
1 
 

1 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 
ระยะ 5 ป ี 

(พ.ศ. 2555-2559) 
ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

  



2 
 

2 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชัน้นําในอาเซียน 
ผลิตบัณฑิตทีม่ีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ   

สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
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3 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

สาระสําคัญที่มกีารเปล่ียนแปลง 
1) ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน ์
2) ปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ จาก 6 ยุทธศาสตร์เป็น 7 ยทุธศาสตร์ (สอดคล้องกับ

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย) – ตัวอักษรสีน้าํเงิน 
3) ปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ 
4) ปรับเปลี่ยนตัวชีว้ัดเป้าประสงค์แผนยุทธศาสตร์ 
5) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาตรการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
6) ปรับเปลี่ยนตัวชีว้ัดระดบักลยุทธ์มาตรการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์มาตรการท่ีปรับใหม่ 
7) ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมในบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องและรองรับกลยทุธ์มาตรการ 
8) มีการกําหนดมิติผลลพัธ์ของตัวชีว้ัดท้ังระดับกลยุทธ์และเป้าประสงค ์

 

ส่ิงที่เสนอใหร้ว่มกันพิจารณา 
1) พิจารณาเปา้ประสงคแ์ละกลยุทธ์มาตรการท่ีปรบัใหม่ 
2) พิจารณาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีท่าน/งานของ

ท่านเก่ียวข้องรับผิดชอบ 
3) โครงการ/กิจกรรม ท่ีตอบสนองและทําให้บรรลุยทุธศาสตร์ 
4) ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน – ในสว่นการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  และการรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิของตัวชี้วดัระดับต่างๆ 
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4 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ส่วนที ่2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ปรัชญา  : 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 

- อัตลักษณ์ :  
สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม 
 

- เอกลักษณ์ :  
ภูมิปัญญาแห่งลุ่มนํ้าโขง  
(คณะเภสัชศาสตร์ ด้านสมุนไพร สุขภาพและยา) 
 

- วิสัยทัศน์ :  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันช้ันนําแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
 

- พันธกิจ  :  
1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมนําความรู้  คิดเป็น  ทําเป็น  และ

ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
2) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน  
3) บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
4) ทํานุบํารุง  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
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5 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
- อัตลักษณ์ :  

สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม 
 

- เอกลักษณ์ :  
ภูมิปัญญาแห่งลุ่มนํ้าโขง  โดยเน้นด้านสมุนไพร สุขภาพและยา 

 
- วิสัยทัศน ์: 

เ ป็ น คณะ เ ภสั ช ศ า ส ต ร์ ช้ั น นํ า ใ น อ า เ ซี ย น ผ ลิ ต บัณ ฑิ ตที่ มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ค ว า ม รู้ 
และทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
 

     เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน 
 ปี 2556-2560 เป็นที่รู้จักและยอมรับในอาเซียน 
 ปี 2561-2565 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียน มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริบาล

เภสัชกรรม หรือผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมร่วมกับประเทศในอาเซียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
     ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 

 บัณฑิตสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในครั้งแรกไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 85  และสามารถสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
ร้อยละ 100 ภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา 

     สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus<SJR  

อย่างน้อย 20 บทความต่อปี 
 

- พันธกิจ : 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ

สากล  สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมนําความรู้ ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง  

2) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

4) อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามเพ่ือธํารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 

5) บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ  ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
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6 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

สมรรถนะหลัก 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ  เพ่ือสร้างความเช่ียวชาญ
ระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลอืด  มะเร็ง  จติเวช และเภสัชกรรมปฐมภูม ิ

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (STRATEGIC ISSUES)   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ใน

ประชาคมอาเซียน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 (เดิม :  ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  พัฒนา

หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  สามารถ
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านบริบาลเภสัชกรรม
และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียน 
(เดิม : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการวิจัย
พ้ืนฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการนําไปใช้
ประโยชน์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมของประเทศ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
และอาเซียน 

(เดิม : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้ง
การวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ใหบ้ริการทางวิชาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนในเขต

ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และอาเซียน และสร้างความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพ
บริการทางเภสัชกรรม    
(เดิม : ให้บริการทางวิชาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม และ

สร้างความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการทางเภสชักรรม) 
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7 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 : สืบสาน เผยแผ่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และอาเซียน 
(เดิม : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ  พัฒนาองค์กร
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
(เดิม :  บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน มี

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
หลักของคณะ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินภารกิจหลัก 
(เพิ่มใหม่) 
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8 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 

 

 
 
 

 

 
ส่วนที่ 3 

ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ 
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9 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ส่วนที่ 3 
ข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ 
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

 
เป้าประสงคท่ี์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ คณุธรรมและมีอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยกําหนดเป้าหมายและ

ทิศทางการผลิตบัณฑิตในระยะยาวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับอาเซียน 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  และมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   

1.3 พัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและหลักสูตร  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.4 จัดทําระบบการสร้างเสริมความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือเตรียมนักศึกษา
ในการสอบขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เน้นการนําเสนอผลงาน และเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข  และมีระบบการติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความ
เสี่ยงด้านการเรียนและทุนทรัพย์ 
 

เป้าประสงค์ท่ี 2 : หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และ
สร้างความสามารถของบัณฑิตในการแข่งขันในระดับอาเซียน 

 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ
ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างต่างประเทศ 

1.2 บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
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10 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

1.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/รายวิชาที่ผนวกความรู้ด้านยาและสุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตลอด จนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน 

 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : กระบวนการเรียนรู้มีการบูรณาการเข้ากับงานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับยุคสมัย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
3.1 ส่งเสริมใหม้ีการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตลอดจนองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา เข้ากับกระบวนการเรียนการสอน  
3.2 พัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้มีเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

เหมาะกับยุคสมัย และนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
 
เป้าประสงค์ท่ี 4 :  มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพ เครือข่ายชุมชนและสถาบัน

อ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนากระบวน การเรียนการสอน 
กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ เครือข่ายด้านการศึกษา 

และเครือข่ายศิษย์เก่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
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11 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ
ด้านบริบาลเภสัชกรรมและเป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียน   

 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1 :  อาจารย์ท่ีมีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพท้ังทางด้านการบริบาล 

เภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ 
กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพ่ือการปฏิบัติงานหรือการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก

อย่างต่อเน่ือง 
  
เป้าประสงค์ท่ี 2 :  มีอาจารย์ท่ีมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน เภสัชศาสตร์ศึกษา  

และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา 

และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ หรอืวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

เป้าประสงค์ท่ี 3 :  มีอาจารย์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา ท้ังในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณนักวิจัย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
3.1 สร้างกลไกในการส่งเสริม กํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และสามารถเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 
เป้าประสงค์ท่ี 4 :  อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพสูงด้านวิชาการ 

กลยุทธ์/มาตรการ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการอย่างต่อเน่ือง  
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะวิชาชีพในสถาบัน/ องค์กรในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
 
เป้าประสงค์ท่ี 5 :  มีอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียนและการ
พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือรองรับการเป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษ
ที่ 21 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะวิชาชีพในสถาบัน/องค์กรในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

 
 
  
 
 
 
  
  



14 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการวิจัยต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม 
ประเทศ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียนเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์   

 

 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 :  ผลิตผลงานวิจัยที่มคีุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่น

ใหม่  ในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ 
1.2 สนับสนุนและมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสาขาวิจัยที่เป็นเอกลักษณแ์ละสมรรถนะหลัก

ของคณะเภสัชศาสตร์ 
1.3 มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เก้ือหนุนการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยที่มีกิจกรรมร่วมกันทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ  โดยเน้นภูมิภาคลุ่ม

นํ้าโขงและอาเซียน เพ่ือขีดความสามารถในการทําวิจัยตลอดจนการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
1.5 มีการส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์และที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

และสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชนและ
สังคม ตลอดจนภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน และสร้างความร่วมมือ
กับภาคีวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางเภสัชกรรม   

 
เป้าประสงค์ท่ี 1 :  มีงานบริการวิชาการท่ีสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 มีแผนแม่บทงานบริการวิชาการที่สอดคล้องความต้องการของชุมชนและสังคม  และ

ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีสร้างเสริมสุขภาวะและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนในเชตภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 

1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเภสัชกรรม  ทั้งในประเทศ 
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 

1.3 เสริมศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายทีได้รับการบริการวิชาการ 
 
เป้าประสงค์ท่ี 2 :  มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
กลยุทธ์/มาตรการ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
2.2 ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ทันสมัย 

ครอบคลุม เข้าถึงง่าย และมีการประมวลผลที่ถูกต้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการปรับแผนในปีต่อไป  

 
เป้าประสงค์ท่ี 3 :  มีหน่วยบริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะและยกะดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ชุมชนและสังคม 

 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ังหรือพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการวิชาการ/ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคม ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
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16 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสาน เผยแผ่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถ่ิน ประเทศ ตลอดจน
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 

 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 :  สร้างความตระหนักในคุณค่า เกิดจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ให้กับนักศึกษา
และบุคลากร 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

โครงการหรือกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านอีสานใต้ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ
บุคลากร 

1.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลป วัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น 
ลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

 
เป้าประสงค์ท่ี 2 :  มีการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ 

กลยุทธ์/มาตรการ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิ

ปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชน

และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
 
เป้าประสงค์ท่ี 3 :  เผยแผ่และมีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ 

กลยุทธ์/มาตรการ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรและตํารับยาพ้ืนบ้าน 
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่การจัดทําสื่อสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทํา

สื่อ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
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17 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการ
ตัดสินใจ  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง มี
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 :  มีแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์และ 

พันธกิจของคณะ 
กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 จัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องและมุง่ผลสัมฤทธ์กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ถ่ายทอด

และมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ และสร้างระบบและ
กลไกในการติดตาม ประเมินผลและทบทวนแผนอย่างต่อเน่ือง 

 
เป้าประสงค์ท่ี 2 :  มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
2.1 มีการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรับปรุงระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สําคัญ

ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการ 
2.2 มีกลไกการพัฒนาระบบบริหาร  กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มอบอํานาจในการ

ตัดสินใจตามความเหมาะสม 
2.3 จัดเวทีหรือช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่อง

สําคัญ 
2.4 เปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของคณะในระดับที่

เหมาะสม 
2.5 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
2.6 มีการกําหนดกระบวนงานที่สําคัญตามพันธกิจขององค์กร กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จ

ของกระบวนงาน และมีประเมินผลกระบวนการทํางาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง 

2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโดยปรับลดขั้นตอนการทํางาน 
2.8 นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหาร  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการความ

เสี่ยงและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2.9 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรการเงิน การหารายได้ การจัดสรร การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณ  เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ 
2.10 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ใน

ด้านการจัดหา จัดสรร และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
2.11 ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
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18 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
เป้าประสงค์ท่ี 3 :  มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพเพื่อการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA/EQA) เป็น

เครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
  

เป้าประสงคท่ี์ 4 :  มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/มาตรการ 
4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ปัจจุบันและเป็นสากล  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามพันธกิจอย่างครบถ้วน และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  
4.2 พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลที่สําคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร   
4.3 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 

 
เป้าประสงค์ท่ี 5 :  มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีปรากฏแก่สังคม 
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
6.1 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
6.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่เวทีแข่งขันเพ่ือรับรางวัล

คุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ  
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19 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ 

 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 :  มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและมีความสุขในการ

ทํางาน 
กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การพัฒนาสมรรถนะ ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและผู้บริหาร  
โดยมีสัดส่วนบุคลากรที่เหมาะสม 

1.2 สนับสนุนสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางานอย่างมีความสุข มคีุณภาพชีวิตที่
ดี  และมีความผูกพันต่อองค์กร 

 
เป้าประสงค์ท่ี 2 :  มีการจัดการความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 มีการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดทําแผนการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ พัฒนาระบบการรวบรวมการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ 
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20 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
 

1. การประเมินระดับเปา้ประสงค์ 
ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

1 ร้อยละของบัณฑิตที่
สอบได้ใบประกอบ
วิชาชีพในครั้งแรก 

ย1,ป1 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนนักศึกษา
สอบผ่าน/จํานวน
นักศึกษาที่เข้า
สอบทั้งหมด 
*100 

ร้อยละ ปีการศึกษา 82.08 - - - 85 85 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

งานวิชาการ/ 
 กลุ่มวิชา 

งาน
วิชาการ 

2 ระดับการพัฒนา
บัณฑิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ใช้ผลการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิต ข้อที่ 1) 

ย1,ป1 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินผู้ใช้
บัณฑิตข้อที่ 1 

คะแนน ปีการศึกษา - - - 4 4 4 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2.ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 
4.หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
วิชาการ 
2.งานกิจการ
นักศึกษา 
3. กลุ่มวิชา 

งานกิจการ
นักศึกษา 



21 
 

21 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

3 ระดับการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
(ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ (สมศ.
16.2) (อยู่ในผลการ
ประเมินของผู้ใช้
บัณฑิตข้อ 6) 

ย1,ป1 
ย1,ป1,ก
1.2 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินผู้ใช้
บัณฑิตข้อที่ 6 

คะแนน ปีการศึกษา - - - 4 4 4 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2.ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 
4. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
วิชาการ 
2.งานกิจการ
นักศึกษา 
3. กลุ่มวิชา 

งานกิจการ
นักศึกษา 

4 ระดับคุณภาพของ
บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ย1,ป1 
ย1,ป1,ก
1.1 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินผู้ใช้
บัณฑิตข้อที่ 1-5 

คะแนน ปีการศึกษา ผลที่ได้ 
ป.ตรี 
(3.99) 

ผลที่
ได้ 

ป.ตรี  
(4.00

) 
บัณฑิ
ตศึก
ษา 

(4.26
) 

รวม 
(4.01

) 

- 4.2 4.3 4.5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา4.
ประธาน
หลักสูตร 

1. งาน
วิชาการ 
2. กลุ่มวิชา 
3. งานกิจการ
นักศึกษา 
4. 
คณะกรรมกา
รบริหาร
หลักสูตร 

งานกิจการ
นักศึกษา 
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22 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

5 ร้อยละของหลักสูตร
ปริญญาตรีที่ปรับปรุง
ตามรอบการประเมิน
และได้รับการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพจาก
สภาเภสัชกรรมและ
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ย1,ป2 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนหลักสูตร
ปริญญาตรีที่
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ
จากสภาเภสัช
กรรม/จํานวน
หลักสูตรปริญญา
ตรีทั้งหมด x100 

ร้อยละ ปีการศึกษา - - - 100 100 100 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

งานวิชาการ งาน
วิชาการ 

6 จํานวนหลักสูตรที่มี
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถของ
บัณฑิตในการแข่งขัน
ในระดับอาเซียน 

ย1,ป2 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนหลักสูตรที่
ส่งเสริมความ 
สามารถของ
บัณฑิตในการ
แข่งขันในระดับ
อาเซียน/จํานวน
หลักสูตรทั้งหมด 
x 100 

หลักสูตร ปีการศึกษา - - - 1 2 2 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2.ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
4. ประธาน
หลักสูตร 

งานวิชาการ/ 
 กลุ่มวิชา 

งาน
วิชาการ 
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23 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

7 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน (สกอ. 
2.6 เกณฑ์ข้อ 6) 

ย1,ป3 
ย2,ป2 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียน
การสอนทุก
รายวิชา ทุก
หลักสูตร 

 คะแนน ปีการศึกษา 4.42  - -    4.00     4.00     4.00  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

งานวิชาการ/ 
 กลุ่มวิชา 

งาน
วิชาการ 

8 จํานวนบันทึก
ข้อตกลงร่วมทาง
วิชาการด้านการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและการ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ที่ยังมีการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

