัดเจน และจงูใจ
มากพอ ท่ีจะให้ผู้ท่ีจบการศกึษาในระดับปริญญาตรี มา
เรียนเพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเอง 

3. ภาวการณ์แข่งขันในการสร้างบัณฑติจากภาคเอกชน เพือ่ให้
เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน   

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
1. มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในเครือข่าย AUN 

(ASEAN University Network) 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
1. การลงทุนเพือ่งานวิเทศสัมพนัธ์จําเป็นต้องใช้เงินทุนท่ีสงู 

ภายใต้สภาวะการแข่งขันในภูมิภาคทําใหทํ้านายจดุคุม้ทุนได้
ยาก 

 
 

ด้านบริการวชิาการ 
 

โอกาส Opportunity ภาวะคุกคาม Threat 

 มีผู้ประกอบการและชุมชนให้ความสนใจใน
การขอคาํปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ 

 งบลงทุนสงู; บริการวิชาการ  (money) 

 ธุรกิจดา้นการดูแลสุขภาพและท่ีเกี่ยวเน่ือง 
กําลงัเป็น sunrise เอื้อต่อการสร้างผลงาน
และขยายงานตามภารกจิพืน้ฐานและภารกิจ
สร้างสรรค ์

 มีคู่แข่ง; บริการวิชาการ    (Technological) 

 มีเครือข่ายความร่วมมือกบัโรงพยาบาลและ
แหล่งเพาะปลกูสมุนไพร 

 การแข่งขันจากภาคเอกชนในการสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสงู
ตามความต้องการของตลาดแรงงานอาจบ่ันทอนศกัยภาพ 
ช่ือเสียงและความยอมรับขององคก์ร  

 มาตรฐานท่ีมากาํกับดูแลโรงพยาบาลสูงข้ึน 
ทําใหต้้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา
มากข้ึน 

 กฎ ระเบียบราชการ ไม่เอือ้ต่อการดาํเนนิการเชิงพาณิชย์ 

 มีศิษย์เกา่ช่วยสนับสนุนผลติภัณฑ์ของคณะ  เสียโอกาสในการหาลูกค้าสบืเนื่องสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลยั  
  การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยทําใหค้ณะฯต้อง

พึ่งตนเองท้ังหมด  (Political) 
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ด้านบริหารจัดการ 
 

โอกาส Opportunity ภาวะคุกคาม Threat 

 ในฐานะศูนย์กลางของภาคใต้ สร้างโอกาส
จากการหาลูกค้า/นักศึกษา เฉพาะในพื้นท่ี 

 เสียโอกาสในการหาบคุลากรสืบเนื่องสถานท่ีตั้งมหา’ลัย  

 ตําแหน่งท่ีตัง้ของคณะและมหาวิทยาลัยเอื้อ
ต่อการเดินทางและติดต่อส่ือสารกับประเทศ
ในอาเซียน อันได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และอินโดนเีซีย เป็นต้น 

 สถานการณ์ความไม่สงบของจงัหวัดชายแดนภาคใต ้ 
(Political) 

 มีเครือข่าย ความสัมพันธ์เชิงวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําในต่างประเทศ เช่น 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ สําหรับรองรับการ
พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในยุค AEC 

 การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยทําใหค้ณะฯต้อง
พึ่งตนเองท้ังหมด  (Political) 

 AEC & education hub เปิดโอกาสให้
สร้างงาน/กิจกรรมต่างๆ ในคณะ  

 การออกนอกระบบของราชการ อาจสร้างภาระดา้น
งบประมาณ 

 ทางเลือกแหลง่เงินทุนสําหรับดําเนินภารกจิ
จากรัฐบาลมีมากข้ึน จากสถานการณ์การ
เข้าสู่ AEC 

 ตามบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ผู้บริหารคอ่นข้าง 
conservative 

 มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหอ้าจารย์และ
นักศกึษาไปดงูานและศึกษาในกลุ่มประเทศ 
AEC 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาบัณฑิตใหม้ีสมรรถนะสากล    
เป้าประสงค์หลัก  

1. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรใีห้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์  
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานกึสาธารณะและสมรรถนะ

สากล   
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. ทุกหลักสูตรผ่านมาตรฐาน
ตามข้อกาํหนดวิชาชีพและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
AUN-QA    

1.1 บริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
และเตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา AUN-QA 

รองฯวิชาการ/ 
รองฯบริหาร 

2. พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
มากกว่าร้อยละ 95  

2.1 จัดระบบเตรียมความพร้อมสําหรบั
นักศกึษาเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

รองฯวิชาการ/ 
ผช.วิชาชีพ 

3. พัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
สมรรถนะสากล  

3.1 จัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active 
Learning  

รองฯวิชาการ 

3.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนรองรับการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

รองฯวิชาการ 

3.3 พัฒนาศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพและอาจารย์พี่เล้ียงให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ รวมถึงเพิ่มแรงจูงใจในการเป็น
อาจารย์พี่เล้ียงแหล่งฝึก 

รองฯพัฒนานศ./ 
ผช.ฝึกปฏิบัติงานฯ 

3.4 พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสรมิ
หลักสูตร 

รองฯวิชาการ 

3.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพฒันา
นักศกึษา 

รองฯพัฒนานศ. 

4. เพิ่มความผูกพนัของผู้เรียน 4.1 พัฒนาปรับปรุงช่องทางการส่ือสารกับ
นักศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 

รองฯวิชาการ 

5. เปิดหลักสูตรใหม่ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและ
สอดคล้องกับองค์กร(องค์
ความรู้ทางเภสัชศาสตร)์ 

5.1 จัดทําแผนเปิดหลักสูตร 4 ปี สาขา
วิทยาศาสตรส์มุนไพรและเคร่ืองสําอาง  

รองฯบริหาร/ 
รองฯวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทาง
เภสัชศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน 

เป้าประสงค์หลัก  
1. เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตพีมิพ์ท่ีมีคุณภาพในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS โดยพัฒนาและเพิ่ม

สมรรถนะนกัวิจัยผ่านระบบบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ ์
2. พัฒนาองค์ความรู้และสรา้งนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร ์
3. เพิ่มงานวิจัยและเผยแพรถ่่ายทอดนวตักรรมท่ีเกดิจากผลงานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชนต์่อ

ชุมชนและเชิงพาณิชย์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพิ่มจํานวน active 
researcher 

1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีสมรรถนะในการ
ทําวิจัยสูงอย่างต่อเนื่อง 

รองฯวิจัย 

1.2 ปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเอื้อตอ่การ
พัฒนางานวจัิยและตอบสนองความตอ้งการของ
นักวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

รองฯวิจัย/ 
ผช.บริการ
วิชาการ 

1.3 จัดระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
และการกําจัดของเสีย 

รองฯวิจัย/ 
อ.ชิตชไม 

1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํา
วิจัย 

รองฯวิจัย 

1.5 สร้างวฒันธรรมและบรรยากาศในการ
ทํางานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ จริยธรรม
การวิจัย, Talent mobility เป็นต้น 

 

2. การขับเคลื่อนสู่ความ
เป็นนานาชาติ 

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการใน
ระดับนานาชาติ 

คณบดี/รองฯวิจัย 

2.2 เสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านวิจัยผ่านระบบ
บัณฑิตศึกษา  

รองฯวิจัย 

2.3 พัฒนาหลักสูตรท่ีเนน้วิจัย มุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติ 

 

2.4 พัฒนาคุณภาพของวิทยานิพนธ ์ให้สามารถ
ตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus 

 

3. เพิ่มงานวจัิยด้าน
บริบาลเภสัชกรรม 

3.1 พัฒนางานวิจัยดา้นบริบาลทางเภสัชกรรม
ผ่าน R2R 

รองฯวิจัย 

3.2 สนับสนนุการทําวิจัยร่วมกันระหวา่ง 2 
สาขา (เภสัชศาสตรแ์ละบริบาลทางเภสัชกรรม) 

 

4. บูรณางานวิจัยกับการ
บริการวิชาการสู่สังคม 

4.1 สร้างระบบเช่ือมโยงงานวิจัยสู่งานบริการ
วิชาการ 

รองฯวิจัย 

4.2 สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชงิพาณิชย์ 

 