ย1, ป4 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

-  จํานวน ปีงบประมาณ  - -   - 10 15 15 1. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
วิชาชีพ 
3. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
วิชาการ 
2. งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 
3. กลุ่มวิชา 
4. งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

งาน
วิชาการ 

9 จํานวนอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานหรือมี
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานร่วมกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชพี 

ย2,ป1 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

 - คน ปีงบประมาณ - - - 10 12 15 1. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
วิชาชีพ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 
2. กลุ่มวิชา 

งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 
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24 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

10 ร้อยละอาจารย์ที่
ประพฤติผิด
จรรยาบรรณอาจารย์ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณนักวิจัย 

ย2, ป3 ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

จํานวนอาจารย์ที่
ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ
อาจารย์ จรรยา 
บรรณ วิชาชีพ 
จรรยาบรรณ
นักวิจัย/จํานวน
อาจารย์ประจํา
ทั้งหมด x 100  

ร้อยละ ปีงบประมาณ - - - 0 0 0 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล งานบุคคล 

11 ดัชนีคุณภาพอาจารย์ 
: การพัฒนา
คณาจารย์ (สมศ. ตัว
บ่งชี้ที่14 ) 

ย2, ป4 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

  คะแนน ปีงบประมาณ - - - 3.51 3.6 3.7 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล งานบุคคล 

12 สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา (แยกตาม
สาขา) เป็นไปตาม
เกณฑ์สภาเภสัชกรรม 

ย2, ป4 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

จํานวนนักศึกษา
รับเข้า/จํานวน
อาจารย์แยกตาม
สาขา 

                1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งานบริหาร 
2. งาน
วิชาการ 
3. งานบุคคล 

งาน
วิชาการ 

12.1  สาขาบริบาล
เภสัชกรรม 
(Practice 
based ในแหล่ง
ฝึก) 

สัดส่วน ปีการศึกษา - - - สัดส่วน  
1: 8 

สัดส่วน  
1: 8 

สัดส่วน  
1: 8 
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25 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

12.2 สาขาเภสัชกรรม
คลินิกหรือด้าน
ที่เกี่ยวกับผู้ป่วย 

สัดส่วน ปีการศึกษา - - - สัดส่วน  
1: 8 

สัดส่วน  
1: 8 

สัดส่วน  
1: 8 

12.3 สาขาเภสัช
ศาสตร์สังคม
และการบริหาร
เภสัชกิจ 

สัดส่วน ปีการศึกษา - - - สัดส่วน  
1: 8 

สัดส่วน  
1: 8 

สัดส่วน  
1: 8 

12.4 สาขาเภสัชเคมี
และเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

สัดส่วน ปีการศึกษา - - - สัดส่วน  
1: 8 

สัดส่วน  
1: 8 

สัดส่วน  
1: 8 

13 ร้อยละของคณาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาต่าง 
ประเทศหรือทักษะ
ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ย2,ป5 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

จํานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา 
ต่างประเทศ/
จํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด 
x100 

ร้อยละ ปีงบประมา
ณ 

- - - 30 40 50 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้ากลุ่ม

วิชา 

กลุ่มวิชา 
งานบุคคล 

งานบุคคล 
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26 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

14 ร้อยละของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. ตัว
บ่งชี้ที่ 5) 

ย3,ป1 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ผลรวมของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่คูณค่า
ถ่วงน้ําหนัก/
จํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด x 
100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 5 5 5 20 25 30 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ

วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งานวิจัย 
2. กลุ่มวิชา 

งานวิจัย 

15 ร้อยละของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
จํานวนอาจารย์ (ตัว
บ่งชี้สมศ.ที่ 6) 

ย3,ป1 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนงานวิจัย
หรืองานสร้าง 
สรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์/
อาจารย์ประจํา
ทั้งหมด x 100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 3.51 3.51 3.51 20 
(3.51) 

20 
(3.60) 

20 
(3.70) 

1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ

วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งานวิจัย 
2. กลุ่มวิชา 

งานวิจัย 

16 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 
(สมศ.9) 

ย4,ป1 ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

 - คะแนน ปีงบประมาณ -   -  - 5 5 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1.งานบริการ
วิชาการ 
2. กลุ่มวิชา 

งานบริการ
วิชาการ 



27 
 

27 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

17 ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริกาวิชาการมาใช้
พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย (สม
ศ.8) 

ย4,ป2 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนงาน
บริการวิชาการที่
นํามาใช้ในการ
เรียนการสอน 
หรือ การวิจัย 
หรือ การเรียน
การสอนและการ
วิจัย/จํานวน
บริการวิชาการ
ทั้งหมด x 100 

 ร้อยละ ปีงบประมาณ  - - - 80 80 80 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1.งานบริการ
วิชาการ 
2. กลุ่มวิชา 

งานบริการ
วิชาการ 

18 จํานวนหน่วยบริการ
วิชาการที่มีความ
เข้มแข็ง และมีการ
ดําเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการ และ/หรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตามพันธกิจ 

ย4,ป3 ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

 -  หน่วย
บริการ
วิชาการ 

ปีงบประมาณ  -  -   - 3 4 4 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

2. หัวหน้า
หน่วย
บริการ  

1.งานบริการ
วิชาการ 
2. หน่วย
บริการต่างๆ 

งานบริการ
วิชาการ 



28 
 

28 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

19 ร้อยละความสําเร็จ
ของกิจกรรม/
โครงการเพื่ออนุรักษ์
และเผยแผ่ศิลป 
วัฒนธรรม สมุนไพร
และภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสานใต้ของ
นักศึกษาและบุคลากร 

ย5,ป1 ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

จํานวนกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อ
อนุรักษ์และเผย
แผ่ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต้ของ
นักศึกษาและ
บุคลากรที่
บรรลุผลสําเร็จ/
จํานวนกิจกรรม
หรือโครงการ
ทั้งหมด x100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ - - - 80 80 80 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย

คณบดีฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

1.งานบริการ
วิชาการ 
2. งานกิจการ
นักศึกษา 

งานบริการ
วิชาการ 

20 จํานวนผลงานวิจยั
หรือนวัตกรรมด้าน
สมุนไพรหรือภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านอีสาน
ใต้ 

ย5,ป2 ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

นับจากผลงาน 
วิจัยที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ/ผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่/
นวัตกรรม ด้าน
สมุนไพรหรือภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน 

ผลงาน 
วิจัย/
นวัต 
กรรม 

ปีงบประมาณ - - - 5 10 15 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย  
2. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
3. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1.งานบริการ
วิชาการ 
2. กลุ่มวิชา 
3. งานวิจัย 

งานวิจัย 
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29 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

21 ระดับความสําเร็จใน
การเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (มอบ.1) 

ย5,ป3 ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

 - ระดับ ปีงบประมาณ - - - 4 4 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1.งานบริการ
วิชาการ 
2. กลุ่มวิชา 

งานบริการ
วิชาการ 

22 ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์  
(ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของตัวชี้วัดตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์) 

ย6,ป1,  
ย6ป1ก
1.1 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตาม
เป้าประสงค์บรรลุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตามเป้าประสงค์
ทั้งหมด x 100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ - - - 70 75 80 รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจัย 

งานแผน งานแผน 

23 ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

ย6,ป1 ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

จํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมที่
บรรลุผลสําเร็จ/
จํานวนโครงการ
หรือกิจกรรม
ทั้งหมด x 100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ 80 80 80 80 80 80 รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจัย 

งานแผน งานแผน 
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30 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

24 ระดับความสําเร็จของ
ระบบบริหารจัดการที่
ดีและมีธรรมาภิบาล  
(มอบ.2) 

ย6,ป2 
ย6,ป2,ก
2.1-2.4 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

 - คะแนน ปีงบประมาณ 5 5 5 5 5 5 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

งานบริหาร งานบริหาร 

25 ระดับผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

ย6,ป3, 
ย6,ป3,ก
3.1 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

ขอเกณฑ์คะแนน
จากงานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ (ใช้
คะแนนประเมิน
ตนเอง) 

คะแนน ปีงบประมาณ - - - 200 250 300 รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
และ

สารสนเทศ 

งานประกัน 
คุณภาพ 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 

26 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 

ย6,ป4 
ย6,ป4,ก
4.1 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินของทั้ง
นักศึกษาและ
บุคลากร 

คะแนน  ปีงบประมาณ - - - 3.51 3.6 3.7 รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
และ

สารสนเทศ 

งาน
คอมพิวเตอร์

และ
สารสนเทศ 

งาน
คอมพิวเต
อร์และ

สารสนเทศ 
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31 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

27 จํานวนผลงานผลงาน
ที่มีการเผยแพร่สู่สื่อ
สาธารณะ/การตีพิมพ์
ในวารสาร/การได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรโดย
หน่วยงานภายนอก/
การได้รับเชิญให้เป็นผู้
ประเมินบทความ
วิชาการที่มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

ย6,ป5 
ย6,ป5,ก
5.1 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

นับผลงานที่มีการ
เผยแพร่สู่สื่อ
สาธารณะ/การ
ตีพิมพ์ในวารสาร/
การได้รับเชิญเป็น
วิทยากรโดย
หน่วยงาน
ภายนอก/การ
ได้รับเชญิให้เป็นผู้
ประเมินบทความ
วิชาการ 

ผลงาน ปีงบประมาณ - - - 50 60 70 1.รอง
คณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
และ

สารสนเทศ 
2. รอง

คณบดีฝ่าย
แผนและ

วิจัย 
3. รอง

คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
4. รอง

คณบดีฝ่าย
บริหาร 

1.งานประกัน
คุณภาพฯ 
2. งานวิจัย 

3. งานบริการ
วิชาการ 

4. งานบุคคล 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 

28 จํานวนการขอเยี่ยม
ชม/ศึกษาดูงานด้าน
ต่างๆ ในแต่ละปี 

ย6,ป5 
ย6,ป5,ก
5.1 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

นับจากจํานวน
ครั้งที่บุคคล/
หน่วยงาน
ภายนอกที่ขอเข้า
ศึกษาดูงาน 

ครั้ง ปีงบประมาณ  - -  - 5 5 5 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

งานบริหาร งานบริหาร 
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32 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

29 จํานวนรางวัลประเภท
ต่างๆ ที่หน่วยงาน/
อาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่า
ได้รับจากหน่วยงาน
อื่น 

ย6,ป5 
ย6,ป5,ก
5.2 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

-   ปีงบประมาณ - - - 15 20 20 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
3. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
4. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 
5. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 

1. งานบริหาร 
2. งาน
วิชาการ 
3. กลุ่มวิชา 
4. งานกิจการ
นักศึกษา 
5. งานวิจัย 

งานบริหาร 

30 ร้อยละของบุคลากรที่
มีผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

ย7,ป1 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

จํานวนบุคลากรที่
มีผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ/
จํานวนบุคลากร
ทั้งหมด x 100 

 ร้อยละ ปีงบประมาณ  -  -  -  - 70 75 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล งานบุคคล 
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ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด ยุทธ 
ศาสตร์/
เป้า 
ประสงค์ 

มิติของผลลัพท์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิมปี 
2554 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับดูแล ดําเนินการ เก็บและ

รายงาน
ข้อมูล 

31 ระดับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  (ม.อบ.3) 

ย7,ป1 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินระดับ
ความสุขของ
บุคลากร 

ระดับ  ปีงบประมาณ -  3.5 3.5 3.5 
(ร้อย
ละ70) 

3.75 
(ร้อย
ละ75) 

3.75 
(ร้อย
ละ75) 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล งานบุคคล 

32 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการความรู้ 

ย7,ป2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

- ระดับ ปีงบประมาณ - - 5 5 5 5 รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
และ

สารสนเทศ 

งานประกัน
คุณภาพฯ 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 
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2. การประเมินระดับกลยุทธ์มาตรการ 
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

1 ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้งานทําตรงสาขา 
ต่อภายใน 1 ป ี 

ย1,ป1,
ก1.1 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งาน
ทําตรงสาขา  
ภายใน 1 ปี /
จํานวนบัณฑิตที่
จบการศึกษา x 
100 

ร้อยละ ปีการศึกษา 82.65 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

1. งาน
วิชาการ 
2. งาน
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
กิจการ
นักศึกษา 

2 ร้อยละของ
บัณฑิตที่ ประกอบ
อาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  

ย1,ป1,
ก1.1 

ผลลัพท์ด้าน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ร้อยละของ
บัณฑิต ประกอบ
อาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อภายใน 
1 ปี /จํานวน
บัณฑิตที่จบ
การศึกษา x 
100 

ร้อยละ ปีการศึกษา 82.65 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

1. งาน
วิชาการ 
2. งาน
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
กิจการ
นักศึกษา 
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ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

3 จํานวนนักศึกษา
ปัจจุบันที่ได้รับ
รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณยกย่องใน
ด้านวิชาการ 
คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

ย1,ป1,
ก1.2, ก1.5 

ผลลัพท์ด้าน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- คน ปีงบประมา
ณ 

- - - 5 5 5 1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
3. ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 
4. รอง
คณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจัย 

1. งาน
วิชาการ 
2. งาน
กิจการ
นักศึกษา 
3. 
งานวิจัย 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 

4 จํานวนบัณฑิตที่
มีความผิดด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามรายงานการ
พิจารณาขั้นสุดท้าย
จากสภาวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

ย1,ป1,
ก1.2 

ผลลัพท์ด้าน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนบัณฑิตที่
มีความผิดด้าน
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตาม
รายงานการ
พิจารณาขั้น
สุดท้ายจากสภา
วิชาชีพเภสัช

ร้อยละ ปีงบประมา
ณ 

- - - 0 0 0 ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
กิจการ
นักศึกษา 
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ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

กรรม ต่อบัณฑิต
ทั้งหมดของคณะ  
x 100 

5 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ระบบการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชพี 

ย1,ป1,
ก1.3 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

- คะแนน ปีการศึกษา - - - 3.51 3.6 3.7 ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติงา
นวิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

6 ระดับความพึงพอใจ
ของแหล่งฝึกต่อ
ระบบการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชพี 

ย1,ป1,
ก1.3 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

- คะแนน ปีการศึกษา - - - 3.51 3.6 3.7 ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติ 
งาน
วิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

7 ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านการสอบ
ประมวลความรอบรู้
ในครั้งแรก 

ย1,ป1,
ก1.4 

ผลลัพท์ด้าน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนนักศึกษา
ที่ผ่านการสอบ
ประมวลความ
รอบรู้ครั้งแรก/
จํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้า
สอบ x 100 

ร้อยละ ปีการศึกษา - - - 85 85 85  รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 
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ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

8 ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
น้อยกว่า 2 

ย1,ป1,ก
1.1. ก1.6 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนนักศึกษา
ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ยน้อยกว่า 
2/จํานวน
นักศึกษา
ทั้งหมด)*100 

ร้อยละ ปีการศึกษา - - - 5 4 3  รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

9 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัด
สวัสดิการและการ
สร้างสวัสดิภาพแก่
นักศึกษา ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและ
มีความสุข  

ย1,ป1,ก
1.6 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

- คะแนน ปีการศึกษา - - - 3.51 3.6 3.7 ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
กิจการ
นักศึกษา 

10 จํานวนกิจกรรม/
รายวิชาที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ย1,ป1,ก
1.6 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

- กิจกรรม ปีการศึกษา - - - 3 4 5 1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 
3. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
วิชาการ  
2. งาน
กิจการ
นักศึกษา 
3. กลุ่ม
วิชา 

งาน
วิชาการ 
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ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

10 ร้อยละของหลักสูตร
ปริญญาตรีที่
ปรับปรุงตามรอบ
การประเมินและ
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ
จากสภาเภสัชกรรม
และสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ย1,ป2, 
ก2.1-2.2 

ผลลัพท์ด้าน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนหลักสูตร
ปริญญาตรีที่
ปรับปรุงตาม
รอบการประเมิน
และได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
วิชาชีพจากสภา
เภสัชกรรมและ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา/
จํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด x 100 

ร้อยละ ปีการศึกษา 100 100 100 100 100 100  1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

11 จํานวนกิจกรรม/
รายวิชาที่ส่งเสริม
ความรู้ด้านยาและ
สุขภาพ ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
ตลอดจนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอื่นๆ   

ย1,ป2, 
ก2.3 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
กิจกรรม
หรือ

รายวิชา 

ปีการศึกษา - - - 3 3 3  1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 
3. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
วิชาการ 
2. งาน
กิจการ
นักศึกษา 
3. กลุ่ม
วิชา 

งาน
วิชาการ 
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ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

12 จํานวนรายวิชา/
กิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้
ที่ มีการบูรณาการ
งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตลอดจนองค์ความรู้
จากหลากหลาย
สาขา 

ย1,ป3, 
ก3.1 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
รายวิชา/
กิจกรรม

/
กระบวน

การ 

ปีการศึกษา - - - 3 3 3  1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
4. รอง
คณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจัย 

1. งาน
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
บริการ
วิชาการ 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. งาน
งานวิจัย 
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40 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

13 จํานวนรายวิชาหรือ
กิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ หรือสื่อการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย  เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เหมาะกับยุคสมัย 
และนักศึกษา
สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง   

ย1,ป3, 
ก3.2 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
รายวิชา/
กิจกรรม

/
กระบวน

การ 

ปีการศึกษา - - - 3 3 3  1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งาน
วิชาการ 

14 ความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่จบต่อ
กระบวนการเรียน
การสอนต่อคณะฯ 
หลักสูตร ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมฯลฯ 

ย1,ป3, 
ก3.2 

ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิต
ที่จบต่อ
กระบวนการ
เรียนการสอนต่อ
คณะฯ หลักสูตร 
ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมฯลฯ 

ระดับ ปีการศึกษา ไม่มี
ข้อมูล 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
กิจการ
นักศึกษ
า 

งาน
กิจการ
นักศึกษา 
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41 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

15 ร้อยละของรายวิชา
ในหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยการ
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ   

ย1,ป3,ก
3.3 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

จํานวนรายวิชา
ในหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้
นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยการ
สอดแทรก
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ/จํานวน
รายวิชาทั้งหมด 
x 100 

ร้อยละ ปีการศึกษา - - - 80 80 80  1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งาน
วิชาการ 

16 กิจกรรมภายใต้
ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง
องค์กรวิชาชีพ เครือ 
ข่ายชุมชนสถาบันทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศในด้าน
การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอน 

ย1,ป4,ก
4.1 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ - - - 2 2 3 ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติงา
นวิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 
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42 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มาตการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วย
นับ 

วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ

ดูแล 
ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

17 มีบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับแหล่งฝึกที่ได้
มาตรฐานในการจัด
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ย1,ป4, 
ก4.1 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน 
ฉบับ 

ปีงบประมาณ 10 10 15 15 15 15 ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติงา
นวิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

1 จํานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือ
งานวิจัยร่วมกับ
แหล่งฝึก 

ย2,ป1,ก
1.1 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

- คน ปีงบประมาณ - - - 10 15 20 1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดี
ฝ่ายพัฒนา
วิชาชีพ 

1. งาน
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
ฝึก
ปฏิบัติงา
นวิชาชีพ 

งาน
วิชาการ 
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43 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

2 ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน เภสัช
ศาสตร์ศึกษา  และ
ทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

ย2,ป2,ก
2.1 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

(จํานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะ

ด้านเภสัชศาสตร์
ศึกษา/จํานวน
อาจารย์ที่อยู่
ปฏิบัติงาน

ทั้งหมด)*100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ - - - 80 80 85 1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริหาร 
  

งาน
บุคคล 

งานบุคคล 

3 จํานวนนวัตกรรม
ด้านการเรียนการ
สอน ผลิต
สื่อการศึกษา ตํารา 
และผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ หรือวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

ย2,ป2,ก
2.2 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- เรื่อง ปีงบประมาณ - - - 2 3 3 1. รอง
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3.รอง
คณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจัย 

1. งาน
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งาน
วิชาการ 



44 
 

44 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

4 ร้อยละอาจารย์ที่ไม่
ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ  
 - จรรยาบรรณ
อาจารย์ 
 - จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 - จรรยาบรรณ
นักวิจัย 

ย2,ป3,ก
3.1 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

- ร้อยละ ปีงบประมาณ - - - 100 100 100 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหาร 

งานบุคคล 

5 ร้อยละอาจารย์
ประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

ย2,ป4,ก
4.1 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

(จํานวนอาจารย์
ประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า/
อาจารย์ประจํา
ทั้งหมด)*100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ - 50 62.5 65 65 70 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหาร 

งานบุคคล 

6 ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ย2,ป4,ก
4.2 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

(จํานวนอาจารย์
ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ/

อาจารย์ประจํา
ทั้งหมด)*100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ - 35 38 40 42 45 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหาร 

งานบุคคล 
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45 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ลํา 
ดับ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

7 ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ
หรือการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ย2,ป5,ก
5.1 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

(จํานวนอาจารย์
ประจําที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ด้านภษา

ต่างประเทศหรือ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ/
อาจารย์ประจํา
ทั้งหมด)*100 

ร้อยละ ปีงบประมาณ - - 1 1 1 1 รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

8 จํานวนอาจารย์ไป
ศึกษาดูงาน 
ปฏิบัติงาน หรือร่วม
ประชุมวิชาการ ใน
สถาบัน/องค์กร ใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียน 

ย2,ป5,ก
5.2 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

- คน ปีงบประมาณ   - 1 1 1 1 1. รอง
คณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. 
งานวิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานบุคคล 
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46 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล

ยุทธ์/มาตรการ 
กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

1 ระดับความพึงพอใจ
ของนักวิจัยต่อ
ระบบสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

ย3,ป1, 
ก1.1, ก.1.3 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
นักวิจัยต่อระบบ
สนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค ์

คะแนน ปีงบประมาณ - -  - 3.51 4 4 1.รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2.รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
(งานปฏิบัติ 
การ) 

1.งาน 
วิจัย 
2.งาน
ปฏิบัติ 
การ 

งานวิจัย 

2 จํานวนเงินทุนวิจัย
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา  

ย3,ป1,ก
1.1 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

จํานวนเงินทุน
วิจัย/จํานวน
อาจารย์ที่อยู่
ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 

บาท/คน  ปีงบประมาณ - - - 50,000 60,000 70,000 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 

3 จํานวนโครงการวิจัย
ด้านสุขภาพและยา
จากภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสานใต้ 

ย3,ป1,ก
1.2 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- โครงการ ปีงบประมาณ - - - 5 8 10 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

4 จํานวนโครงการวิจัย
ด้านบริบาลเภสัช
กรรม  

ย3,ป1,ก
1.2 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- โครงการ ปีงบประมาณ - - - 5 8 10 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 

5 จํานวนการประชมุ
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติที่จัด
โดยคณะ 

ย3,ป1,ก
1.3 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- ครั้ง ปีงบประมาณ - - - 1 2 2 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

1.งาน 
วิจัย 
2.กลุ่ม
วิชา 
3.งาน
บริการ
วิชาการ 

งานวิจัย 

6 จํานวนผลงานวิจยัที่
ได้รับการสนับสนุน
ให้มีการเผยแพร่ใน
ที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ย3,ป1,ก
1.3 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน 
ผลงาน 

ปีงบประมาณ - - - 5 5 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

1.งาน 
วิจัย 
2.กลุ่ม
วิชา 
3.งาน
บัณฑิต
ศึกษา 

งานวิจัย 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

7 เงินงบประมาณใน
การจัดหา/ซ่อม
บํารุงครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่
ตลอดจนปัจจัย
เกื้อหนุนอื่นๆ เพื่อ
งานวิจัย 

ย3,ป1,ก
1.3 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

- บาท ปีงบประมาณ - - - 500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
3. รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

1.งาน
ปฏิบัติก
าร 
2.
งานวิจัย 
3.งาน
บริหาร 

งาน
ปฏิบัติการ 

8 จํานวนงานวิจัยที่มี
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศ 

ย3,ป1,ก
1.4 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
ผลงาน 

ปีงบประมาณ - - - 5 10 15 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
วิชาชีพ 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
ฝึก
ปฏิบัติง
าน
วิชาชีพ 

งานวิจัย 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

9 จํานวนงานวิจัยที่มี
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายความ
ร่วมมือใน
ต่างประเทศ 

ย3,ป1,ก
1.4 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
ผลงาน 

ปีงบประมาณ - - - 1 1 1 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
วิชาชีพ 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
ฝึก
ปฏิบัติง
าน
วิชาชีพ 

งานวิจัย 

10 จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
งานวิจัยในประเทศ 

ย3,ป1,ก
1.4 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

- จํานวน
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ - - - 10 15 15 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
วิชาชีพ 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
ฝึก
ปฏิบัติง
าน
วิชาชีพ 

งานวิจัย 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

11 จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
งานวิจัยกับ
ต่างประเทศ 

ย3,ป1,ก
1.4 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

- จํานวน
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ - - - 2 3 3 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
วิชาชีพ 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
ฝึก
ปฏิบัติง
าน
วิชาชีพ 

งานวิจัย 

12 จํานวนบทความ
วิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ที่ สมศ.และ 
สกอ.ให้การรับรอง 

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
บทความ 

ปีงบประมาณ - - - 10 15 20 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. กลุ่มวิชา 

1. 
งานวิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 

13 จํานวนผลงาน
คุณภาพ ได้แก่ 
หนังสือ ตําราและ
บทความทาง
วิชาการที่สมศ.และ 
สกอ.รับรอง 

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

นับเป็นชิ้นงาน 
แต่ทั้งนี้เตรียม
คํานวณสัดส่วน
ชิ้นงานเป็น

ระดับคะแนน
ตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

ปีงบประมาณ - - 3 
(3.51 
คะแนน

) 

5 
(3.51 

คะแนน) 

7 
(3.51 

คะแนน) 

9 
(3.51 

คะแนน) 

1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

20 จํานวนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับรางวัลหรือได้
การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
ผลงาน 

ปีงบประมาณ - - - 5 6 7 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
บัณฑิต
ศึกษา 

งานวิจัย 

21 จํานวนผลงานวิจยัที่
นําไปใช้ประโยชน์    

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
ผลงาน 

ปีงบประมาณ 13 - - 10 10 10 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 

23 จํานวนงานวิจัยที่มี
การบูรณาการกบั
การเรียนการสอน 

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- เรื่อง  ปีงบประมาณ - - - 2 3 3 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 

24 จํานวนผลงานวิจยัที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ที่ประชุมวิชาการ

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน

- จํานวน
ผลงาน 

ปีงบประมาณ - - - 5 5 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. กลุ่มวิชา 

1. งาน 
วิจัย 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

25 จํานวนผลงานวิจยัที่
ได้รับการคัดสรร  
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้
เพื่อเผยแพร่ให้แก่
บุคคลทั่วไป 

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
ผลงาน 

ปีงบประมาณ - - - 1 2 3 รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจัย 

งานวิจัย งานวิจัย 

26 จํานวนช่องทางใน
การเผยแพร่ชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ด้าน
งานวิจัยให้ปรากฏ
แก่สังคม เช่น เวป
ไซด์ จุลสาร  

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- จํานวน
ช่องทาง 

ปีงบประมาณ - - - 3 3 3 1. รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและ
วิจัย 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ 
3. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1.งาน 
วิจัย 
2.งาน
คอมพิวเ
ตอร์
และ
สารสนเ
ทศ 
3.กลุ่ม
วิชา 

งานวิจัย 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

27 ร้อยละผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.
3)  

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ผลรวมค่าถ่วง
น้ําหนักของ
งานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทั้งหมด/
จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ร้อยละ ปีการศึกษา - - - 25 30 40 1. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. ประธาน
หลักสูตร 

1. งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 
2.คณะ 
กรรมการ 
บริหาร
หลักสูตร 

งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

28 ร้อยละผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.
4) 

ย3,ป1,ก
1.5 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ผลรวมค่าถ่วง
น้ําหนักของ
งานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทั้งหมด
ต่อจํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ ปีการศึกษา - - - 50 50 50 1. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2. ประธาน
หลักสูตร 

1. งาน
บัณฑิตศึ
กษา 
2. คณะ 
กรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 

งาน
บัณฑิตศึก
ษา 
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2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 

มาตรการ 
มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  

(ถ้ามี) 
หน่วยนับ วงรอบการ

ประเมิน 
ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

1 จํานวน โครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
ทั้งในประเทศ 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน 

ย4,ป1, 
ก1.1 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

- โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ - - - 10 10 10 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งาน
บริการ
วิชาการ 

2 จํานวนนวัตกรรม/
ชิ้นงาน ที่เกิดจาก
การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  

ย4,ป1, 
ก1.2 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

- ชี้นงาน ปีงบประมาณ - - - 5 5 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งาน
บริการ
วิชาการ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

3 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่
รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการ
บริการ  

ย4,ป1,ก
1.3 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/
องค์กรที่รับ
บริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จาก
การบริการ  

คะแนน ปีงบประมาณ - - - 4 
(ร้อยละ

80) 

4 
(ร้อยละ

80) 

4 
(ร้อยละ

80) 

รองคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

 งาน
บริการ
วิชาการ 

งาน
บริการ
วิชาการ 

4 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นความ
ร่วมมือกับภาคี
วิชาชีพเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะ 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
ทั้งในประเทศ 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน 

ย4,ป1,ก
1.4 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

- โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ - - - 5 5 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
พัฒนา
วิชาชีพ 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
ฝึก
ปฏิบัติง
าน
วิชาชีพ 

งาน
บริการ
วิชาการ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

5 จํานวนแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชพี/
ภาคีเครือข่ายที
ได้รับการบริการ
วิชาการเพื่อเสริม
ศักยภาพ 

ย4,ป1,ก
1.5 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

- แหล่งฝึก/
ภาคี

เครือข่าย 

ปีงบประมาณ - 4 6 8 10 15 ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
ฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติง
าน
วิชาชีพ 

งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

6 จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการเข้า
กับการเรียนการ
สอน     

ย4,ป2,ก
2.1 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- โครงการ ปีงบประมาณ - - - 5 5 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งาน
บริการ
วิชาการ 

7 จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการเข้า
กับการวิจัย  

ย4,ป2,ก
2.1 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

- โครงการ ปีงบประมาณ - - - 1 2 2 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งาน
บริการ
วิชาการ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

8 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูล
โครงการบริการ
วิชาการ 

ย4,ป2,ก
2.2 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูล
โครงการบริการ
วิชาการ 

คะแนน ปีงบประมาณ -  - -  3.5 3.7 3.7 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. รอง
คณบดีฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. งาน
คอมพิวเ
ตอร์
และ
สารสนเ
ทศ 

งาน
คอมพิวเต
อร์และ
สารสนเท
ศ 

9 จํานวนหน่วย
บริการวิชาการที่
ได้รับการรับรอง
คุณภาพหรือได้รับ
การยอมรับใน
ระดับชาติ 

ย4,ป3,ก
3.1 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิบาล 

-  หน่วย ปีงบประมาณ - -  -  2 2 3 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. ผู้จัดการ
หรือ
หัวหน้า
หน่วย
บริการ
วิชาการ 

 1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. 
หน่วย
บริการ
วิชาการ
ต่างๆ 
ของ
คณะ 

งาน
บริการ
วิชาการ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

มิติของผลลัพธ์ วิธีคํานวณ  
(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

10 ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนผู้เข้ารับ
บริการหรือผู้ใช้
ประโยชน์ และ/
หรือร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของรายได้
หน่วยบริการ
วิชาการ  ของแต่ละ
หน่วยบริการ 