4.3 สนับสนนุพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรมหรือองคค์วามรูใ้หม่ท่ีนําไปสู่การ
จดสิทธิบัตรหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
5. บัณฑิตศกึษามีจํานวน
นักศกึษารับเข้าใหม่เป็น ไป
ตามแผน และสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา ท่ี
กําหนด (retention time) 

5.1 เสาะหานักศกึษาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังใน
และต่างประเทศเข้าสู่ระบบบัณฑิตศึกษา 

รองฯวิจัย/ 
ประธานหลักสูตร 

5.2 จัดระบบการศกึษาให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาในหลักสูตร 

 

5.3 ปรับปรงุระบบติดตามความกา้วหน้าให้
ประสิทธิภาพ 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันางานบริการวิชาการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลและนําความรู้สู่ชุมชน 
เป้าประสงค์หลัก  

1. พัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สร้างรายได้จากงานบรกิารวิชาการและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ 
3. บูรณาการการให้บริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนใน

ภาคใต ้
4. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในภาคใต ้ 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. บริการวิชาการได้รับ
การรับรองคณุภาพ
มาตรฐานระดับสากล 

1.1 พัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการด้านเภสัช
วิเคราะห์ให้เป็นท่ียอมรับและได้มาตรฐานระดับ
สากล ISO17025 และมาตรฐาน GLP 
(Good Laboratory Practice) 

ผช.บริการ
วิชาการ 

1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ 
เครื่องสําอางเพื่อการรับรองมาตรฐานสากล 
PICs-GMP/HALAL  

 

1.3 รักษามาตรฐานการเป็นร้านยาคณุภาพ ผู้จัดการร้านยา 
2. สรา้งรายได้จากงาน
บริการวิชาการและจําหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ของคณะ 

2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการและ
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผช.บริการ
วิชาการ 

2.2 ปรับปรุงการให้บรกิารและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 

 

2.3 บริหารจัดการร้านยาเพื่อให้เกิดผลกําไร ผู้จัดการร้านยา 
3. เป็นท่ีพึ่งของชุมชนใน
ภาคใต้ดา้นวชิาการ 

3.1 ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้าน
เครื่องสําอางและสมุนไพร  

หนภ.เทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน คณบดี/ 
ผช.พัฒนาวิชาชีพ 

3.3 ให้บริการชุมชนท่ีสอดคล้องและเชือ่มโยงกับ
การบริหารดา้นเภสัชกรรม  

ผช.พัฒนาวิชาชีพ/
หนภ.บริหารเภสัช
กิจ 

4. สนับสนนุและสรา้ง
ความเข้มแข็งด้านวิชาชีพ
เภสัชกรรมในภาคใต ้

4.1 สนับสนนุความร่วมมือภายในเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ 

ผช.พัฒนาวิชาชีพ 

4.2 ให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ (CPE) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้เป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  
มีความมั่นคงและยั่งยืน 

เป้าประสงค์หลัก  
1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล   
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธภิาพ บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและก้าวหนา้

ตามสายงาน  
4. การบริหารทรัพย์สินและรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพึง่พาตนเองอย่างม่ันคงและย่ังยืน  

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. นาํเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การ
ดําเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) มาเป็นเครื่องมือ
ในการนําองค์กร 

1. นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารจัดการองค์กร 

คณบดีและ 
ทีมบริหาร 

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ 

รองฯบริหาร 

2. สรา้งองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

1. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน วิจัยและการบริหารจัดการ  

รองฯบริหาร 

2. การนํา Lean มาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

 

3. การจัดเกบ็และเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นระบบ  
3. พัฒนาระบบการจัดเกบ็
รวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีสําคัญเพื่อการ
รายงานผลท่ีรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมทุก
ระบบงาน  

รองฯบริหาร 

2. ข้อมูลและสารสนเทศมีความถกูต้อง ทันสมัย  

4. สรรหาอาจารย์ใหม่ท่ีมี
ศักยภาพเข้าสู่องคก์รและ
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 

1. ปรับระบบการสรรหาบุคลากรท่ีเนน้เชิงรกุ รองฯบริหาร 

2. เพิ่มอตัราพนกังานมหาวิทยาลัยเพือ่จูงใจใน
การหาอาจารย์ใหม่ 

 

 3. มีระบบการพฒันาสมรรถนะอาจารย์ใหม่   

5. พัฒนาช่องทางการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายเพือ่
ถ่ายทอดนโยบายและการ
ดําเนินการของคณะสู่
บุคลากร 

1. ปรับระบบการส่ือสารภายในองค์กรทุกระดับ 
 

คณบดี/ 
ทีมบริหาร 

2. พัฒนาระบบการส่ือสารกับศิษย์เกา่ รองฯพัฒนานศ.ฯ 

6. บุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะตามที่คณะ
ต้องการ  
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถตามสายงานและความตอ้งการของ
คณะ 

รองฯบริหาร 

2. ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการ  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
7. บุคลากรมีความผูกพนั 1. พัฒนาระบบสร้างความผูกพันในองค์กร รองฯบริหาร 

2. สร้างสมดลุภาระงานของบุคลากร  

3. การนําคา่นิยมองคก์รไปสู่การปฏิบัติ  

4. สรา้งสภาพแวดล้อมท่ีดี ปลอดภัย สวยงาม 
บุคลากรทํางานอย่างมีความสุขและเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

8. บริหารจัดการสินทรพัย์
และรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงนิเพื่อ
ตอบสนองต่อการดําเนนิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

รองฯบริหาร/ 
ผช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. วิเคราะห์ต้นทุนและข้อมูลทางการเงนิ เพือ่
วางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

รองฯบริหาร 

3. เพิ่มรายได้จากงานบรกิารวิชาการ/การ
บริหารกองทุนคณะฯ/ศิษย์เก่า/และแหลง่อื่น 

คณบดี 
รองฯบริหาร/ 
รองฯพัฒนานศ.ฯ 
ผช.บริการวิชาการ

 
 
 
 
 

 



20 

ส่วนที่ 4 
ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเปน็เลิศทางวิชาการ และพัฒนาบณัฑิตให้มีสมรรถนะสากล    
 
เป้าประสงค์หลัก  

1. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์  
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล   

 
 

วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ทุกหลักสูตรผ่าน
มาตรฐานตามขอ้กําหนด
วิชาชีพและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพหลักสูตร AUN-QA 
 

1.1 บริหารจัดการหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานและเตรียมความ
พร้อมรองรับเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา AUN-QA 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์ AUN-QA 

ผลการประเมิน 
คุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานผ่านระดับ 4 
คะแนน (เต็ม 7คะแนน) 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 

- ปรับปรงุระบบฐานข้อมูลเพือ่
รองรับตัวชี้วัด AUN-QA 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2. พัฒนานักศึกษาให้
สามารถสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพมากกว่าร้อยละ 95  

2.1 จัดระบบเตรียมความ
พร้อมสําหรับนกัศึกษาเพื่อ
การสอบขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม 

- วิเคราะห์ผลการสอบที่ผ่านมา 
- จัดกิจกรรมเสริมความรู ้

นักศึกษาที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชพีในครัง้แรก 

ร้อยละ 95 95 95 95 95 

3. พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะสากล  

3.1 จัดการเรียนการสอนให้
เป็นแบบ Active Learning  

- อบรมให้ความรู ้
- โครงการพัฒนาอาจารยเ์พื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

รายวิชาที่มีการเรียนการสอน
แบบ active learning 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

- ปรับเนื้อหาการสอนให้เป็น
แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์
ต่างๆ 

อาจารย์ประจําที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการสอน 

ร้อยละ 50 60 70 80 80 
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วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

  - ปรับปรงุสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรยีนการสอน 

จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณา
การเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

รายวิชา 2 2 2 2 2 

  - โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนผ่านการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

       

 3.2 พัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนรองรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

- อบรมการใช้เทคโนโลยีสื่อ
การสอน 

       

 - สร้างสื่อการสอน        
 3.3 พัฒนาศักยภาพแหล่งฝึก

ปฏิบัติงานวิชาชีพและ
อาจารย์พี่เลี้ยงให้มีคุณภาพ
และเพียงพอ รวมถึงเพิ่ม
แรงจงูใจในการเป็นอาจารย์พี่
เลี้ยงแหล่งฝึก 

- พัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนของคณะฯ เป็น
แหล่งฝึกที่มีประสิทธิภาพ 

       

 - ตั้งอาจารย์พีเ่ลี้ยงแหล่งฝึกทีม่ี
คุณภาพและรับนักศึกษา
ฝึกงานต่อเนื่องเป็นอาจารย์
พิเศษ  

       

 3.4 พัฒนาทกัษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษผ่านการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- โครงการรณรงค์ให้อาจารย์
สอดแทรกการสอนหรือสนทนา
เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา
ต่างๆ  

รายวิชาที่มีการสอดแทรก
การสอนหรือการสนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษในรายวิชา(ไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนชั่วโมงสอน) 

ร้อยละ 30 40 50 60 70 

  - รณรงค์ใช้ Tell Me More นักศึกษามีผลสอบ
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยระดับด ี
(≥60คะแนนขึ้นไป) 
 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
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วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 3.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนานกัศึกษา 

- โครงการพัฒนานักศึกษา 
  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านทักษะความรู ้ 

คะแนน 4.0 4.0 4.25 4.25 4.25 

  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 

คะแนน 4.0 4.0 4.25 4.25 4.25 

4. เพิ่มความผูกพันของ
ผู้เรียน 

4.1 พัฒนาปรับปรุงช่อง
ทางการ 
สื่อสารกับนักศึกษาให้ม ี
ประสิทธิภาพ 

- ระบบการจัดการข้อร้องเรยีน 
- ประเมินช่องทางการสื่อสาร
เพื่อปรับปรุง 

จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไข 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

5. เปดิหลักสูตรใหม่ตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
สอดคล้องกับองค์กร(องค์
ความรู้ทางเภสัชศาสตร์) 

5.1 จัดทําแผนเปิดหลักสูตร 4 
ปี สาขาวิทยาศาสตร์สมุนไพร
และเครื่องสําอาง  

- สํารวจความตอ้งการของ
ตลาด 
- ร่างหลักสูตร  

มีหลักสูตร 4 ป ี(ระดับ
ปริญญาตรี) 

มี - มี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน 
 
เป้าประสงค์หลัก  

1. เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS โดยพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะนักวิจัยผ่านระบบบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
2. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ 
3. เพิ่มงานวิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอดนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและเชิงพาณิชย์ 

 
 

วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. เพิ่มจํานวน active 
researcher 

1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม้ี
สมรรถนะในการทําวจิัยสูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

- จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยง 
(Mentor) เพื่อพัฒนานักวิจยัรุน่
ใหม่ผ่านนักวจิัยที่มีศักยภาพสูง 
เข้าสู่การเป็นนกัวิจัยมอือาชีพ 

อาจารย์ประจําที่เป็น active 
researcher 

ร้อยละ 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 

- จัดทําทําเนียบอาจารย์พี่เลี้ยง
ในการทําวจิัย 

คะแนนการจัดอันดับด้าน
การวจิัยของ สกว. 

Rate 5.0 5.0 5.0 

- จัดอบรมความรู้เพื่อสร้าง
ทักษะการทําวิจยั 

จํานวนผลงานวจิัยที่ไดร้ับ
การตพีิมพ์ระดบันานาชาติ
(ISI/Scopus) 

บทความ 60 65 70 75 75 

 1.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่
เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและ
ตอบสนองความต้องการของ
นักวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

- ปรับปรงุประสิทธิภาพระบบ
การให้บรกิาร 

อัตราส่วนของผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ
(ISI/Scopus) ตอ่จํานวน
อาจารย์ประจํา 

อัตราส่วน
Paper:
คน 

0.75 : 1 0.80 : 1 0.90 : 1 1.00 : 1 1.00 : 1 

- ปรับปรงุประสิทธิภาพระบบ
การซ่อมบํารุง 

เงินทุนวิจัยทั้งหมดต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

บาท/
คน 

350,000 350,000 360,000 370,000 380,000 

- จัดทําประวัติการซ่อมบํารงุ
และการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตรท์ุกเครื่อง 
 

ความพึงพอใจของนักวิจัยตอ่
สิ่งสนับสนุนการทําวจิัย 

คะแนน 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
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 1.3 จัดระบบความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิารและการกําจัด
ของเสีย 

- โครงการอบรมความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร 

คุณภาพผลงานตีพิมพ์ในฐาน 
ISI/Scopus 

ค่าเฉลี่ย 2.55 2.60 2.60 2.60 2.60 

- ปรับปรงุห้องปฏิบัติการตาม
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยฯ 

จํานวนบทความที่ได้รับการ
อ้างองิ Citation 

บทความ 90 95 100 105 110 

- กิจกรรมดูแลความปลอดภัย
ด้านสารเคมีและชีววัตถุ (กําจดั 
waste) 

    
 

   

1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการทาํวิจัย 

- พัฒนา website 
ประชาสัมพันธท์ุน/เครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวจิัย 

       

1.5 สร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศในการทํางานวิจัย
ในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ 
จริยธรรมการวจิัย, Talent 
mobility เป็นต้น 

- โครงการอบรม  เรื่อง "การให้
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับจรยิธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย”์ 

       

2. การขับเคลื่อนสู่ความ
เป็นนานาชาต ิ

2.1 สร้างเครือข่ายความรว่มมอื
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

- จัดทําแผนปฏิบัติการด้าน
วิเทศสัมพันธ์  

อันดับ QS World 
University Ranking Asia 
by Subject สาขา 
Pharmacy & 
Pharmacology 

อันดับ +600 +500 

- ทบทวน Active MOU       
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการกับสถาบันใน
ต่างประเทศ 

      

- แผนการจัดหานศ.ต่างชาต ิ ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่ไป
ต่างประเทศหรอืเข้าร่วม
กิจกรรมในเวทวีิชาการระดับ
นานาชาติหรือไปทําวิจัยใน
ต่างประเทศ   
 

ร้อยละ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
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  - จัดประชุมวิชาการนานาชาต ิ
CDD 

       

- จัดประชุมวิชาการนานาชาต ิ
HTM 

       

- พัฒนาความรว่มมือระหว่าง
ภาควิชาเภสัชวิทยาเพือ่การปรบั
อันดับ QS Ranking สาขา 
Pharmacy & Pharmacology 

       

2.2 เสริมสร้างความเข้มแขง็ 
ด้านวิจัยผ่านระบบบัณฑิตศึกษา 

- ยื่นต่อโครงการสู่ความเป็นเลิศ
สาขาเภสัชศาสตร์ ระยะที่ 3 

       

- สนับสนุนการขอทุนที่เชื่อมโยง
กับต่างประเทศ เช่น คปก. (ทุน
กาญจนาภิเษก), พวอ. (ทุน
พัฒนานักวิจยัอตุสาหกรรม) ฯ 

       

2.3 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นวิจัย 
มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

- วิเคราะห์ความซ้ําซ้อนของ
หลักสูตรที่มีเพือ่ยุบหรอืรวม
หลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรนานาชาต ิ หลักสูตร 3 4 5 

- ปรับปรงุหลักสูตรไปสู่หลักสูตร
นานาชาติ 

       

2.4 พัฒนาคุณภาพของ
วิทยานิพนธ ์ให้สามารถตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
ISI/Scopus 

- อบรมทกัษะการเขยีนบทความ
เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
สําหรับอาจารย ์นักวิจัย 
นักวิชาการและนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

       

- จัดอาจารย์ชาวต่างประเทศให้
คําแนะปรึกษาและตรวจสอบ
ด้านภาษาในการเขยีนผลงาน
ตีพิมพ ์
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3. เพิ่มงานวจิัยด้าน
บริบาลเภสัชกรรม 

3.1 พัฒนางานวิจัยด้านบริบาล
ทางเภสัชกรรมผ่าน R2R 

โครงการ R2R 
 

จํานวนผลงานวจิัยทางด้าน
บริบาลเภสัชกรรมที่ไดร้ับ
การตพีิมพ์ต่อจาํนวนผลงาน
ตีพิมพ์ทัง้หมด 

ร้อยละ 20 30 30 40 40 

3.2 สนับสนุนการทําวจิัย
ร่วมกันระหว่าง 2 สาขา (เภสัช
ศาสตร์และบริบาลทางเภสัช
กรรม) 

โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมด้าน
เภสัชศาสตร์และบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

      

- โครงการอบรมเรื่อง “ระบาด
วิทยาทางการแพทย์และสถิติ
พื้นฐานสําหรับการทําวิจัยทาง
คลินิกให้กับนกัวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา”   