ย4,ป3,ก
3.1 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

1. (จํานวนผู้เข้า
รับบริการหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์ปี
ปัจจุบัน - ปีที่
ผ่านมา)/ปีที่ผ่าน
มา) x100  
2.(รายได้หน่วย
บริการวิชาการปี
ปัจจุบัน-ปีที่ผ่าน
มา)/ปีที่ผ่านมา) 
x100  ของแต่
ละหน่วยบริการ 

ร้อยละ  ปีงบประมาณ - -  -  5 5 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. ผู้จัดการ
หรือ
หัวหน้า
หน่วย
บริการ
วิชาการ 

 1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. 
หน่วย
บริการ
วิชาการ
ต่างๆ 
ของ
คณะ 

งาน
บริการ
วิชาการ 
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2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล

ยุทธ์/มาตรการ 
กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
มิติของผลลัพธ์ 

 
วิธีคํานวณ (ถ้า

มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรม เพื่อ
อนุรักษ์และเผยแผ่
ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต้ ภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขงและอาเซียน  
ของนักศึกษาและ
บุคลากร 

ย5,ป1, 
ก1.1 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิ
บาล 

 - โครง
การ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ -  - - 5 5 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
กิจการ
นักศึกษา 

งานบริการ
วิชาการ 

2 จํานวนโครงการที่มี
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต้ ท้องถิ่น 
ลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน ใน
กิจกรรมการเรียน
การสอน หรือ
กิจกรรมนักศึกษา 

ย5,ป1,ก
1.2 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

 -  
โครงการ 

ปีงบประมาณ - - - 1 2 2 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 
3. ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 
3. งาน
กิจการ
นักศึกษา 

งานบริการ
วิชาการ 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
มิติของผลลัพธ์ 

 
วิธีคํานวณ (ถ้า

มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

3 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมใน
การศึกษา วิจัยและ
ประยุกต์ใช้สมุนไพร
และภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสานใต้ 
ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน 

ย5,ป2,ก
2.1 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิ
บาล 

 - โครงการ
/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ - - - 3 4 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานบริการ
วิชาการ 

4 ความสําเร็จของ
ความร่วมมือด้าน
สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับ
ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ  

ย5,ป2,ก
2.2-2.3 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิ
บาล 

 - ข้อ ปีงบประมาณ - - - 4 4 4 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานบริการ
วิชาการ 

5 จํานวนฐานข้อมูล
สมุนไพรและตํารา
ยาพื้นบ้าน 

ย5,ป3,ก
3.1 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิ
บาล 

 - จํานวน
ฐานข้อมู
ล/ตํารา 

ปีงบประมาณ - - - 2 3 3 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานบริการ
วิชาการ 
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ลําดับ ตัวชี้วัดตามกล
ยุทธ์/มาตรการ 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
มิติของผลลัพธ์ 

 
วิธีคํานวณ (ถ้า

มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

6 จํานวนคน ที่เข้ามา
ศึกษาดูงาน สืบคน้
ฐานข้อมูล หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ด้าน
สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต้ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นและ
ประเทศ  ตลอดจน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน 

ย5,ป3, 
ก3.2 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

 

คน ปีงบประมาณ - - -    
1,000  

   
1,500  

   
2,000  

1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานบริการ
วิชาการ 

7 จํานวนสื่อสมุนไพร
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีการเผย
แผ่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ย5,ป3, 
ก3.3 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

 - จํานวน
สื่อ 

ปีงบประมาณ - - - 3 4 5 1. รอง
คณบดีฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
2. หัวหน้า
กลุ่มวิชา 

1. งาน
บริการ
วิชาการ 
2. กลุ่ม
วิชา 

งานบริการ
วิชาการ 
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2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 

มาตรการ 
 

มิติของผลลัพธ์ 
 

วิธีคํานวณ (ถ้า
มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิ
นการ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

1 ระดับความพึงพอใจ
ต่อระบบงาน 

ย6,ป2, 
ก2.5-2.7 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจต่อ
ระบบงาน 

คะแนน ปีงบประมา
ณ 

- - - 3.5 4 4 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหาร 

งานบริหาร 

2 จํานวนรายงาน
ความเสียหายที่มี
นัยสําคัญ เช่น 
- ความเสียหาย
ร้ายแรงตั้งแต่การ
บาดเจ็บรุนแรง 
หรือได้รับอันตราย
ถึงแก่ชีวิต 
- ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่า
สูง 
- ความเสียหายที่มี
ผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของ
หน่วยงาน 

ย6,ป2, 
ก2.8 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

 - จํานวน
รายงาน
ความ

เสียหายที่
มี

นัยสําคัญ 

ปีงบประมา
ณ 

- 0 0 0 0 0 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
แผน 

งานแผน 
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ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
มิติของผลลัพธ์ 

 
วิธีคํานวณ (ถ้า

มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิ
นการ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

3 ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของรายรับประจําปี 

ย6,ป2, 
ก2.9 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

 - ร้อยละ  ปีงบประมา
ณ 

- - - 2 2 2 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
การเงิน 

งานการเงิน 

4 ร้อยละของเงินเหลือ
จ่ายสะสมประจําปี  

ย6,ป2, 
ก2.9 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

เงินเหลือจ่าย
สุทธิใน

ปีงบประมาณ  
คูณ 100 หาร

ด้วยงบ
ดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ  ปีงบประมา
ณ 

- - - 1 1 1 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
การเงิน 

งานการเงิน 

5 ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
ทรัพยากร อาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ 

ย6,ป2, 
ก2.10 

ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจต่อ
ทรัพยากร 
อาคารสถานที่ 
ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ 

คะแนน ปีงบประมา
ณ 

- - - 3.51 3.51 3.51 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหาร 

งานบริหาร 

6 ร้อยละของการลด
การใช้ไฟฟ้าต่อ
เดือน 

ย6,ป2, 
ก2.11 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

 - ร้อยละ  ปีงบประมา
ณ 

- - - 1 1 1 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหาร 

งานบริหาร 
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ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
มิติของผลลัพธ์ 

 
วิธีคํานวณ (ถ้า

มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิ
นการ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

7 ร้อยละของการลด
การใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิง  

ย6,ป2, 
ก2.11 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

 - ร้อยละ  ปีงบประมา
ณ 

- - - 1 1 1 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหาร 

งานบริหาร 

8 ร้อยละของการลด
การใช้กระดาษ 

ย6,ป2, 
ก2.11 

ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ 
การเงิน และ
ตลาด 

 - ร้อยละ  ปีงบประมา
ณ 

- - - 1 1 1 รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหาร 

งานบริหาร 

9 ระดับผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ย6,ป3, 
ก3.2 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิ
บาล 

 - คะแนน ปีงบประมา
ณ 

4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 รองคณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ 

งาน
ประกัน
คุณภา
พ 

งานประกัน
คุณภาพ 

10 ระดับผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

ย6,ป3, 
ก3.2 

ผลลัพธ์ด้าน
ภาวะผู้นําของ
ผู้นําระดับสูง 
และธรรมาภิ
บาล 

 - คะแนน ปีงบประมา
ณ 

4.56 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 รองคณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ 

งาน
ประกัน
คุณภา
พ 

งานประกัน
คุณภาพ 

11 จํานวนนวัตกรรม
สารสนเทศ  

ย6,ป4, 
ก4.2 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

 - จํานวน ปีงบประมา
ณ 

- 2 2 2 2 2 รองคณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ 

งาน
คอมพิว
เตอร์
และ
สารสนเ
ทศ 

งาน
คอมพิวเตอ
ร์และ
สารสนเทศ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

 
มิติของผลลัพธ์ 

 
วิธีคํานวณ (ถ้า

มี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิ
นการ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

12 ระดับประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย
ของข้อมูลและ
ระบบฐานข้อมูล 

ย6,ป4, 
ก4.3 

ผลลัพท์ด้านการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

 - คะแนน ปีงบประมา
ณ 

- - - 3.5 3.5 4 รองคณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ 

งาน
คอมพิว
เตอร์
และ
สารสนเ
ทศ 

งาน
คอมพิวเตอ
ร์และ
สารสนเทศ 

 
2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ลําดับ ตัวชี้วัด   
มิติของผลลัพธ์ 

 
วิธีคํานวณ  

(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

1 ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรที่มี
สมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด (มอบ.4) 

ย7,ป1,ก1.1 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินบุคลากร
ที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด (มอบ.4) 

 ร้อยละ ปีงบประมา
ณ 

-  70 75 80 80 80 รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บุคคล 

งานบุคคล 

2 ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
องค์กร 

ย7,ป1,ก1.2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความ
ผูกพันของ

คะแนน ปีงบประมา
ณ 

-  3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บุคคล 

งานบุคคล 
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ลําดับ ตัวชี้วัด   
มิติของผลลัพธ์ 

 
วิธีคํานวณ  

(ถ้ามี) 

หน่วยนับ วงรอบการ
ประเมิน 

ค่าเดิม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2555 2556 2557 2558 2559 กํากับ
ดูแล 

ดําเนิน
การ 

เก็บและ
รายงาน
ข้อมูล 

บุคลากรต่อ
องค์กร 

3 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กร  

ย7,ป1,ก1.2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
บุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงานใน
องค์กร  

คะแนน ปีงบประมา
ณ 

- - - 3.5 3.75 3.75 รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บุคคล 

งานบุคคล 

4 ระดับความไม่พึง
พอใจของบุคลากร
ต่อต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

ย7,ป1,ก1.2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความไม่
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อต่อ
การปฏิบัติงาน
ในองค์กร 

คะแนน ปีงบประมา
ณ 

- - - 1 0.5 0.5 รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริหาร 

งาน
บุคคล 

งานบุคคล 

5 จํานวนนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่
พัฒนาจาก
กระบวนการจัดการ
ความรู้ที่มีการ
นําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ย7,ป2,ก2.1 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร 

 - เรื่อง ปีงบประมา
ณ 

- 2 2 2 2 2 รอง
คณบดี
ฝ่าย
ประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเท
ศ 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ 
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ตัวชี้วัดตามมิติผลลัพธ์  
 

1. มิติผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรียนฯ 
ตัวชีว้ัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 1. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบไดใ้บประกอบวิชาชีพในครัง้แรก  เป้าประสงค์ที่ 1.1 0 ร้อยละ 
 2. ระดับการพฒันาบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เป้าประสงค์ที่ 1.1 4 คะแนน 
 3. ระดับการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์  เป้าประสงค์ที่ 1.1 

 กลยุทธท์ี่ 1.1.2 
4 คะแนน 

 4. ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

 เป้าประสงค์ที่ 1.1 
 กลยุทธท์ี่ 1.1.1 

4.2 คะแนน 

 5. ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ปรับปรงุตามรอบการประเมินและได้รับการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสภาเภสัชกรรมและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 เป้าประสงค์ที่ 1.2 
 กลยุทธท์ี่ 1.2.1 
 กลยุทธท์ี่ 1.2.2 

100 ร้อยละ 

 6. จํานวนหลักสูตรที่มกีิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของบัณฑิตในการแขง่ขัน
ในระดับอาเซียน 

 เป้าประสงค์ที่ 1.2 1 หลักสูตร 

 7. จํานวนบันทกึข้อตกลงร่วมทางวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่ยงัมีการดําเนินงานอย่างตอ่เนื่อง 

 เป้าประสงค์ที่ 1.4 10 ฉบับ 

 8. จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัตงิานหรือมงีานวิจัยเพื่อพัฒนางานร่วมกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

 เป้าประสงค์ที่ 2.1 10 คน 

 9. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่  เป้าประสงค์ที่ 3.1 20 ร้อยละ 
 10. ร้อยละของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวน

อาจารย ์
 เป้าประสงค์ที่ 3.1 20 ร้อยละ 

 11. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 เป้าประสงค์ที่ 4.2 80 ร้อยละ 
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ตัวชีว้ัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
 12. จํานวนผลงานวิจัยหรือนวตักรรมด้านสมุนไพรหรือภูมิปญัญาพื้นบ้านอสีาน

ใต ้
 เป้าประสงค์ที่ 5.2 5 ผลงาน 

 13. จํานวนรางวัลประเภทต่างๆ ทีห่น่วยงาน/อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์
เก่าไดร้ับจากหน่วยงานอื่น 

 เป้าประสงค์ที่ 6.5 
 กลยุทธท์ี่ 6.5.2 

15 รางวัล 

 14. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขา ภายใน 1 ปี  กลยุทธท์ี่ 1.1.1 100 ร้อยละ 
 15. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรอืศึกษาต่อภายใน 1 

ปี 
 กลยุทธท์ี่ 1.1.1 100 ร้อยละ 

 16. จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทีไ่ด้รับรางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในด้าน
วิชาการ คุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 กลยุทธท์ี่ 1.1.2 
 กลยุทธท์ี่ 1.1.5 

5 คน 

 17. ร้อยละบัณฑิตที่มีความผิดด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามรายงานการ
พิจารณาขั้นสุดท้ายจากสภาวิชาชีพเภสัชกรรม 

 กลยุทธท์ี่ 1.1.2 0 ร้อยละ 

 18. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการสอบประมวลความรอบรูใ้นครั้งแรก  กลยุทธท์ี่ 1.1.4 85 ร้อยละ 
 19. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 2  กลยุทธท์ี่ 1.1.6 5 ร้อยละ 
 20. จํานวนกิจกรรม/รายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านยาและสุขภาพ ของกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ตลอดจนกจิกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ 
 กลยุทธท์ี่ 1.2.3 3 กิจกรรม/รายวชิา 

 21. จํานวนรายวิชา/กิจกรรม/กระบวนการเรยีนรู้ที่ มกีารบูรณาการงานวิจยั 
งานบรกิารวิชาการ งานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนองค์ความรู้จาก
หลากหลายสาขา 

 กลยุทธท์ี่ 1.3.1 3 กิจกรรม/รายวชิา/
กระบวนการ 

 22. จํานวนรายวิชา หรอืกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ หรือสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เหมาะ
กับยุคสมัย และนักศึกษาสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธท์ี่ 1.3.2 3 กิจกรรม/รายวชิา/
กระบวนการ 

 23. ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 กลยุทธท์ี่ 1.3.3 80 ร้อยละ 
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ตัวชีว้ัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
 24. จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวชิาการระหว่างองค์กรวิชาชีพ 

เครือข่ายชุมชน สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 กลยุทธท์ี่ 1.4.1 2 กิจกรรม 

 25. จํานวนบันทึกข้อตกลงรว่มกับแหล่งฝึกที่ได้มาตรฐานในการจัดฝึกปฏิบัตงิาน
วิชาชีพ 

 กลยุทธท์ี่ 1.4.1 15 ฉบับ 

 26. จํานวนนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา และ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบตา่งๆ หรือวิจยัเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 กลยุทธท์ี่ 2.2.2 2 เรื่อง 

 27. ระดับความพึงพอใจของนกัวิจัยต่อระบบสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 กลยุทธท์ี่ 3.1.1 
 กลยุทธท์ี่ 3.1.3 

3.51 คะแนน 

 28. จํานวนโครงการวจิัยด้านสุขภาพและยาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้  กลยุทธท์ี่ 3.1.2 5 โครงการ 
 29. จํานวนโครงการวจิัยด้านบริบาลเภสัชกรรม  กลยุทธท์ี่ 3.1.2 5 โครงการ 
 30. จํานวนการประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติที่จัดโดยคณะ  กลยุทธท์ี่ 3.1.3 1 ครั้ง 
 31. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนุนให้มีการเผยแพรใ่นที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 กลยุทธท์ี่ 3.1.3 5 ผลงาน 