       

- โครงการกิจกรรมสร้างเสริม
งานวิจัยด้านคลินิก 

       

4. บรูณางานวิจยักับการ
บริการวิชาการสู่สังคม 

4.1 สร้างระบบเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่งานบริการวิชาการ
ของคณะ 

- คัดกรองงานวจิัยของคณะที่
สามารถนําไปพฒันาเพื่อการใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและเชิง
พาณิชย ์

จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หรือผลงานวจิัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

เรื่อง 5 7 9 10 10 

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการ
นําไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 

       

- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยและถ่ายทอด
นวัตกรรมให้เปน็ที่รับทราบของ
สังคมผ่าน website 

       

4.2 สร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย ์

- โครงการสร้างงานวิจัยจาก
โจทย์วิจยัภาคอุตสาหกรรม 

       

 4.3 สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการวิจัยเพือ่สร้าง
นวัตกรรมหรือองค์ความรูใ้หม่

- ร่วมกับ IPOP ในการนํา
งานวิจัยของคณะพบภาคเอกชน 
เพื่อนําเข้าสู่การใช้ประโยชน์ใน
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ที่นําไปสู่การจดสิทธิบัตรหรือ
จดทะเบียนทรพัย์สินทาง
ปัญญา 

เชิงพาณิชย ์

5. บัณฑิตศึกษามีจํานวน
นักศึกษารับเข้าใหม่เป็น 
ไปตามแผน และสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา 
ที่กําหนด (retention 
time) 

5.1 เสาะหานักศึกษาบัณฑิตที่
มีคุณภาพทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าสู่ระบบ
บัณฑิตศึกษา 

- ปรับระบบการรับเข้าใหม่นศ.
เพื่อคัดเลือกนศ.เกง่เข้าสู่ระบบ
บัณฑิตศึกษา 

ระดับความสําเร็จในการรับ
นักศึกษาบณัฑิตศึกษาไดต้าม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 75.0 75.0 80.0 85.0 90.0 

- จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรทัง้
ในและต่างประเทศ ผ่าน
กิจกรรม  Roadshow, 
website ฯลฯ 

       

- จัดสรรทุนสําหรับนศ.บัณฑิต        
5.2 จัดระบบการศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาใน
หลักสูตร 

- สํารวจปัจจยัที่มีผลต่อการ
สําเร็จการศึกษาเพื่อนํามา
วางแผนแก้ไข 

จํานวน Retention time 
ของบัณฑิตศึกษาปริญญาโท 

ปี 3.5 3.25 3.0 3.0 2.90 

- ทบทวนและปรับปรงุแผนการ
ศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 

จํานวน Retention time 
ของบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก

ปี 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

5.3 ปรับปรุงระบบติดตาม
ความก้าวหน้าให้ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบการสื่อสาร
ระหว่างนกัศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคณุภาพมาตรฐานสากลและนําความรูสู้่ชมุชน 
 
เป้าประสงค์หลัก  

1. พัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ 
3. บูรณาการการให้บริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในภาคใต้ 
4. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในภาคใต้  

 
 

วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. บริการวิชาการได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล 

1.1 พัฒนาคุณภาพงาน
บริการวิชาการด้านเภสัช
วิเคราะห์ให้เป็นที่ยอมรับและ
ได้มาตรฐานระดับสากล 
ISO17025 และมาตรฐาน 
GLP (Good Laboratory 
Practice) 

- จัดระบบเตรียมความพร้อม
และยื่นขอการรบัรองมาตรฐาน 
ISO17025 (รายการทดสอบ) 
และ มาตรฐาน GLP 

จํานวนรายการทดสอบที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 

รายการ
(นับใหม)่

1 1 1 1 1 

- ปรับปรงุกระบวนการ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ให้มีความ
รวดเร็วเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

ห้องปฏิบัตกิารได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GLP 

ผ่าน      

- โครงการอบรม  แนวทางการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ 
Good Laboratory Practice  

       

 1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผน
โบราณ เครื่องสําอางเพือ่การ
รับรองมาตรฐานสากล PICs-
GMP/HALAL  

- ปรับปรงุสถานที่ผลิตยาแผน
โบราณเพื่อรองรับการขอ
รับรองมาตรฐาน PICs-GMP 

สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
PICs-GMP 

ผ่าน      

 - จัดเตรียมความพร้อมระบบ
เอกสาร เพื่อดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ GMP ฉบับปี พ.ศ. 
2557 
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ค่าเป้าหมาย 
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  - ปรับปรงุผลิตภัณฑ์สมุนไพร/
เครื่องสําอางเพื่อขอรับรอง
มาตรฐาน Halal 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/
เครื่องสําอางไดร้ับการรับรอง
มาตรฐาน Halal 

รายการ
(นับใหม่)

- 1 2 3 4 

 1.3 รักษามาตรฐานการเป็น
ร้านยาคุณภาพ 

- พัฒนาร้านยาตามมาตรฐาน 
ร้านยาคุณภาพของสภาเภสัช
กรรม 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชนได้รับการรับรองร้านยา
คุณภาพจากสภาเภสัชกรรม
อย่างตอ่เนื่อง 

ผ่าน         

2. สร้างรายได้จากงาน
บริการวิชาการและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของคณะ 

2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ให้บรกิารและผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

- รวบรวมและจัดทําบัญชี
รายชื่ออาจารย์พร้อมข้อมูล
ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ  
- กิจกรรม Road Show 
- กิจกรรมการออกบูธ 
นิทรรศการตามงานต่างๆ 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับ website เป็นต้น 

จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
จดแจ้งหรือขึ้นทะเบียน
ภายใต้แบรนด์คณะหรือ
จํานวนผลิตภัณฑ์/บริการ
ใหม ่

ผลิตภัณฑ์
/บรกิาร
(นับใหม)่

1 1 1 1 1 

2.2 ปรับปรุงการให้บริการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

- จัดทําแผนการตลาดและเพิ่ม
ช่องทางจําหน่ายสินค้า 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
รายรับจากงานบริการ
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เทียบกับ
ฐานปีกศ.

57) 

7% 
 

7% 10% 15% 20% 

-  มีระบบบัญชตี้นทุนรายรับ-
รายจ่าย 

     

- เพิ่มขอบข่ายการให้บรกิาร
วิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

      

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่
ตลาด 

       

- เพิ่มรายได้จากการจัดประชุม
วิชาการ/อบรม/CPE 
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ค่าเป้าหมาย 
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 2.3 บริหารจัดการร้านยา
เพื่อให้เกดิผลกาํไร 

- ปรับปรงุการบริหารบุคคล
และระบบเวชภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

       

3. เป็นที่พึง่ของชุมชนใน
ภาคใต้ด้านวิชาการ 

3.1 ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีด้านเครื่องสําอาง
และสมุนไพร  

- โครงการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการผลิต
เครื่องสําอางฮาลาล 

จํานวนชุมชนทีไ่ด้รับบรกิาร ชุมชน 5 5 5 5 5 

3.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน 

- โครงการเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพสมุนไพรภาคใต้  

       

- โครงการศึกษาภูมิปัญญา
ชาวบ้านเกี่ยวกบัการแพทย์
แผนไทย 

       

3.3 ให้บริการชุมชนที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
การบริหารด้านเภสัชกรรม  

- โครงการห้องเรียนชุมชนเพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

       

- โครงการ "การพัฒนาการ
เรียนการสอนเภสัชกรรมปฐม
ภูมิ" 

       

- โครงการ “การคัดกรองโรค
เรื้อรังในร้านยาคุณภาพ”    

       

4. สนับสนุนและสร้างความ
เข้มแขง็ด้านวิชาชีพเภสัช
กรรมในภาคใต ้

4.1 สนับสนุนความร่วมมือ
ภายในเครือข่ายเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 

- เข้ารว่มกิจกรรมกับกลุ่ม
เครือข่ายทางวชิาชีพต่างๆ  
(เช่น กภต. สปสช. ฯลฯ) 

จํานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาชีพ 

เครือข่าย
(นับซ้ํา)

10 12 14 16 18 

- กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม        
 4.2 ให้บริการทีเ่กี่ยวข้องกับ

การศึกษาต่อเนือ่งทางเภสัช
ศาสตร์ (CPE) 

- จัดตั้งศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์  (CPE) 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของศูนยก์ารศึกษาต่อเนือ่ง
ทางเภสัชศาสตร์  (CPE) 

คะแนน 3.8 4.0 4.0 4.1 4.2 

- จัดทํา website เพื่อรองรับ
กิจกรรมของศูนย์ฯ 
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  - พัฒนาบทความวิชาการ
เพื่อให้บรกิาร แก่เภสัชกรใน
การเก็บหน่วย CPE 

       

 - การพัฒนาและประเมิน
สถาบันสมทบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์หลัก  

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล   
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและก้าวหน้าตามสายงาน  
4. การบริหารทรัพย์สินและรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 

วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. นําเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การดําเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็น
เครื่องมอืในการนําองค์กร 

1. นําเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การดําเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็น
เครื่องมอืในการบริหารจัดการ
องค์กร 

- โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การดําเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx)แก่บุคลากร 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ระดับ 200 คะแนน

คะแนน      

- ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEx ทุกปี 

       

- จัดทําแผนพัฒนาองค์กร        

- สมัครเข้ารว่มโครงการ 
EdPEx200 

       

 2. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนอย่างเป็น
ระบบ 

- ประชุมทีมบรหิารเพือ่ติดตาม
และกํากับการดาํเนินงานและ
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ทุกไตรมาส 

ร้อยละของผลสําเร็จตาม
แผนยุทธศาสตร ์

ร้อยละ 80.0 80.0 85.0 85.0 90.0 
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ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

2. สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน วจิัยและการบริหาร
จัดการ  

- ทบทวนและจดัทําแผนการ
จัดการความรู ้

จํานวนแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
practice) หรือนวัตกรรม 

เรื่อง 1 1 2 3 3 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

       

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิจัย 

       

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการการพัฒนางานสําหรับ
สายสนับสนุน 

       

 2. การนํา Lean มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บรกิาร 

- โครงการอบรมการนํา LEAN 
มาใช้ในการพัฒนางาน 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานสนับสนุน 

คะแนน 3.8 4.0 >4.0 >4.0  >4.0 

 - ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (support 
process)  

      

 - โครงการเวทปีระกวด
โครงการพัฒนางานและ
นวัตกรรมประจาํปี 

จํานวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มกีารปรับปรุง 

เรื่อง 3 5 5 5 5 

 3. การจดัเก็บและเผยแพร่
ความรู้อย่างเปน็ระบบ 

- หน่วยงานมกีารถอดความรู้
จากการปฏิบัติงาน บันทึกและ
จัดเก็บเป็นความรู้ขององค์กร 

จํานวนองค์ความรู้ที่มกีาร
เผยแพร่แลกเปลี่ยนใน
องค์กร 

เรื่อง/
หน่วยงาน

1 1 2 3 3 

 - ปรับปรงุ website เพื่อ
จัดเก็บและเผยแพร่ความรู ้
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ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

3. พัฒนาระบบการจดัเก็บ
รวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศที่สําคัญเพื่อการ
รายงานผลทีร่วดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
ครอบคลุมทุกระบบงาน  

- วิเคราะห์ตัวชี้วัด ออกแบบ
การจดัเก็บข้อมลู เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู  

ความพึงพอใจของผู้ใชข้้อมูล
สารสนเทศต่อระบบการ
รวบรวมจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูล 

คะแนน 3.8 4.0 >4.0 >4.0  >4.0 

- อบรมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล 

      

- ประเมินผลการใช้งาน และ
ปรับปรงุระบบ 

       

2. ข้อมูลและสารสนเทศมี
ความถูกตอ้ง ทนัสมัย 

- วิเคราะห์ขอ้มลูและสารสนเทศ
จากระบบฐานขอ้มูลส่ง
ผู้บริหาร/หน่วยงานทกุไตรมาส 
เพื่อกํากับติดตาม 

       

4. สรรหาอาจารย์ใหม่ที่มี
ศักยภาพเข้าสู่องค์กรและ
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
 

1. ปรับระบบการสรรหา
บุคลากรที่เน้นเชิงรกุ 

- วิเคราะห์และจัดทําแผน
อัตรากําลังระยะ 10 ปี เพือ่ให้
มีอาจารยเ์หมาะสมกับจํานวน
หลักสูตรที่เปิดสอน,จํานวน
นักศึกษารับเข้าใหม่ และ
ทดแทนการเกษียณ พร้อม
กําหนดคุณสมบตัิของอาจารย์
ใหม่ทีจ่ะรับเข้า 

จํานวนอาจารยใ์หม่ที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

 - ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ตามสถาบันต่างๆ 

       

 2. เพิ่มอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพือ่จูงใจในการ
หาอาจารย์ใหม ่
 

- จัดทําคําขออตัรากําลัง
เพิ่มเติม 
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วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 3. มรีะบบการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ใหม่  

- กําหนดความก้าวหน้าตาม
สายงาน (career path) 

       

5. พัฒนาชอ่งทางการ
สื่อสารที่หลากหลายเพื่อ
ถ่ายทอดนโยบายและการ
ดําเนินการของคณะสู่
บุคลากร 

1. ปรับระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรทกุระดับ 
 

- โครงการพบปะสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร/
หน่วยงาน 
 1) กิจกรรมผู้บริหารพบ
ภาควิชา  

ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อด้านการสื่อสารของผู้นํา 

คะแนน 3.8 4.0 >4.0 >4.0  >4.0 

 2) ประชุมประสานงานสนล.
กับภาควิชา 

       

 3) กิจกรรมถ่ายทอดแผนสู่
ประชาคม 

       

 4) กิจกรรมสื่อสารผ่าน 
social media 

       

 5) โครงการจดหมายข่าว 
online 

       

2. พัฒนาระบบการสื่อสาร
กับศิษย์เก่า 

- โครงการสื่อสารระหว่างคณะ
กับศิษย์เก่า   

       

6. บุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะตามที่คณะ
ต้องการ  

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะ ความรู้
ความสามารถตามสายงานและ
ความต้องการของคณะ 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
ระยะยาว  

จํานวนผู้บริหารทุกระดับที่
ได้รับการอบรมทักษะด้าน
การบริหารจัดการ 

ร้อยละ 80 80 80 100 100 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีความก้าวหน้า
ตามสายงาน 

คน 1 1 1 1 1 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

      

 - โครงการอบรมทักษะด้าน
การบริหารจัดการ 
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วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 2. ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

- ระบบแจ้งเตอืนผู้มีคุณสมบัติ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีความก้าวหน้าตามสาย
งาน 

คน 2 2 3 3 4 

 - โครงการส่งเสริมการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

      

7. บุคลากรมีความผูกพัน 1. พัฒนาระบบสร้างความ
ผูกพันในองค์กร 

- สํารวจปัจจยัความผูกพันของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มที่มีต่อ
องค์กร 

ร้อยละของขอ้รอ้งเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

- วิเคราะห์และจัดทําแผน
ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวัง  

ระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อคณะ 

คะแนน
เต็ม 5 

3.75 3.75 3.75 4.0 4.0 

2. สร้างสมดุลภาระงานของ
บุคลากร 

- วิเคราะห์ภาระงานทุกสาย  อัตราการลาออก-โอนย้าย
ของบุคลากร 

ร้อยละ <3.0 <3.0 <2.0 <2.0 <1.0 
- จัดระบบภาระงานที่เหมาะสม       

3. การนําค่านิยมองค์กรไปสู่
การปฏิบัต ิ

- การแปลงค่านยิมไปสู่การ
ปฏิบัติผ่านโครงการพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทําแผน
ประจําปีของคณะฯ 

ร้อยละ 65 70 70 75 80 

4. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
ปลอดภัย สวยงาม บุคลากร
ทํางานอย่างมีความสุขและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

- จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
ด้านการดูแลบํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 

ความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาตอ่สภาพ 
แวดล้อมด้านกายภาพ 

คะแนน
เต็ม 5 

3.8 4.0 >4.0 >4.0  >4.0 

- แผนงาน 5 ส.ในสํานักงาน        
- แผนลดการใช้พลังงาน        
- แผนปรับปรุงอาคารสถานที ่        
- แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

       

- แผนงานประจําปีชมรมเภสัช
รักษ์สุขภาพ 
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วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์ แผนดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่สําคัญ หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

8. บริหารจัดการสินทรพัย์
และรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการเงินเพือ่ตอบสนองต่อ
การดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