 32. จํานวนงานวิจัยที่มีความรว่มมือกับเครือขา่ยความร่วมมือในประเทศ  กลยุทธท์ี่ 3.1.4 5 ผลงาน 
 33. จํานวนงานวิจัยที่มีความรว่มมือกับเครือขา่ยความร่วมมือในต่างประเทศ  กลยุทธท์ี่ 3.1.4 1 ผลงาน 
 34. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รบัการตพีิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ที ่

สมศ.และ สกอ.ให้การรับรอง (ระดับนานาชาต)ิ 
 กลยุทธท์ี่ 3.1.5 10 บทความ 

 35. จํานวนผลงานคุณภาพ ไดแ้ก่ หนังสือ ตําราและบทความทางวิชาการที่สมศ.
และ สกอ.รับรอง 

 กลยุทธท์ี่ 3.1.5 5 ผลงาน 

 36. จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัรางวัลหรือไดก้ารจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปญัญา 

 กลยุทธท์ี่ 3.1.5 5 ผลงาน 

 37. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์  กลยุทธท์ี่ 3.1.5 10 ผลงาน 
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ตัวชีว้ัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
 38. จํานวนงานวิจัยที่มกีารบูรณาการกับการเรียนการสอน  กลยุทธท์ี่ 3.1.5 2 เรื่อง 
 39. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดร้ับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
 กลยุทธท์ี่ 3.1.5 5 ผลงาน 

 40. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดร้ับการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพือ่
เผยแพร่ให้แก่บคุคลทั่วไป 

 กลยุทธท์ี่ 3.1.5 1 ผลงาน 

 41. จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณด์้านงานวิจัยให้ปรากฏ
แก่สังคม เช่น เวปไซด์ จุลสาร 

 กลยุทธท์ี่ 3.1.5 3 ช่องทาง 

 42. ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

 กลยุทธท์ี่ 3.1.5 25 ร้อยละ 

 43. ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

 กลยุทธท์ี่ 3.1.5 50 ร้อยละ 

 44. จํานวนโครงการบริการวชิาการที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  กลยุทธท์ี่ 4.2.1 5 โครงการ 
 45. จํานวนโครงการบริการวชิาการที่มีการบูรณาการเข้ากับการวจิัย  กลยุทธท์ี่ 4.2.1 1 โครงการ 
 46. จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการศิลปวฒันธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญา

พื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้าํโขงและอาเซียน ในกิจกรรมการเรยีนการ
สอน หรือกิจกรรมนักศึกษา 

 กลยุทธท์ี่ 5.1.2 1 โครงการ 

 47. จํานวนสื่อสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการเผยแผ่ในระดับชาติหรอื
นานาชาติ 

 กลยุทธท์ี่ 5.3.3 3 สื่อ 

 48. ระดับความพึงพอใจตอ่ระบบงาน  กลยุทธท์ี่ 6.2.5 
 กลยุทธท์ี่ 6.2.6 
 กลยุทธท์ี่ 6.2.7 

3.5 คะแนน 

 49. จํานวนรายงานความเสียหายที่มีนัยสําคัญ (เช่น ความเสียหายร้ายแรงตั้งแต่
การบาดเจ็บรุนแรง หรือไดร้ับอันตรายถึงแก่ชวีิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่มีมูลค่าสูง ความเสียหายที่มีผลกระทบตอ่ชื่อเสียงของหน่วยงาน) 

 กลยุทธท์ี่ 6.2.8 0 รายงาน 
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ตัวชีว้ัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
 50. จํานวนนวัตกรรมสารสนเทศ  กลยุทธท์ี่ 6.4.2 2 ผลงาน 
 51. ระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอ้มูลและระบบฐานข้อมูล  กลยุทธท์ี่ 6.4.3 3.5 คะแนน 

 
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนบั 
 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน  เป้าประสงค์ที่ 1.3 

 เป้าประสงค์ที่ 2.2 
4 คะแนน 

 2. ความพึงพอใจของผู้ใชฐ้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ  เป้าประสงค์ที่ 6.4 
 กลยุทธท์ี่ 6.4.1 

3.51 คะแนน 

 3. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อระบบการฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ  กลยุทธท์ี่ 1.1.3 3.51 คะแนน 
 4. ระดับความพึงพอใจของแหล่งฝึกต่อระบบการฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ  กลยุทธท์ี่ 1.1.3 3.51 คะแนน 
 5. ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจัดสวัสดกิารและการสรา้งสวัสดิภาพแก่

นักศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มีความปลอดภัยและมีความสุข 
 กลยุทธท์ี่ 1.1.6 3.51 คะแนน 

 6. จํานวนกิจกรรม/รายวิชาทีส่่งเสริมให้นักศึกษามกีารเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 กลยุทธท์ี่ 1.1.3 3 กิจกรรม/รายวชิา 

 7. ความพึงพอใจของบัณฑิตทีจ่บต่อกระบวนการเรียนการสอนต่อคณะฯ 
หลักสูตร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมฯลฯ 

 กลยุทธท์ี่ 1.3.2 3.51 คะแนน 

 8. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หนว่ยงาน/องค์กรทีร่ับบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพ 

 กลยุทธท์ี่ 4.1.1 4 คะแนน 

 9. จํานวนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายทีไดร้ับการบรกิารวิชาการ
เพื่อเสริมศักยภาพ 

 กลยุทธท์ี่ 4.1.3 8 แหล่งฝึก/ภาคีเครือข่าย 

 10. จํานวนคน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน สืบค้นฐานข้อมูล หรอืแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ดา้นสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบา้นอีสานใต้ ให้

 กลยุทธท์ี่ 5.3.2 1000 คน 
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เป็นแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน 
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3. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 1. ดัชนีคุณภาพอาจารย์ : การพัฒนาคณาจารย์  เป้าประสงค์ที่ 2.4 3.51 คะแนน 
 2. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา สาขาบริบาลเภสัชกรรม (Practice based ใน

แหล่งฝึก) 
 เป้าประสงค์ที่ 2.4 0.125 สัดส่วน 

 3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา สาขาเภสัชกรรมคลินิกหรอืดา้นที่เกีย่วกับผู้ปว่ย  เป้าประสงค์ที่ 2.4 0.125 สัดส่วน 
 4. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ  เป้าประสงค์ที่ 2.4 0.125 สัดส่วน 
 5. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา สาขาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม  เป้าประสงค์ที่ 2.4 0.125 สัดส่วน 
 6. ร้อยละของคณาจารยท์ี่ได้รบัการพัฒนาทักษะด้านภาษาตา่งประเทศหรือการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ที่ 2.5 
 กลยุทธท์ี่ 2.5.1 

30 ร้อยละ 

 7. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ  เป้าประสงค์ที่ 7.1 0 ร้อยละ 
 8. ระดับความสุขในการปฏิบตัิงานของบุคลากร (ม.อบ.3)  เป้าประสงค์ที่ 7.1 3.5 ระดับ 
 9. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู ้  เป้าประสงค์ที่ 7.2 5 ระดับ 
 10. จํานวนอาจารยท์ี่ได้รับการพัฒนาทกัษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือ

งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก 
 กลยุทธท์ี่ 2.1.1 10 คน 

 11. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน เภสัช
ศาสตร์ศึกษา และทักษะในการจัดการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 กลยุทธท์ี่ 2.2.1 80 ร้อยละ 

 12. ร้อยละอาจารย์ประจําที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  กลยุทธท์ี่ 2.4.1 65 ร้อยละ 
 13. ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  กลยุทธท์ี่ 2.4.2 40 ร้อยละ 
 14. จํานวนอาจารย์ไปศึกษาดงูาน ปฏิบัติงาน หรือร่วมประชมุวิชาการ ใน

สถาบัน/องค์กร ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 กลยุทธท์ี่ 2.5.2 1 คน 

 15. ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลโครงการบรกิารวิชาการ  กลยุทธท์ี่ 4.2.2 3.5 คะแนน 
 16. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อทรัพยากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ

อุปกรณ์ต่างๆ 
 กลยุทธท์ี่ 6.2.10 3.51 คะแนน 
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ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
 17. ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวทิยาลัย

กําหนด (มอบ.4) 
 กลยุทธท์ี่ 7.1.1 80 ร้อยละ 

 18. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  กลยุทธท์ี่ 7.1.2 3.5 คะแนน 
 19. ระดับความพึงพอใจของบคุลากรต่อการปฏิบัติงานในองค์กร  กลยุทธท์ี่ 7.1.2 3.5 คะแนน 
 20. ระดับความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 
 

 กลยุทธท์ี่ 7.1.2 1 คะแนน 

 21. จํานวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากกระบวนการจัดการความรูท้ี่มี
การนําไปใช้ในการปฏิบัตงิาน 

 กลยุทธท์ี่ 7.2.1 2 เรื่อง 

 
4. ด้านภาวะผู้นําระดบัสูงและธรรมาภบิาล 

ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนบั 
 1. ร้อยละอาจารย์ที่ประพฤตผิิดจรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จรรยาบรรณนกัวิจัย 
 เป้าประสงค์ที่ 2.3 0 ร้อยละ 

 2. ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  เป้าประสงค์ที่ 4.1 5 คะแนน 
 3. จํานวนหน่วยบริการวิชาการที่มีความเข้มแข็ง และมีการดาํเนินกิจกรรม

บริการวิชาการ และ/หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีตามพันธกิจ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 3 หน่วย 

 4. ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการเพื่ออนรุักษ์และเผยแผ่
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ของนักศึกษาและ
บุคลากร 

 เป้าประสงค์ที่ 5.1 80 ร้อยละ 

 5. ระดับความสําเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (มอบ.1) 

 เป้าประสงค์ที่ 5.3 4 ระดับ 

 6. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของแตล่ะยุทธศาสตร์) 

 เป้าประสงค์ที่ 6.1 
 กลยุทธท์ี่ 6.1.1 

70 ร้อยละ 
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ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนบั 
 7. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ี  เป้าประสงค์ที่ 6.1 

 กลยุทธท์ี่ 6.1.1 
80 ร้อยละ 

 8. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (มอบ.2)  เป้าประสงค์ที่ 6.2 
 กลยุทธท์ี่ 6.2.1 
 กลยุทธท์ี่ 6.2.2 
 กลยุทธท์ี่ 6.2.3 
 กลยุทธท์ี่ 6.2.4 

5 คะแนน 

 9. ระดับผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 เป้าประสงค์ที่ 6.3 
 กลยุทธท์ี่ 6.3.1 

200 คะแนน 

 10. ร้อยละอาจารยท์ี่ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ (จรรยาบรรณอาจารย์ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณนักวิจัย) 

 กลยุทธท์ี่ 2.3.1 100 ร้อยละ 

 11. จํานวนเครอืข่ายความร่วมมือด้านงานวจิัยในประเทศ  กลยุทธท์ี่ 3.1.4 10 หน่วยงาน 
 12. จํานวนเครอืข่ายความร่วมมือด้านงานวจิัยกับต่างประเทศ  กลยุทธท์ี่ 3.1.4 2 หน่วยงาน 
 13. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ยกระดบั

คุณภาพชีวิตและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ทั้งในประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงและอาเซียน 

 กลยุทธท์ี่ 4.1.1 10 โครงการ/กิจกรรม 

 14. จํานวนนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่เกดิจากการบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 กลยุทธท์ี่ 4.1.1 5 ชิ้นงาน 

 15. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความรว่มมือกับภาคีวิชาชีพเพื่อสร้างเสรมิ
สุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งใน
ประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

 กลยุทธท์ี่ 4.1.2 5 โครงการ/กิจกรรม 

 16. จํานวนหน่วยบรกิารวิชาการที่ไดร้ับการรบัรองคุณภาพหรือไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติ 

 กลยุทธท์ี่ 4.3.1 2 หน่วย 
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ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนบั 
 17. จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพร

และภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน ของนักศึกษา
และบุคลากร 

 กลยุทธท์ี่ 5.1.1 5 โครงการ/กิจกรรม 

 18. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการศึกษา วจิัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ทอ้งถิน่ ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

 กลยุทธท์ี่ 5.2.1 3 โครงการ/กิจกรรม 

 19. ความสําเร็จของความร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชน
และหน่วยงานตา่ง ๆ 

 กลยุทธท์ี่ 5.2.2 
 กลยุทธท์ี่ 5.2.3 

4 ข้อ 

 20. จํานวนฐานข้อมูลสมุนไพรและตํารายาพืน้บ้าน  กลยุทธท์ี่ 5.3.1 2 ฐานข้อมูล/ตํารา 
 21. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  กลยุทธท์ี่ 6.3.2 4.8 คะแนน 
 22. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  กลยุทธท์ี่ 6.3.2 4.51 คะแนน 

 
5. ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด 

ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนบั 
 1. จํานวนผลงานที่มีการเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะ/การตีพิมพใ์นวารสาร/การ

ได้รับเชิญเป็นวทิยากรโดยหน่วยงานภายนอก/การไดร้ับเชิญให้เป็นผู้ประเมิน
บทความวิชาการที่มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 เป้าประสงค์ที่ 6.5 
 กลยุทธท์ี่ 6.5.1 

50 ผลงานหรือคน 

 2. จํานวนการขอเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานด้านต่างๆ ในแต่ละปี  เป้าประสงค์ที่ 6.5 
 กลยุทธท์ี่ 6.5.1 

5 ครั้ง 

 3. จํานวนเงินทุนวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  กลยุทธท์ี่ 3.1.1 50000 บาท/คน 
 4. เงินงบประมาณในการจัดหา/ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานทีต่ลอดจน

ปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ เพื่องานวจิัย 
 กลยุทธท์ี่ 3.1.3 500000 บาท 

 5. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้เข้ารับบริการหรอืผู้ใช้ประโยชน์ และ/หรอื
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้หน่วยบรกิารวิชาการ ของแต่ละหน่วยบรกิาร 

 กลยุทธท์ี่ 4.3.1 5 ร้อยละ 

 6. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายรบัประจําป ี  กลยุทธท์ี่ 6.2.9 2 ร้อยละ 
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ตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนบั 
 7. ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสะสมประจําปี  กลยุทธท์ี่ 6.2.9 1 ร้อยละ 
 8. ร้อยละของการลดการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน  กลยุทธท์ี่ 6.2.11 1 ร้อยละ 
 9. ร้อยละของการลดการใช้น้าํมันเชื้อเพลิง  กลยุทธท์ี่ 6.2.11 1 ร้อยละ 
 10. ร้อยละของการลดการใช้กระดาษ  กลยุทธท์ี่ 6.2.11 1 ร้อยละ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 – 2559 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ 
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ตารางที่ 1 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์    
  

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21     
เป้าประสงค์ที่ 1 : 
บัณฑิตมีความรู้ ทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและ
มีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบได้ใบ

ประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 

 
ร้อยละ 

 
82.08 

(ปี 2553) 

 
80 

 
80 

 
 85 

 
 85 

 
 85 

 
งานวิชาการ/

กลุ่มวิชา 
1.2 ระดับการพัฒนาบัณฑิตด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(ใช้ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อที่ 1)  
 

คะแนน 
1-5 

3.51 3.51 3.51 4 4 4 งานวิชาการ/
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
กลุ่มวิชา 

 1.3 ระดับการพัฒนาบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์(ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2) ) 
(อยู่ในผลการประเมินของผู้ใช้
บัณฑิตข้อ 6) 

 

คะแนน 
1-5 

- - - 4 4 4 งานวิชาการ/
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
กลุ่มวิชา 

 1.4 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

คะแนน 
1-5 

3.99 3.99 3.99 4.2 4.3 4.5 งานวิชาการ/
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
กลุ่มวิชา 



81 
 

81 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
เป้าประสงค์ที่ 2 : 
หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และ
สร้างความสามารถของบัณฑิตในการ
แข่งขันในระดับอาเซียน   

 
2.1 ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่

ปรับปรุงตามรอบการประเมินและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
จากสภาเภสัชกรรมและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ร้อยละ 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 
 