- ปรับปรงุ/พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง 

จํานวนเงินรายได้สะสมที่
เพิ่มขึ้น 

ล้าน
บาท/ปี 

1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 

2. วเิคราะห์ต้นทุนและข้อมูล
ทางการเงิน เพือ่วางแผนการ
ใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดทําแผนกลยุทธท์าง
การเงินระยะ 5ปี (ปี 2559 -
2563)  

จํานวนเงินบริจาคเข้า
กองทุนคณะเภสัชศาสตร์ 

ล้าน
บาท/ปี 

0.5 0.5 0.75 0.75 1.0 

- วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
งบประมาณหรอืต้นทุนแยก
ตามพันธกจิ และแยกตาม
หลักสูตร  

มีการวเิคราะหต์้นทุนแยก
ตามพันธกจิและหลักสูตร 

มี      

3. เพิ่มรายได้จากงานบริการ
วิชาการ/การบริหารกองทุน
คณะฯ/ศิษย์เก่า/และแหล่ง
อื่น 

- จัดทําแผนบรกิารวิชาการ
ของหน่วยงานจดัหารายได้  

       

- จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์
เพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่า 
(ประชุมวิชาการประจําป)ี 

       

- จัดหางบประมาณจากแหล่ง
อื่น เช่น งบยทุธศาสตร ์

       

- การบริหารกองทุนคณะฯ        
 
 



38 

ส่วนที่ 5  

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2559 – 2563 
 

ตัวชี้วัด Baseline 
ปีกศ.57 หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้กํากับ

ดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลศิทางวิชาการและพัฒนาบณัฑิตให้มีสมรรถนะสากล 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผา่นใบประกอบวิชาชีพใน 

ครั้งแรก 
97.14 ร้อยละ 95 95 95 95 95 

รอง
คณบดี
ฝ่าย

วิชาการ 

สุวณีย์ 

2. ร้อยละผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

48.8 ร้อยละ 50 55 60 65 70  
 
 
 
 
 
 

จิฬานุช/ 
นุจนารถ 

3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

97.5 ร้อยละ 100 100 100 100 100 

4. ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 3 
ระดับ High level (≥60คะแนนขึ้นไป)  

61.06 ร้อยละ 65 70 75 80 85 

5. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

       

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะความรู้  (ปี 2556) 
Sci 3.92/ 
Care 4.10 

คะแนน 4.0 4.0 4.25 4.25 4.25 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม (ปี 2556) 
Sci 4.18/ 
Care 4.41 

คะแนน 4.0 4.0 4.25 4.25 4.25 

6. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการสอน 

n/a ร้อยละ 50 60 70 80 80 
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ตัวชี้วัด Baseline 
ปีกศ.57 หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้กํากับ

ดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

7. ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ active 
learning  

96.6 ร้อยละ 100 100 100 100 100 

รอง
คณบดี
ฝ่าย

วิชาการ 

จิฬานุช/ 
นุจนารถ 

8. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

2 รายวิชา รายวิชา 2 2 2 2 2 

9. รายวิชาที่มีการสอดแทรกการสอนหรือการสนทนา
เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา(ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนชั่วโมงสอน) 

n/a ร้อยละ 30 40 50 60 70 

10. จํานวนข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการแก้ไข 100.0 ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และสรา้งนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อความเปน็เลิศทางเภสชัศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน 
1. คะแนนการจัดอันดับด้านการวิจัยของ สกว. 

(ประเมินผลทกุ 2 ปี) 
rate 4  
(4.41) 

Rate 5.0 5.0 5.0 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

ปาริฉัตร/ 
ปิติมา 

2. อันดับ QS World University Ranking Asia by 
Subject สาขา Pharmacy & Pharmacology 

+700 อันดับ +600 +500 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่เป็น active researcher 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา*  
(นับเฉพาะผู้มีทุนวิจัยหรือผลงานตีพิมพ์ ไม่นับโครงงานนศ.) 

58.9 ร้อยละ 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 

4. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
(ISI/Scopus)  

47 บทความ 60 65 70 75 75 

4.1 ผลงานจากฐาน ISI 44       
4.2 ผลงานจากฐาน Scopus 47       
4.3 ผลงานจากฐานอื่นๆ (เช่น pubmed ) 10       
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ตัวชี้วัด Baseline 
ปีกศ.57 หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้กํากับ

ดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

5. จํานวนผลงานวิจัยทางด้านบริบาลเภสัชกรรมที่ได้รับ
การตีพิมพ์/เผยแพร่ 

 บทความ      

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

ปาริฉัตร/ 
ปิติมา 

5.1 ระดับชาติ        
5.2 ระดับนานาชาติ        

6. อัตราส่วนของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
(ISI/Scopus) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

0.62 : 1 
(47/76) 

อัตราส่วน 
Paper:คน 

0.75 : 1 0.80 : 1 0.90 : 1 1.00 : 1 1.00 : 1 

7. เงินทุนวิจัยทั้งหมดต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 349,775 บาท/คน 350,000 350,000 360,000 370,000 380,000 
7.1 เงินทุนภายในสถาบัน 157,434       
7.2 เงินทุนภายนอกสถาบัน 192,341       

8. ความพึงพอใจของนักวิจัยต่อสิ่งสนับสนุนการทําวิจัย  คะแนน 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
9. จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง Citation        

9.1 จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (QS.) 81 บทความ 90 95 100 105 110 
9.2 จํานวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง (สกว.) 210 ครั้ง 220 230 240 250 260 

10. คุณภาพผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI/Scopus IF 2.53 ค่าเฉลี่ย 2.55 2.60 2.60 2.60 2.60 
11. จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือผลงานวิจัยที่

นําไปใช้ประโยชน์  
5 เรื่อง 5 7 9 10 10 

11.1 สิทธิบัตร 0       
11.2 อนุสิทธิบัตร 1       
11.3 ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 4       

12. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตร 3 4 5 ปาณิสรา 
13. ระดับความสําเร็จในการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ได้ตามเป้าหมาย  
 ร้อยละ 75.0 75.0 80.0 85.0 90.0 
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ตัวชี้วัด Baseline 
ปีกศ.57 หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้กํากับ

ดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

13.1 ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 52.5  75.0 75.0 80.0 85.0 90.0 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ ปาณิสรา 

13.2 ระดับปริญญาเอก 113.3  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่ไปต่างประเทศหรือเข้า

ร่วมกิจกรรมในเวทีวิชาการระดับนานาชาติหรือไป
ทําวิจัยในต่างประเทศ   

2.48 
(4/161) 

ร้อยละ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

15. จํานวน Retention time ของบัณฑิตศึกษา          
15.1 ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 3.67 ปี 3.5 3.25 3.0 3.0 2.90 
15.2 ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ        
15.3 ระดับปริญญาเอก 5.0 ปี 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคณุภาพมาตรฐานสากลและนําความรูสู้่ชมุชน 
1. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          

1.1 จํานวนรายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC17025 (ศบภ.) 

0 รายการ 
(นับใหม)่ 

1 1 1 1 1 

ผช.
บริการ
วิชาการ 

ภก.กมล 1.2 ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP 
(ศบภ.) 

0 รับรอง      

1.3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/เครื่องสําอางได้รับการรับรอง
มาตรฐาน Halal   

0 รายการ 
(นับใหม)่ 

- 1 2 3 4 
ภญ. 

ดุจหทัย 1.4 สถานที่ผลิตยาแผนโบราณได้รับการรับรอง
มาตรฐาน PICs-GMP 

0 รับรอง      

1.5 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนได้รับการ
รับรองร้านยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

รับรอง รับรอง           ผจก. 
ร้านยา 

ศิริมาส 
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ตัวชี้วัด Baseline 
ปีกศ.57 หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้กํากับ

ดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดแจ้งหรือขึน้ทะเบียน
ภายใต้แบรนด์คณะหรือจํานวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม ่

9 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์/
บริการ 
(นับใหม่)

1 1 1 1 1 

ผช.
บริการ
วิชาการ 

กมล/ 
ดุจหทัย 

3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายรับจากงานบริการวิชาการ 
(นับเฉพาะส่วนที่หักเข้ารายได้คณะฯ  
ที่มา: สรุปรายรับจากกองคลงั ซึ่งเป็นรายรับที่ยังไม่ได้มีการ
หักค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหรือต้นทุน) 

7,422,189 ร้อยละ 
(เทียบกับฐาน 

ปีกศ.57) 

7% 
 

7% 10% 15% 20% 

พิมพ์
พรรณ 

3.1 รายได้จากงานบริการวิชาการของศบภ. 3,082,451       
3.2 รายได้จากงานชีวสมมูล 1,023,130       
3.3 รายได้จากการให้บริการและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 ของสถานที่ผลติยาแผนโบราณ 
n/a       

3.5 รายได้จากการจําหน่ายยาสมุนไพร 690,193       
3.4 รายได้จากการจําหน่ายเครื่องสําอาง 1,106,190       หนภ.ทภ. 
3.6 รายได้จากธุรกิจร้านยา 211,978       ผจก.ร้านยา 
3.7 รายได้จากการจัดประชุมวิชาการ/อบรมสัมมนา/

CPE 
1,441,851       หนภ.ภก. 