 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
งานวิชาการ 

 
 

2.2 จํานวนหลักสูตรที่มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสามารถของบัณฑิต
ในการแข่งขันในระดับอาเซียน 

หลักสูตร - 
 

- 
 

- 
 

1   2 2  งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา 

เป้าประสงค์ที่ 3 : 
กระบวนการเรียนรู้มีการบูรณาการเข้า
กับงานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนองค์
ความรู้จากหลาก หลายสาขา  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เหมาะกับยุคสมัย  

 
3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

คุณภาพจัดการเรียนการสอน   
 

 
คะแนน 
1 - 5 

 
4.42 

 
4.00 

 
4.00 

 
4.00 

 
4.00 

 
4.00 

 
งานวิชาการ/

กลุ่มวิชา 

เป้าประสงค์ที่ 4 : 
มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
วิชาชีพ เครือข่ายชุมชนและสถาบันอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
พัฒนากระบวน การเรียนการสอน 

 
4.1 จํานวนบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนและการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพที่ยังมีการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 
 จํานวน 

  

 
 - 

 
-  

 
 - 

 
10 

 
15 

 
15 

 
งานวิชาการ/
งานฝึกปฏิบัติ 
งานวิชาชีพ/
กลุ่มวิชา/งาน 
วิเทศสัมพันธ์  
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการผลิตบัณฑติที่มีความเป็นเลิศด้านบริบาลเภสัชกรรมและเป็นคณะเภสัชศาสตรช์ั้นนําในอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 1 : 
มีอาจารย์ที่มีทักษะการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพทั้งทางด้านการบริบาล 
เภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ 

 
1.1 จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหรือมี

งานวิจัยเพื่อพัฒนางานร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  

 
คน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 

 
12 

 
15 

 
งานฝึก

ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ/ 
กลุ่มวิชา 

เป้าประสงค์ที่ 2 :  
มีอาจารย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี

ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ. 2.6 เกณฑ์ข้อ 6) 

 
ระดับ 
1 - 5 

 
4.42 

 
4.00 

 
4.00 

 
4.00 

 
4.00 

 
4.00 

 
งานวิชาการ/

กลุ่มวิชา 

เป้าประสงค์ที่ 3 : 
มีอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
นักวิจัย 

 
3.1 ร้อยละอาจารย์ที่ประพฤติผิด

จรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ จรรยาบรรณนักวิจัย  

 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
0 

 
0 

 
งานบุคคล 

เป้าประสงค์ที่ 4 : 
มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐาน
และมีศักยภาพสูงด้านวิชาการ 
  

4.3 ดัชนีคุณภาพอาจารย์ : การพัฒนา
คณาจารย์ (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่14 ) 

คะแนน - - - 3.51 3.6 3.7 งานบุคคล 

4.4 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (แยก
ตามสาขา) เป็นไปตามเกณฑ์สภา
เภสัชกรรม   
- สาขาบริบาลเภสชักรรม 

(Practice based ในแหล่งฝึก) 
- สาขาเภสัชกรรมคลินิกหรือ

ด้านที่เกี่ยวกับผู้ป่วย 
 

 
 
 

สัดส่วน 
 

สัดส่วน 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 

1:8 
  

1:8 
  
 

 
 
 

1:8 
  

1:8 
  
 

 
 
 

1:8 
  

1:8 
  
 

 
 
 

1:8 
  

1:8 
  
 

 
 
 

1:8 
  

1:8 
  
 

งานบริหาร/
งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา/งาน

บุคคล 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
 - สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและ

การบริหารเภสัชกิจ 
- สาขาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

เภสัชกรรม 

สัดส่วน 
 

สัดส่วน 

- 
 
- 

1:8 
 

 1:8 

1:8 
 

 1:8 

1:8 
  

1:8 

1:8 
 

1:8 

1:8 
 

1:8 

 

เป้าประสงค์ที่ 5 : 
มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ
รองรับการเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนํา
ในอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 
21 

 
5.1 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาทักษะด้านภาษาต่าง 
ประเทศหรือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30 

 
40 

 
50 

 
งานบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาตแิละนานาชาติ ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการ
วิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน   

เป้าประสงค์ที่ 1 : 
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 
1.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 5) 
(คํานวณโดยใช้ค่าถ่วงน้ําหนักของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งหมดต่อ
จํานวนอาจารย์) 
 
 

 
ร้อยละ 

(ร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 
คะแนน) 

 
5 

 
5 

 
5 

 
20 

 
25 

 
30 

 
งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 
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84 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
  1.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
จํานวนอาจารย์  (ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 
6) (คํานวณจากผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวน
อาจารย์) 

ร้อยละ 
 

3.51 3.51 3.51 3.51 
(20 

ผลงาน) 

3.60 
(20 

ผลงาน) 

3.70 
(20 

ผลงาน) 

งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ให้บรกิารทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนในเขตภูมิภาคลุ่มน้าํโขงและอาเซียน และสรา้ง
ความร่วมมือกับภาคีวชิาชีพเพื่อยกระดับคณุภาพบริการทางเภสัชกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : 
มีงานบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาวะและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ชมุชนและสังคม 

 
1.1 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9) 

 
คะแนน 

  

 
-  

 
 - 

 
 - 

 
5 
 

 
5 

 
5 

 
งานบริการ
วิชาการ/ 
กลุ่มวิชา  

เป้าประสงค์ที่ 2 : 
นําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

 
2.1 ผลการนําความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย (สมศ.8) 

 
 ร้อยละ 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
80 

 
80 

 
80 

 
งานบริการ
วิชาการ/ 
กลุ่มวิชา  

เป้าประสงค์ที่ 3 : 
มีหน่วยบริการวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุข
ภาวะและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ชุมชนและสังคม 
 

 
3.1 จํานวนหน่วยบริการวิชาการที่มี

ความเข้มแข็ง และมีการดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ และ/หรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามพันธกิจ 

 
 หน่วย
บริการ
วิชาการ 

 
 - 

 
 - 

 
  - 

 
 3 

 
4 

 
 4 

 
งานบริการ
วิชาการ/ 

หน่วยบริการ
วิชาการ 



85 
 

85 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสาน เผยแผ่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปญัญาพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ 

ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 1 : 
สร้างความตระหนักในคุณค่า เกิด
จิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสานใต้ ให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร 

 
1.1 ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรม/

โครงการเพื่ออนุรักษ์และเผยแผ่
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ของ
นักศึกษาและบุคลากร 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
80 

 
80 

 
80 

 
งานบริการ
วิชาการ/ 
งานกิจการ
นักศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 : 
มีการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพร
และภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ 

 
2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม

ด้านสมุนไพรหรือภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสานใต้  

 
ผลงาน 
วิจัย/

นวัตกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
10 

 
15 

 
งานบริการ

วิชาการ/กลุ่ม
วิชา/งานวิจัย 

เป้าประสงค์ที่ 3 : 
เผยแผ่และมีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร
และภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ 

 
3.1 ระดับความสําเร็จในการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (มอบ.1)   

 
ระดับ 
(1-5) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

 
5 

 
งานบริการ

วิชาการ/กลุ่ม
วิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   บริหารจัดการเชิงรุกโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ใชข้้อมูลเป็นฐานในการตดัสินใจ พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะ
สูง มีการบรหิารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลงังาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 : 
มีแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะ 

 
1.1 ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
(ประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์) 

 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
70 

 
75 

 
80 

 
กลุ่มวิชา/กลุ่ม
งาน/งานแผน 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
 1.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน 

งานตามแผนปฏบิัติการประจําปี 
ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 กลุ่มวิชา/กลุ่ม

งาน/งานแผน 
เป้าประสงค์ที่ 2 : 
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
2.1 ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร

จัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
(มอบ.2) 

 
คะแนน 

  

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
งานบริหาร 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 : 
มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ
เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

 
3.1 ระดับผลการประเมินตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ   

 
คะแนน 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200 

 
250 

 
300 

 
งานประกัน
คุณภาพ 

 
เป้าประสงค์ที่ 4 : 
มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 
4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

และระบบสารสนเทศ 

 
คะแนน  

  

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.51  

  
3.6 

  
3.7 

 
งานคอมพวิเตอร์
และสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 5 : 
มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีปรากฏแก่
สังคม 

 
5.1 จํานวนผลงานที่มีการเผยแพร่สู่

สาธารณะ/การตีพิมพ์ในวารสาร/
การได้รับเชิญเป็นวิทยากรโดย
หน่วยงานภายนอก/การได้รับเชิญ
ให้เป็นผู้ประเมินบทความวิชาการ
ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 
ผลงาน
และ/
หรือคน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50 

 
60 

 
70 

 
งานวิจัย/งาน

บริการ
วิชาการ/งาน

บุคคล/ 
งานประกัน
คุณภาพฯ 

 5.2 จํานวนการขอเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
ด้านต่างๆ ในแต่ละป ี

ครั้ง  - -  - 5  5  5 งานบริหาร 

 5.3 จํานวนรางวัลประเภทต่างๆ ที่
หน่วยงาน/อาจารย์/บุคลากร/

 รางวัล - - - 15 20 20 งานวิชาการ/
งานกิจการ

นักศึกษา/กลุ่ม
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
นักศึกษา/ศิษย์เก่าได้รับจาก
หน่วยงานอื่น 

วิชา/งานวิจัย/
งานบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ที่มีประสทิธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจหลัก 
เป้าประสงค์ที่ 1 : 
มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และมีความสุขในการทํางาน 

 
1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์

ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ    

 
 ร้อยละ 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 70 

 
 75 

 
งานบุคคล 

 
1.2 ระดับความสุขในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร  (ม.อบ.3) 
ระดับ  3.5 3.5 3.5 3.5 

(ร้อยละ70) 
3.75 

(ร้อยละ75) 
3.75 

(ร้อยละ75) 
งานบุคคล 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 : 
มีการจัดการความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ 

 
2.1 ระดับความสําเร็จของการจดัการ

ความรู้ 

 
ระดับ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
งานประกัน
คุณภาพฯ 
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ตารางที่ 2 กลยุทธ์/มาตรการ  เป้าหมายและระยะเวลาดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ (เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ คณุธรรมและมีอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
โดยกําหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการผลิตบัณฑิตในระยะยาวให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับอาเซียน 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  และมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี   

1.3 พัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพให้ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและหลักสูตร  ส่งเสริมให้
นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 

 
(1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา

ตรงสาขา  

 
ร้อยละ 

 
82.65 
(2551) 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
งานกิจการ
นักศึกษา 

(2) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 82.65 
(2551) 

100 100 100 100 100 งานกิจการ
นักศึกษา 

(3)  ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน 
1-5 

3.99 3.99 3.99 4.2 4.3 4.5 งานวิชาการ/
งานกิจการ

นักศึกษา/กลุ่ม
วิชา/คณะ 
กรรมการ 
บริหาร
หลักสูตร 

 
(4) จํานวนนักศกึษาปัจจุบันที่ได้รับ

รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยก
ย่องในด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

 

คน 
 

- - - 5 5 5 งานวิชาการ/ 
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
งานวิจัย 
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89 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
เอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.4 จัดทําระบบการสร้างเสริมความรู้
และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อเตรียมนักศึกษาในการ
สอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เน้น
การนําเสนอผลงาน และเพิ่มพูน
ทักษะทางวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการ
แข่งขันทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัสวัสดิ
การและการสร้างสวัสดิภาพแก่
นักศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข  
และมีระบบการติดตามและ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเสี่ยง
ด้านการเรียนและทุนทรัพย์ 

(5) ระดับการพัฒนาบัณฑิตตาม      
อัตลักษณ์ 

คะแนน 
1-5 

- - - 4 4 4 งานวิชาการ/
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
กลุ่มวิชา 

(6) จํานวนบัณฑิตที่มีความผิดด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม
รายงานการพิจารณาขั้นสุดท้าย
จากสภาวิชาชีพเภสัชกรรม 

ร้อยละ  - - - 0 0 0 งานกิจการ
นักศึกษา 

(7) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

คะแนน 
(1-5) 

- - - 3.51 3.6 3.7 งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

(8) ระดับความพึงพอใจของแหล่งฝึก
ต่อระบบการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

คะแนน 
(1-5) 

- - - 3.51 3.6 3.7 งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

(9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
สอบประมวลความรอบรู้ในครั้ง
แรก 

ร้อยละ - - - 85 85 85 งานวิชาการ 

(10) ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ 
เรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 2 

ร้อยละ - - - 5 4 3 งานวิชาการ 

(11) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดสวัสดิการและการสร้าง
สวัสดิภาพแก่นักศึกษา ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข   

คะแนน - - - 3.51 3.6 3.7 งานกิจการ
นักศึกษา 
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90 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
 (12) จํานวนกิจกรรม/รายวิชาที่

ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ   

กิจกรรม - - - 3 4 5 งานวิชาการ/ 
งานกิจการ

นักศึกษา/กลุ่ม
วิชา 

เป้าประสงค์ 2 หลักสูตรมีคณุภาพมาตรฐานวิชาชีพได้รบัการยอมรับในระดับประเทศ และสร้างความสามารถของบัณฑิตในการแข่งขนัในระดับอาเซียน 
กลยุทธ์/มาตรการ 
2.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่
นักศึกษาทั้งในประเทศและต่าง
ต่างประเทศ 

2.2 บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

2.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/รายวิชาที่
ผนวกความรู้ด้านยาและสุขภาพ
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอด 
จนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ที่
สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน 

 
 

 
(1) ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรี

ที่ปรับปรุงตามรอบการประเมิน
และได้รับการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพจากสภาเภสัชกรรมและ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
ร้อยละ 

 
 

  

 
100 

 
 
 

 

 
100 

 
 
 

 

 
100 

 
 
 

 

 
100 

 
 
 

 

 
100 

 
 
 

 

 
100 

 
 
 

 

 
งานวิชาการ 

 
 

 

(2) จํานวนกิจกรรม/รายวิชาที่
ส่งเสริมความรู้ด้านยาและ
สุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อื่นๆ   

จํานวน
กิจกรรม

หรือรายวิชา 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

3 3 3 งานวิชาการ/
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
กลุ่มวิชา 
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91 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
เป้าประสงค์ 3  กระบวนการเรียนรู้มีการบรูณาการเข้ากับงานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา  โดยเน้น 
                   ผู้เรียนเป็นสําคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคสมัย 
กลยุทธ์/มาตรการ 
3.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัย 

งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนองค์
ความรู้จากหลากหลายสาขา เข้า
กับกระบวนการเรียนการสอน 

 
(1)  รายวิชา/กิจกรรม/กระ บวนการ

เรียนรู้ที่มีการบูรณาการงานวจิัย 
งานบริการวิชาการ งานทํานุ 
บํารุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจน 
องค์ความรู้จากหลากหลายสาขา 

 
จํานวน
รายวิชา/
กิจกรรม/

กระบวนการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3  

 
งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา/งาน
บริการวิชาการ 

3.2 พัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้มี
เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เหมาะกับยุค
สมัย นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

(2)  จํานวนรายวิชา/กิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ หรือสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
สาขาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เหมาะกับยุคสมัย และนักศึกษา
สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

จํานวน
รายวิชา/
กจิกรรม/

กระบวนการ 

- - - 3 3 3 งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา 

 (3) ความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบต่อ
กระบวนการเรียนการสอนของ
คณะฯ หลักสูตร ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมฯลฯ 

คะแนน 
(1 – 5) 

ไม่มีข้อมูล 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 งานกิจการ
นักศึกษา 

3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์โดยการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ในกระบวนการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(4) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดย
การสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ    

ร้อยละ - - - 80 80 80 งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา 

เป้าประสงค์ 4 มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพ เครือขา่ยชุมชนและสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพือ่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
กลยุทธ์/มาตรการ 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความ

เข้มแข็งระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ 
เครือข่ายด้านการศึกษา และ
เครือข่ายศิษย์เก่า ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

 
(1)  กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างองค์กรวิชาชีพ 
เครือข่ายชุมชนสถาบันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

 
กิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
3 
 

 
งานฝึก

ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

(2)  จํานวนบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
แหล่งฝึกที่ได้มาตรฐานในการจัด
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ฉบับ 10 10 15 15 15 15 งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการผลติบัณฑิตที่มีความเป็นเลศิด้านบริบาลเภสัชกรรมและเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําใน
อาเซียน   

เป้าประสงค์ 1 มีอาจารย์ที่มีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพทัง้ทางด้านการบริบาลเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ 
1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะทาง 

วิชาชีพเพื่อการปฏิบัติงานหรือการ
วิจัยร่วมกับแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง 

จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก 

คน - - - 10 15 20 งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา/งาน
ฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ  
เป้าประสงค์ 2 มีอาจารย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์

พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน เภสัชศาสตร์ศึกษา  และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน เภสัชศาสตร์ศึกษา  และทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
 

ร้อยละ - - - 80 80 85 งานบุคคล 
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93 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์

สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการ
สอน ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา และ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ หรือวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

จํานวนนวัตกรรมด้านการเรียนการ
สอน ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา และ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
หรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เรื่อง - - - 2 3 3 งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา 

เป้าประสงค์ 3 มีอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั้งในด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
1.1 สร้างกลไกในการส่งเสริม กํากับ

ติดตามการปฏิบัติตามจรรยา 
บรรณอาจารย์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จรรยาบรรณนักวิจัย 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา และสามารถเป็นที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

(1) ร้อยละอาจารย์ที่ไม่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ  
 - จรรยาบรรณอาจารย์ 

     - จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     - จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

ร้อยละ - - 100 100 100 100 งานบริหาร 

เป้าประสงค์ 4 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพสูงด้านวิชาการ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ - 50 62.5 65 65 70  งานบริหาร 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละ - 35 38 40 42 45  งานบริหาร 

เป้าประสงค์ 5 มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรบัการเป็นคณะเภสัชศาสตรช์ั้นนาํใน
อาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
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94 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ 
หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการเป็น
คณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน
และการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศหรือ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ - - - 30 40 50 กลุ่มวิชา 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไป
ศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะวิชาชีพ
ในสถาบันหรือองค์กรในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

จํานวนอาจารย์ไปศึกษาดูงาน 
ปฏิบัติงาน หรือร่วมประชุมวิชาการ 
ในสถาบัน/องค์กร ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

คน  - 1 1 1 1 กลุ่มวิชา/ 
งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาตแิละนานาชาติ ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการ
วิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงและอาเซียน    

เป้าประสงค์ 1  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1 มีระบบและกลไกในการสนับสนุน

การพัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
ในการผลิ ต ง าน วิจั ยและง าน
สร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ 

(1) ระดับความพึงพอใจของนักวิจัย
ต่อระบบสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

คะแนน 
(1-5) 

- - - 3.51 4 4 งานวิจัย/งาน
ปฏิบัติการ 

(2) จํานวนเงินทุนวิจัยต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา  

บาท - - - 50,000 60,000 70,000 งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

1.2 สนับสนุนและมีการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในสาขาวิจัยที่เป็น
เอกลักษณ์และสมรรถนะหลักของ
คณะเภสัชศาสตร์  

  

(1) จํานวนโครงการวิจัยด้านสุขภาพ
และยาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต้ 

โครงการ - - - 5 8 10 งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

(2) จํานวนงานวิจัยด้านบริบาล 
เภสัชกรรม  

โครงการ - - - 5 8 10 งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 
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95 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
 
1.3 มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุน

การวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

    (ย้ายจากข้อ 1.8 เดิม) 

(1) จํานวนการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่จัดโดย
คณะ 

ครั้ง - - - 1 2 2 งานวิจัย/งาน
บริการวิชาการ/

กลุ่มวิชา 
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 ผลงาน  - - - 5 5 5 งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งาน

บัณฑิตศึกษา 

 (3) เงินงบประมาณในการจัดหา/
ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุน
อื่นๆ เพื่องานวิจัย  

มี - - - 500,000 500,000 500,000 งานปฏัติการ/
งานวิจัย/ 
งานบริหาร 

 (4) ระดับความพึงพอใจของนักวิจัย
ต่อระบบสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ระดับ 
(1-5) 

- - - 3.51 4 4 งานวิจัย/งาน
ปฏิบัติการ 

1.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยที่มีกิจกรรม
ร่วมกันทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  โดยเน้นภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงและอาเซียน เพื่อขีดความ 
สามารถในการทําวิจัยตลอดจน
การแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 

(1) จํานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือ
กับเครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศ 

ผลงาน - - - 5 10 15 งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งานฝึก
ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 

(2) จํานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือ
กับเครือข่ายความร่วมมือใน
ต่างประเทศ 

ผลงาน - - - 1 1 1 งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งานฝึก
ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 
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96 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
 

 (3) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยในประเทศ 

หน่วยงาน - - - 10 15 15 งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งานฝึก
ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 

 (4) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยกับต่างประเทศ 

หน่วยงาน - - - 2 3 3 งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งานฝึก
ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 

1.5 มีการส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัย
ให้เป็นที่ประจักษ์และที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

(1) จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลตาม
เกณฑ์ที่ สมศ.และ สกอ.ให้การ
รับรอง 

บทความ - - - 10 15 20 งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

 

 (2) จํานวนผลงานคุณภาพ ได้แก่ 
หนังสือ ตําราและบทความทาง
วิชาการที่ สมศ.และ สกอ.
รับรอง 

ผลงาน - 3 
(3.51 

คะแนน) 

3 
(3.51 

คะแนน) 

5 
(3.51 

คะแนน) 

7 
(3.51 

คะแนน) 

9 
(3.51 

คะแนน) 

งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

 

 (3) จํานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลหรือได้
การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ผลงาน - - - 5 6 7 งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา/ 
งานบัณฑิต 

ศึกษา 
 (4) จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้

ประโยชน์ 
ผลงาน - - - 10 10 10 งานวิจัย/ 

กลุ่มวิชา 
 (5) จํานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการ

กับการเรียนการสอน  
เรื่อง - - - 2 3 3 งานวิจัย/ 

กลุ่มวิชา 
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กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
 

 (6) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

ผลงาน - - - 5 5 5 งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

 
 (7) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการคัด

สรร  วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคคล
ทั่วไป 

ผลงาน - - - 1 2 3 งานวิจัย 

 (8) จํานวนช่องทางในการเผยแพร่
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ด้านงาน 
วิจัยให้ปรากฏแก่สังคม เช่น  
เวปไซด์ จุลสาร  

ช่องทาง - - - 3 3 3 งานวิจัย/งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 
/กลุ่มวิชา 

 (9) ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3)  

ร้อยละ 
 

- 
 

- - 25 30 40 งานบัณฑิต 
ศึกษา 

 (10) ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการ 
ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่(สมศ.4) 

ร้อยละ 
 

- - - 50 50 50 งานบัณฑิต 
ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ให้บรกิารทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนในเขตภูมิภาคลุ่มน้าํโขงและอาเซียน และ
สร้างความรว่มมือกับภาคีวิชาชีพเพือ่ยกระดับคณุภาพบริการทางเภสัชกรรม     

เป้าประสงค์ 1 มีงานบริการวิชาการทีส่รา้งความเข้มแขง็ด้านสุขภาวะและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน ชมุชนและสังคม   สร้างความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพ
เพื่อยกระดับคณุภาพบริการทางเภสัชกรรม   
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98 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
1.1 มีแผนแม่บทงานบริการวิชาการที่

สอดคล้องความต้องการของชุมชน
และสังคม  และส่งเสริมให้มีการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมที่สร้าง
เสริมสุขภาวะและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
และสังคม ตลอดจนในเชตภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

  

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  ทั้งใน
ประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

- - - 10 10 10 งานบริการ
วิชาการ/ 
กลุ่มวิชา 

จํานวนนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่เกิดจาก
การบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ชี้นงาน - - - 5 5 5 งานบริการ
วิชาการ/ 
กลุ่มวิชา 

  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ   

ระดับ 1-5 - - - 4 
(ร้อยละ

80) 

4 
(ร้อยละ

80) 

4 
(ร้อยละ

80) 

งานบริการ
วิชาการ  

1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการบริการ
วิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
เภสัชกรรม  ทั้งในประเทศ 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็น
ความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะ ยกระดับ
คุณภาพ ชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ทั้งในประเทศ 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

- - - 5 5 5 งานบริการ
วิชาการ/ 

กลุ่มวิชา/งาน
ฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ 

1.3 เสริมศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายทีได้รับการ
บริการวิชาการ  

จํานวนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชพี/
ภาคีเครือข่ายทีได้รับการบริการ
วิชาการเพื่อเสริมศักยภาพ 

แหล่งฝึก/
ภาคี

เครือข่าย 

- 4 6 8 10 15 งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

เป้าประสงค์ 2  มีการนําองคค์วามรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
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99 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนํา

องค์ความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัย 

(1) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน     

โครงการ - - - 5 5 5 งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 
(2) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่

มีการบูรณาการเข้ากับการวิจัย   
 

โครงการ - - - 1 2 2 งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 
2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย 
ครอบคลุม เข้าถึงง่าย และมีการ
ประมวลผลที่ถูกต้องเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการปรับแผนในปีต่อไป 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
โครงการบริการวิชาการ 
 

คะแนน 
(1-5) 

-  - -   3.5 3.7  3.7  งานบริการ
วิชาการ/งาน
คอมพิวเตอร์

และ
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 3   หน่วยบริการวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสรา้งความเข้มแขง็ด้านสุขภาวะและยกะดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ชุมชนและสังคม 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งหรือพัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการวิชาการ/ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ชุมชนและ
สังคม ที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 

(1) จํานวนหน่วยบริการวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพหรือ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ) 

 

 หน่วย - -  -   2 2   2   งานบริการ
วิชาการ/

หน่วยบริการ
วิชาการฯ 

(2) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้
เข้ารับบริการหรือผู้ใช้ประโยชน์ 
และ/หรือการเพิ่มขึ้นของรายได้

ร้อยละ  - -  -  5  5 5  งานบริการ
วิชาการ/

หน่วยบริการ
วิชาการฯ 
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100 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
หน่วยบริการวิชาการ ของแต่ละ
หน่วยบริการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  สืบสาน เผยแผ่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปญัญาพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ 
ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน   

เป้าประสงค์ 1   สร้างความตระหนักในคุณค่า เกิดจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ตลอดจนภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขงและอาเซียน ให้กับนกัศึกษาและบคุลากร 

1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแผ่
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน โดยการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาและ
บุคลากร 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
อนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
ใต้  ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
ของนักศึกษาและบุคลากร 

โครงการ/
กิจกรรม 

-  - - 5 5 5 งานบริการ
วิชาการ/งาน
งานกิจการ

นักศึกษา/กลุ่ม
วิชา 

1.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศลิป 
วัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขง
และอาเซียนในกิจกรรมการเรียน 
การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่ม
น้ําโขงและอาเซียน ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา 

 โครงการ - - - 1 2 2 งานบริการ
วิชาการ/งาน

กิจการ
นักศึกษา/กลุ่ม

วิชา 
เป้าประสงค์ 2  มีการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
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101 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/

กิจกรรมการศึกษา วิจัยและ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญา
พื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ํา
โขงและอาเซียน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมใน
การศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้
สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
ใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

- - - 3 4 5 งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมุนไพร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ความสําเร็จของความร่วมมือด้าน
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
ข้อ 1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านสมุนไพร

และภูมปัญญาท้องถิ่น ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

 ข้อ - - - 4 4 4 งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 

ข้อ 2 เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน 
ข้อ 3 เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ถอดบทเรียนร่วมกัน 
ข้อ 4 มีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
ข้อ 5 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่ากับชุมชน 

                

เป้าประสงค์ 3  เผยแผ่และมีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบา้นอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุม่น้ําโขงและอาเซียน 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวม

และจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรและ
ตํารับยาพื้นบ้าน 

จํานวนฐานข้อมูลสมุนไพรและตํารา
ยาพื้นบ้าน 

 

จํานวน
ฐานข้อมู
ล/ตํารา 

- - - 2 3 3 งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 
3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร

และภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและ
ประเทศ ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงและอาเซียน 

จํานวนคน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
สืบค้นฐานข้อมูล หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้
ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน

จํานวน
คน/ปี 

- - - 1,000 1,500 2,000 งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 
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102 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
ท้องถิ่นและประเทศ  ตลอดจน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่
การจัดทําสื่อสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น การทําสื่อ 
หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  

จํานวนสื่อสมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีการเผยแผ่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

จํานวน
สื่อ 

- - - 3 4 5 งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   บริหารจัดการเชิงรุกโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ใชข้้อมูลเป็นฐานในการตดัสินใจ พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมี
สมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มและพลังงาน    

เป้าประสงค์ที ่1 :  มีแผนการดําเนนิงานอย่างเปน็ระบบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวสิัยทศัน์และพันธกิจของคณะ 
1.1 จัดทําแผนการดําเนินงานที่

สอดคล้องและมุ่งผลสัมฤทธ์กับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ถ่ายทอด
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนเพื่อนําไปสู่
การปฏิบัติ และสร้างระบบและ
กลไกในการติดตาม ประเมินผล
และทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง 

(1) ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(ประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์) 

ร้อยละ  
 

-- - 
 

- 
 

70 
 

75 
 

80 
 

งานแผน/กลุ่ม
วิชา/กลุ่มงาน 

(2) ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

ร้อยละ  - 
 

80 80 80 80 80 งานแผน/กลุ่ม
วิชา/กลุ่มงาน 

เป้าประสงค์ที ่2 :  มีการบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.1 มีการบริหารองค์กรภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลและปรับปรุงระเบียบ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่สําคัญให้
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยและไม่ขัดต่อระเบียบ
ของทางราชการ 

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมีธรรมภิบาล   
(มอบ.2) 
 

คะแนน 
 

5 5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

งานบริหาร 
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103 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
 
2.2 มีกลไกการพัฒนาระบบบริหาร  

กระจายอํานาจการบริหารจัดการ 
มอบอํานาจในการตัดสินใจตาม
ความเหมาะสม 

 

         

2.3 จัดเวทีหรือช่องทางการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการกําหนด
นโยบายและตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญ 

         

2.4 เปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการของคณะในระดับที่
เหมาะสม 

         

2.5 พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจต่อระบบงาน คะแนน - - - 3.5 4 4 งานบริหาร 

2.6 มีการกําหนดกระบวนงานที่สําคัญ
ตามพันธกิจขององค์กร กําหนดตัว
บ่งชี้วัดความสําเร็จของกระบวน 
งาน และมีประเมินผลกระบวน 
การทํางาน และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

         

2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
โดยปรับลดขั้นตอนการทํางาน  
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กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
2.8 นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

การบริหาร  และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

จํานวนรายงานความเสียหายที่มี
นัยสําคัญ เช่น 
- ความเสียหายร้ายแรงตั้งแต่การ 
  บาดเจ็บรุนแรง หรือได้รับอันตราย 
  ถึงแก่ชีวิต 
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีมูลค่า 
  สูง 
- ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อ 
  ชื่อเสียงของหน่วยงาน 

ไม่ปรากฏ 
รายงาน
ความ
เสียหาย
อย่างมี
นัยสําคัญ 

- 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

งานบริหาร 
 

2.9 มีระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรการเงิน การหารายได้ 
การจัดสรร การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณ  เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้
ประจําป ี