/ผช.วิชาชีพ 

4. จํานวนชุมชนที่ได้รับบริการหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ 5 ชุมชน 5 5 5 5 5 ผช.
พัฒนา
วิชาชีพ 

อารีย์ 5. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพ  n/a เครือข่าย 
(นับซ้ํา) 

10 12 14 16 18 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เปน็องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน 
1. ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น

เลิศ (EdPEx) ระดับ 200 คะแนน 
n/a คะแนน      คณบดี/ 

ทีมบริหาร 
นันธิญาน์ 
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ตัวชี้วัด Baseline 
ปีกศ.57 หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้กํากับ

ดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

2. ร้อยละของผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 50.0 ร้อยละ 80.0 80.0 85.0 85.0 90.0 

รองฯ
บริหาร 

นันธิญาน์ 
3. จํานวนบุคลากรที่มีความก้าวหน้าตามสายงาน 3 คน 3 3 4 4 5 นุสรา 

3.1 สายวิชาการ 3  2 2 3 3 4  
3.2 สายสนับสนุน 0  1 1 1 1 1  

4. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข n/a ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 นุสรา 
5. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ 3.93 คะแนน

เต็ม 5 
3.75 3.75 3.75 4.0 4.0 ลินดา 

6. อัตราการลาออก-โอนย้ายของบุคลากร 3.41 ร้อยละ <3.0 <3.0 <2.0 <2.0 <1.0 นุสรา 
 - สายวิชาการ 1.32        
 - สายสนับสนุน 5.00        
7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุน 
 

คะแนน
เต็ม 5 

3.8 4.0 >4.0 >4.0 >4.0 หัวหน้า
งาน 

8. ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพ 
แวดล้อมด้านกายภาพ 

3.63 3.8 4.0 >4.0 >4.0 >4.0 พรทิพย์ 

9. ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศต่อระบบการ
รวบรวมจัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 3.8 4.0 >4.0 >4.0 >4.0 กาญจนา 

10. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อด้านการสื่อสารของผู้นํา  3.8 4.0 >4.0 >4.0 >4.0 นันธิญาน์ 
11. จํานวนอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา - ร้อยละ 100 100 100 100 100 นุสรา 
12. จํานวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการอบรมทักษะด้าน

การบริหารจัดการ 
 ร้อยละ 80 80 80 100 100 นันธิญาน์ 

13. ร้อยละของบุคลากรทั้งหมดทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมทําแผน
ประจําปีของคณะฯ 

n/a ร้อยละ 65 70 70 75 80 รองฯ
บริหาร 

นันธิญาน์ 
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ตัวชี้วัด Baseline 
ปีกศ.57 หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย ผู้กํากับ

ดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

13.1 สายวิชาการ          
13.2 สายสนับสนุน          

14. จํานวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่แลกเปลีย่นใน
องค์กร 

 เรื่อง/
หน่วยงาน 

1 1 2 3 3 

รองฯ
บริหาร 

กาญจนา 

15. จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุง  เรื่อง 3 5 5 5 5 นันธิญาน์ 
16. จํานวนแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) หรือ

นวัตกรรม 
1 เรื่อง 1 1 2 3 3 หัวหน้า

งาน/ศูนย์/ 
17. จํานวนเงินรายได้สะสมที่เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท/ปี 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 พิมพ์พรรณ 
18. จํานวนเงินบริจาคเข้ากองทุนคณะเภสัชศาสตร์ 0.187 ล้านบาท/ปี 0.5 0.5 0.75 0.75 1.0 สุพัตรา 
19. มีการวิเคราะห์ต้นทุนแยกตามพันธกิจและหลักสูตร - มี      นันธิญาน์/

เมตตา/
พิมพ์พรรณ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



Value Chain : Work System    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Management 
process 

MP1 กระบวนการนําองค์กร     (คณบดีและทมีบริหาร) 
MP2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์    (งานนโยบายและแผน) 
MP3 กระบวนการกํากับดูแลด้านธรรมาภิบาล   (คณบดีและทมีบริหาร) 

Core Process 
กระบวนการหลัก 

CP1 กระบวนการจัดการศึกษา 
 

CP1-1  กระบวนการรับนักศึกษา 
CP1-2  กระบวนการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร 
CP1-3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
CP1-4  กระบวนการวัดและประเมินผล 
CP1-5  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ 
CP1-6  กระบวนการพัฒนานักศึกษา 

CP2 กระบวนการวิจัย 
 

CP2-1  กระบวนการบริหารจัดการด้านการวิจัย  
CP2-2  กระบวนการพัฒนานักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
CP2-3  กระบวนการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย  
CP2-4  กระบวนการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชนและเชิงพาณิชย์  
CP3 กระบวนการบริการวิชาการ 
 

CP3-1  กระบวนการผลิตและวิเคราะห์  
CP3-2  กระบวนการจําหน่ายและใหค้วามรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ 
CP3-3  กระบวนการให้ความรู้ด้านวิชาชีพ 

Support Process 
กระบวนการสนับสนนุ

SP1 กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  (งานบริการการศึกษา/ฝ่ายวิจัย/งานบริการวิชาการ) 
SP2 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  (หน่วยประกันฯ) 
SP3 กระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม   (หน่วยประกันฯ) 
SP4 กระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
SP5 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (หน่วยการเจ้าหน้าที่) 
SP6 กระบวนการจัดการด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม   (หน่วยอาคารฯ) 
SP7 กระบวนการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ (หน่วยวิเทศสมัพันธ์/ฝ่ายวิจัย/หน่วยบัณฑิตศึกษา) 
SP8 กระบวนการบริหารสินทรัพย์และงบประมาณ (งานนโยบายและแผนและงานคลังและพัสดุ) 
SP9 กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (หน่วยพัสดุ, สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ, ร้านยา ม.อ.) 

คณ
ะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

“เป็นสถาบันช้ันนําทางเภสัชศาสตร์ในภูมิภาค
อาเซียน” 
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ตารางแสดงระบบงานและกระบวนการสําคัญในการขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์ 
  
วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ทีส่าํคัญ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(SA) ระบบงานและกระบวนการสาํคัญ 

ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

CP 1 กระบวนการจัดการศกึษา 
1. ทุกหลักสูตรผ่านมาตรฐานตาม
ข้อกําหนดวิชาชีพและเกณฑ์
ประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-
QA  

SC1 ทุกหลักสตูรผ่านมาตรฐาน
ตามข้อกําหนดวิชาชีพและเกณฑ์
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
AUNQA 

SA1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาด้วยตนเองที่
เพียงพอ 

SA2 ความร่วมมือจากเครือข่าย
วิชาชีพ ศิษย์เก่า และแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงาน   

SA3 มีความเชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยและพัฒนาด้านระบบ
นําส่งยา ยาจากสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
(บัณฑิตศึกษา) 

SA4 ความพร้อมด้านเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์(บัณฑิตศึกษา) 

CP1-2  กระบวนการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตร 

CP1-3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
CP1-4  กระบวนการวัดและประเมินผล 
CP1-5  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานเชิง

วิชาชีพ 
CP1-6  กระบวนการพัฒนานักศึกษา 
SP1  กระบวนการจัดการความสัมพันธ์

กับลูกค้า 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานศฯ/ 
ผช.ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานเชิง
วิชาชีพ/ 
ประธานหลักสูตร 
 
 

2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ และสามารถสอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพมากกว่า
ร้อยละ 95 

SC2 พัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ สมรรถนะ
สากล และสามารถสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพมากกว่า 95% 
 

SA1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาด้วยตนเองที่
เพียงพอ 

SA2 ความร่วมมือจากเครือข่าย
วิชาชีพ ศิษย์เก่า และแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงาน   

SA10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามสายงาน 

CP1-3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
CP1-5  กระบวนการฝึกปฏิบัติงานเชิง

วิชาชีพ 
CP1-6  กระบวนการพัฒนานักศึกษา 
SP1  กระบวนการจัดการความสัมพันธ์

กับลูกค้า 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานศฯ/ 
ผช.ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานเชิง
วิชาชีพ 
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วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ทีส่าํคัญ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(SA) ระบบงานและกระบวนการสาํคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

CP 2 กระบวนการวิจัย 
1. เพิ่มจํานวน active 
researcher  

SC12 เพิ่มจํานวน active 
researcher  

SA4 ความพร้อมด้านเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

SA10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามสายงาน 

SA11 นโยบายมหาวิทยาลัย
ผลักดันให้บุคลากรทําวิจัย
อย่างชัดเจน 

CP2-2  กระบวนการพัฒนานักวิจัยและ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

SP5  กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

2. การขับเคลื่อนสู่ความเป็น
นานาชาติ 

SC9 การขับเคลื่อนสู่ความเป็น
นานาชาติ  
 

SA3 มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และพัฒนาด้านระบบนําส่ง
ยา ยาจากสมนุไพร และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

CP1-2  กระบวนการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตร(นานาชาติ) 

CP2-2  กระบวนการพัฒนานักวิจัยและ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

SP7  กระบวนการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา/ 
ประธานหลักสูตร  

3. เพิ่มงานวิจัยด้านบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

SC4 เพิ่มงานวิจัยด้านบริบาล
เภสัชกรรม  
 

SA12 มีความเชี่ยวชาญด้าน
บริบาลเภสัชกรรม 

CP1-2  กระบวนการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตร(นานาชาติ) 

CP2-2  กระบวนการพัฒนานักวิจัยและ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

CP2-3  กระบวนการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการวิจัย 

CP2-4  กระบวนการส่งเสริมการนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและเชิง
พาณิชย์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
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วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ทีส่าํคัญ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(SA) ระบบงานและกระบวนการสาํคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

4. บูรณางานวิจัยกับการบริการ
วิชาการสู่สังคม   

SC5 เพิ่มงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์เพื่อชุมชนหรือเชิง
พาณิชย์ 

 CP2-4  กระบวนการส่งเสริมการนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและเชิง
พาณิชย์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

5. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสตูร 

SC3 ระดับบัณฑิตศึกษามี
จํานวนนักศึกษารับเข้าใหม่
เป็นไปตามแผน และสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนด (retention time)  

 CP1-1  กระบวนการรับนักศึกษา  
(บัณฑิตศึกษา)  

CP1-3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

CP2-2  กระบวนการพัฒนานักวิจัยและ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

CP2-3  กระบวนการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการวิจัย 

SP1  กระบวนการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา/ 
ประธานหลักสูตร 

6. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
รับเข้าใหม่เป็นไปตามแผน 

CP 3 กระบวนการบริการวิชาการ 
1. บริการวิชาการได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล 

SC10 งานบริการวิชาการได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากลและ
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

 CP3-1  กระบวนการผลิตและวิเคราะห์  
SP1  กระบวนการจัดการความสัมพันธ์

กับลูกค้า 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 

2. สร้างรายได้จากงานบริการ
วิชาการและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
คณะฯ 

SC6 ฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
 

SA5 มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์
คณะ  

SA8 ตําแหน่งที่ตั้งของคณะและ
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อประชาคมอาเซียน  

CP3-1  กระบวนการผลิตและวิเคราะห์  
CP3-2  กระบวนการจําหน่ายและให้

ความรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ 
CP3-3  กระบวนการให้ความรู้ด้าน

วิชาชีพ(มีค่าลงทะเบียน) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
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วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ทีส่าํคัญ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(SA) ระบบงานและกระบวนการสาํคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

SP1  กระบวนการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า  

SP8  กระบวนการบริหารสินทรัพย์และ
งบประมาณ 

SP9  กระบวนการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

3. เป็นที่พึ่งของชุมชนในภาคใต้
ด้านวิชาการ 

พันธกิจ 3. 
สร้าง core com. ในอนาคต 

SA7 ชื่อเสียงของสถาบันเป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นของ
ชุมชน 

CP3-3  กระบวนการให้ความรู้ด้าน
วิชาชีพ 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ 

4. สนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาชีพเภสัชกรรมใน
ภาคใต้ 

พันธกิจ 3. 
 

SA2 ความร่วมมือจากเครือข่าย
วิชาชีพ ศิษย์เก่า และแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงาน   

CP3-3  กระบวนการให้ความรู้ด้าน
วิชาชีพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ 

CP 4 กระบวนการบริหารจัดการ     
1. นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการ
นําองค์กร 

SC15 การสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ 

 MP1  กระบวนการนําองค์กร  
MP2  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
MP3  กระบวนการกํากับดูแลด้าน 

ธรรมาภิบาล 

คณบดีและทีมบริหาร 

2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ SP3  กระบวนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม   

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน 

3. พัฒนาระบบการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่
สําคัญเพื่อการรายงานผลที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

SC8 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศอยา่งเป็นระบบที่
ตอบสนองพันธกิจ 
 

 SP2  กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ  

SP3  กระบวนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม   

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ทีส่าํคัญ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(SA) ระบบงานและกระบวนการสาํคัญ 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

SP4  กระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. เพิ่มจํานวนอาจารย์ใหม่ และ
ได้รับการพัฒนาตามระบบที่
คณะฯกําหนด 

SC13 การแสวงหาและพัฒนา
อาจารย์ใหม ่

 SP5  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน 

5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเพื่อถ่ายทอดนโยบาย
และการดําเนินการของคณะฯสู่
บุคลากร 

SC7 ระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

 MP1  กระบวนการนําองค์กร  
MP2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

คณบดีและทีมบริหาร 

6. บุคลากรมีความรู้และ
สมรรถนะตามที่คณะฯต้องการ  

SC14 บุคลากรมีความผูกพัน  SP5  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน 

7. บุคลากรมีความผูกพัน 
8. บริหารจัดการสินทรัพย์และ
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

SC6 ฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
 

SA6 การเข้าสูม่หาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐเป็นโอกาสในการเพิ่ม
รายได้ 
SA9 งบประมาณสนับสนุนจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ/การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และนโยบาย
ของรัฐบาล 

SP8  กระบวนการบริหารสินทรัพย์และ
งบประมาณ 

SP9  กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน 
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั ป ี2558 -2561 กับ 
แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2559-2563 

 

ประเด็น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2558 - 2561 

แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์  
พ.ศ. 2559 – 2563 

วิสัยทัศน ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาํในระดับภูมิภาคเอเซีย เป็นสถาบันชั้นนําทางเภสชัศาสตรใ์นภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ผลิตบัณฑิตคณุภาพสูงระดับสากล และ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับบริบทของ
สังคม 

เป้าประสงค์ 1.1 
 
 
 
เป้าประสงค์ 1.2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนา
บัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนา
บัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล  
  

 
เป้าประสงค์ที่ 1-2 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 2 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม 

เป้าประสงค์ 2.1 
 
 
 
เป้าประสงค์ 2.2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมจาก
งานวิจัยเพือ่ความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ใน
ภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคณุภาพ
มาตรฐานสากลและนําความรู้สู่ชุมชน 

 
เป้าประสงค์ที่ 4 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 3-4 
 

  เป้าประสงค์ 2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสงู มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ที่ 5 
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ประเด็น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2558 - 2561 

แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์  
พ.ศ. 2559 – 2563 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ก้าวสู่ความเป็นนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมจาก
งานวิจัยเพือ่ความเป็นเลิศทางเภสัชศาสตร์ใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยที่ทรง
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสงู มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ที่ 1-3 
และ 5 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ระบบบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มคุณคา่ 

เป้าประสงค์ 5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานบริการวิชาการสู่ระบบคณุภาพ
มาตรฐานสากลและนําความรู้สู่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสงู มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 8 

  เป้าประสงค์ 5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสงู มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ที่ 1-7 

 