ร้อยละ - - - 2 2 2 งานการเงิน 

ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสะสม
ประจําปี    

ร้อยละ - - - 1 1 1 งานการเงิน 

2.10 มีระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในด้านการ
จัดหา จัดสรร และการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   

ความพึงพอใจต่อทรัพยากร อาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ 
 

คะแนน - - - 3.51 3.51 3.51 งานบริหาร 

2.11 ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน 

ร้อยละของการลดการใช้ไฟฟ้าต่อ
เดือน 
 

ร้อยละ - - - 1 1 1 งานบริหาร 

ร้อยละของการลดปริมาณการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิง 
 

ร้อยละ - - - 1 1 1 งานบริหาร 
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105 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
ร้อยละของการลดใช้กระดาษ 
 

ร้อยละ - - - 1 1 1 งานบริหาร 

เป้าประสงค์ที ่3 :  มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีคณุภาพเพื่อการดําเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

งานโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการ 
ศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ  (EdPEx) 

คะแนน 
 

- - - 200 250 300 งานประกัน
คุณภาพ 

 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(IQA/EQA) เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

(1) ระดับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คะแนน 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 งานประกัน
คุณภาพ 

(2) ระดับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

คะแนน 4.56 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 งานประกัน
คุณภาพ 

เป้าประสงค์ที ่4 :  มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลที่ปัจจุบันและเป็นสากล  
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม    
พันธกิจอย่างครบถ้วน และใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ  

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 
 

คะแนน - - - 3.51 3.6 3.7 งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 

4.2 พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลที่
สําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

จํานวนนวัตกรรมสารสนเทศ  จํานวน - 2 2 2 2 2 งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 
4.3 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล 

ระดับประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
ฐานข้อมูล 

คะแนน - - - 3.5 3.5 4 งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 
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กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
เป้าประสงค์ที ่5 :  มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีปรากฏแก่สังคม 
5.1 พัฒนาระบบการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่
ผลงานและสร้างเครือข่ายใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

(1) จํานวนผลงานที่ได้รับมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

ผลงาน - - - 1 2 2 งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

(2) จํานวนการขอเยี่ยมชม/ศึกษาดู
งานด้านต่างๆ ในแต่ละป ี

 

ครั้ง  - -  - 5  5  5 งานบริหาร 

5.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่เวที
แข่งขันเพื่อรับรางวัลคุณภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

จํานวนรางวัลประเภทต่างๆ ที่
หน่วยงาน/อาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าได้รับจาก
หน่วยงานอื่น 

  รางวัล  -  -  - 3  3 3 งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ที่มีประสทิธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจหลัก    
เป้าประสงค์ที ่1 :  มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์และมีความสุขในการทาํงาน 
1.1 มีระบบและกลไกการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาสมรรถนะ ความก้าวหน้า
ของบุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุนและผู้บริหาร  โดยมี
สัดส่วนบุคลากรที่เหมาะสม 

ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (มอบ.4) 

 ร้อยละ -   70  75 80  80   80   งานบุคคล 

1.2 สนับสนุนสวัสดิการและสภาพ 
แวดล้อมที่เอื้อต่อการทํางานอย่าง

(1) ระดับความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 

คะแนน -  3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 งานบุคคล 
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กลยุทธ/์มาตรการ ตัวชี้วัดตามกลยุทธ/์มาตรการ หน่วยนบั ค่าเดิม 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558 2559 
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความผูกพันต่อองค์กร 

 

(2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 
(EdPEx) 

คะแนน - - - 3.5 3.75 3.75 งานบุคคล 

 (3)ระดับความไม่พึงพอใจของ
บุคลากรต่อต่อการปฏิบัติงานใน
องค์กร (EdPEx) 

คะแนน - - - 1 0.5 0.5 งานบริหาร 

เป้าประสงค์ที ่2 :  มีการจัดการความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 
2.1 มีการจัดการความรู้ในองค์กรโดย

จัดทําแผนการจดัการความรู้เพื่อ
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
ระบบการรวบรวมการถ่ายทอด
องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 

จํานวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่
พัฒนาจากกระบวนการจัดการ
ความรู้ที่มีการนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

คะแนน - 2 2 2 2 2 งานประกัน
คุณภาพฯ 
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108 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

ตารางที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ) (ปรับใหม่) 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
รหัส

แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21     

1 เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ คณุธรรมและมีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
1.1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยกําหนด

เป้าหมายและทิศทางการผลิตบัณฑิตในระยะยาวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          

 (1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขา  - - ร้อยละ งานกิจการ
นักศึกษา 

100 100 100 100 100 

 (2) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  - - ร้อยละ งานกิจการ
นักศึกษา 

100 100 100 100 100 

 (3)  ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - คะแนน 
1-5 

งานวิชาการ/
งานกิจการ

นักศึกษา/กลุ่ม
วิชา/กรรมการ 

บริหาร
หลักสูตร 

3.99 3.99 4.2 4.3 4.5 

 โครงการ/กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์มาตรการ          

 - โครงการผลิตบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่พึงประสงค์ รองรับการแข่งขันได้ในระดับ
อาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

PH01_01 25,000,000 โครงการ งานวิชาการ      

 - โครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาตรี ที่พึงประสงค์ รองรับการแข่งขัน
ได้ในระดับอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

PH01_02 10,000,000 โครงการ งานวิชาการ      
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา PH01_03 4,000,000 โครงการ งาน
บัณฑิตศึกษา 

     

 - โครงการดาํเนินงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ PH01_04  100,000 โครงการ งานวิชาการ      
 - โครงการพัฒนาห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ PH01_05 350,000 โครงการ งานวิชาการ      
           

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  และมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          

 (5) ระดับการพัฒนาบัณฑิตตาม อัตลักษณ์ - - คะแนน 
1-5 

งานวิชาการ/
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
กลุ่มวิชา 

- - 4 4 4 

 (6) จํานวนบัณฑิตที่มีความผิดด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามรายงานการพิจารณา
ขั้นสุดท้ายจากสภาวิชาชีพเภสัชกรรม 

- - ร้อยละ  งานกิจการ
นักศึกษา 

- - 0 0 0 

 โครงการ/กิจกรรม          

 - การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพของกลุม่วิชาต่างๆ 
กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพใน
รายวิชาตา่งๆ ทุกกลุ่มวิชา 

PH01_06 
 

- รายวิชา กลุ่มวิชา - - 10 10 10 

 - โครงการพัฒนาผู้ป่วยจําลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอน PH01_07 50,000 โครงการ งานวิชาการ/
กลุ่มวิชาเภสัช
กรรมปฏิบัต ิ

- -    

 - โครงการศึกษาพรรณไม้นอกสถานที่เพื่อเสริมสรา้งความรู้เกี่ยวกับการใช้พืช
สมุนไพรและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของธรรมชาติและระบบนิเวศน์ต่อชีวิต
มนุษย์ 

PH01_08 25,000 โครงการ งานวิชาการ/
กลุ่มวิชาเภสัช

เคมีฯ 

     



110 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กบัวิชาชีพเภสัชกรรม PH01_09  โครงการ กลุ่มวิชาชีว
เภสัชศาสตร์ 

     

 - โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรม จรรยาบรรณและอัตลักษณ์แก่นักศึกษา   
ประกอบดว้ยโครงการย่อย ดงันี้ 
(1) โครงการไหว้ครู 
(2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
(3) โครงการมัชฌิมนิเทศ 
(4) โครงการปัจฉิมนิเทศ 
(5) โครงการกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
(6) โครงการทําบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 
(7) โครงการรณรงค์วินัยนักศึกษา 
(8) โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม 
(9) โครงการประกวดแผนงานการตลาด  

PH01_10 300,000 โครงการ งานกจิการ
นักศึกษา 

     

1.3 พัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ     - - 3.51 3.6 3.7 
 (7) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ - - คะแนน 

(1-5) 
งานฝึก

ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

- - 3.51 3.6 3.7 

 (8) ระดับความพึงพอใจของแหล่งฝึกต่อระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ - - คะแนน 
(1-5) 

งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

     

 (12) จํานวนกิจกรรม/รายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

- - คะแนน งานวิชาการ/ 
งานกิจการ

- - 3 4 5 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

นักศึกษา/กลุ่ม
วิชา 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการฝึกปฏิบตังิานวิชาชีพ  ประกอบดว้ยโครงการย่อยดังนี้ PH01_11 2,500,000 โครงการ งานฝึกปฏิบัติ 

งานวิชาชีพ 
     

 (1) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป PH01_11.1 100,000 โครงการ งานฝึกปฏิบัติ 
งานวิชาชีพ 

     

 (2) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง PH01_11.2 100,000 โครงการ งานฝึกปฏิบัติ 
งานวิชาชีพ 

     

 (3) โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลเภสัชกรรม 
(การศึกษาดูงาน/ทําความร่วมมือกับแหล่งฝึก/พัฒนาแหล่งฝึก/พัฒนาทักษะ
อาจารย์ประจําแหล่งฝึก/เภสัชกรประจําแหล่งฝึก) 

PH01_11.3 120,000 โครงการ  กลุ่มวิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ 

     

 (4) โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชภัณฑ์และ
การควบคุมคุณภาพ (การศึกษาดูงาน/ทําความร่วมมือกับแหล่งฝึก/พัฒนาแหล่ง
ฝึก/พัฒนาทักษะอาจารย์ประจําแหล่งฝึก/เภสัชกรประจําแหล่งฝึก) 

PH01_11.4 120,000 โครงการ  กลุ่มวิชาเภสัช
เคมีฯ 

     

 (5) โครงการสนับสนุนการศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในต่างประเทศสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

PH01_11.5 100,000 โครงการ งานฝึกปฏิบัติงาน
ฯ  

-     

 (6) โครงการสนับสนุนการศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

PH01_11.6 100,000 โครงการ งานบัณฑิตศึกษา -     

 (7) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ 
(7.1) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ชุมชน 
(7.2) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเภสัชพฤกษศาสตร์ 
(7.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านบริบาลเภสัชกรรม 
(7.4) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเภสัชภัณฑ์ 
(7.5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการวิจัยสารนิพนธ์ 
(7.6) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการนําเสนอผลงานสารนิพนธ์ 

PH01_11.7 120,000 
(โครงการละ 
20,000 บาท) 

 

โครงการ กลุ่มวิชา       
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.4 จัดทําระบบการสร้างเสริมความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพื่อ
เตรียมนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ในครั้งแรก - - ร้อยละ งานวิชาการ - - 85 85 85 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการเตรียมความพร้อมสาํหรบัการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม (ซ้อมสอบ OSPE) 
PH01_12 50,000 โครงการ งานวิชาการ      

 - โครงการสอบประมวลความรอบรูต้ามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต PH01_13 30,000 โครงการ งานวิชาการ      
 - โครงการปรับปรงุห้องพัฒนาทักษะวิชาชีพเภสัชกรรม  PH01_14 100,000 โครงการ งานวิชาการ - - -   

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เน้นการนําเสนอผลงาน และเพิ่มพูนทักษะทาง
วิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (4) จํานวนนักศกึษาปัจจุบันที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน

วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

- - คน งานวิชาการ/ 
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
งานวิจัย 

- - 5 5 5 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการเข้ารว่มประชุมวิชาการ Northeast Pharmacy Conference ประจําป ี PH01_15 120,000 ครั้ง งานวจิัย      
 - โครงการสนับสนุนกิจกรรมนําเสนอผลงานในระดับชาตแิละนานาชาติ 

(1) โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
(2) โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 

 
(3) โครงการประชุมวชิาการเพื่อส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงาน (งานบริการวิชาการ) 
(4) โครงการจัดประชุมวิชาการ Northeast Pharmacy Conference ประจําป ี

 
PH01_16 
PH01_17 
 
PH01_18 
PH01_19 

 
10,000 
50,000 

 
160,000 
200,000 

 
โครงการ 
โครงการ 

 
โครงการ 
โครงการ 

 
งานวิชาการ/

งาน
บัณฑิตศึกษา 

กลุ่มวิชา 
งานวจิัย 

 
- 

 
- 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการประกวดแผนงานการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 

PH01_20 40,000 ครั้ง กลุ่มวิชาเภสัช
กรรมปฏิบัต ิ

     

 - โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (อบรมทักษะการ
เขียนบทความ) 

PH01_21 20,000 โครงการ งาน
บัณฑิตศึกษา 

-  -  - 

1.6 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข  และมีระบบการติดตาม
และช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านการเรียนและทุนทรัพย์ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (10) ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 2 - - ร้อยละ งานวิชาการ - - 5 4 3 
 (11) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่

นักศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข   
- - คะแนน งานกิจการ

นักศึกษา 
- - 3.51 3.6 3.7 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 

(1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
(2) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางกิจการนักศึกษา 

PH01_22 80,000 โครงการ งานกิจการ
นักศึกษา  

 

     

 - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ มีผลการเรยีนดี และมีความประพฤติด ี

PH01_23 20,000 
(ไม่ใช่ทุน
ต่อเนื่อง) 

โครงการ งานกจิการ
นักศึกษา 

     

 - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(สําหรับสนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

PH01_24 50,000 
(ไม่ใช่ทุน
ต่อเนื่อง) 

ทุน งาน
บัณฑิตศึกษา 

- -    

 - โครงการตดิตามและพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาและทักษะวิชาชีพของนักศึกษา  
(1) กิจกรรมตามตามผลการเรียนของนักศึกษา 
(2) กิจกรรมทวนสอบผลสมัฤทธิ์  
(3) กิจกรมคัดกรองนักศึกษาที่มปีัญหาผลการเรียน (แต่ละชั้นปี) 
(4) กิจกรรมคัดกรองนักศึกษาที่มปีัญหาความเครียด/สุขภาพจิต 

PH01_25 50,000 โครงการ งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา 

-     
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการจัดการความปลอดภัยภายในอาคารคณะเภสชัศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 7)          
 - โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สื่อทัศนูปกรณ์ทดแทนเพื่อการเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการ  (ยุทธศาสตร์ที่ 6) 
         

2 เป้าประสงค์ 2 หลักสูตรมีคณุภาพมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และสร้างความสามารถของบัณฑิตในการแข่งขนัในระดับอาเซียน 
2.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีมาตรฐานระดับสากล 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างต่างประเทศ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ปรับปรุงตามรอบการประเมินและได้รับ

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสภาเภสัชกรรมและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- - ร้อยละ งานวิชาการ 
 

100 100 100 100 100 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูรระดับปรญิญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา    PH01_26 150,000 โครงการ งานวิชาการ/ 

กลุ่มวิชา 
     

 - โครงการรองรับการขยายโอกาสแก่นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
การเปดิหลักสูตรระยะสั้น การเปิดหลักสตูรที่เน้นการวจิัย การสนับสนุนแหลง่ทุน
นักศึกษาต่างชาต ิ(ปรับเพิ่มตามข้อเสนอจากการประชาพิจารณ์)  

PH01_27 300,000  โครงการ งานวิชาการ  - - -   

2.2 บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ          

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่ปรับปรุงตามรอบการประเมินและได้รับ

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสภาเภสัชกรรมและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- - ร้อยละ งานวิชาการ 
 

100 100 100 100 100 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    PH01_28 20,000 โครงการ งานวิชาการ       
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 
 - โครงการตดิตามและประเมินการดาํเนินการบริหารจดัการหลักสูตรให้เปน็ไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ    
PH01_29 10,000 โครงการ งานวิชาการ       

2.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/รายวิชาที่ผนวกความรู้ด้านยาและสุขภาพของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับอาเซียน 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (2) จํานวนกิจกรรม/รายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ด้านยาและสุขภาพของกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ   
- - จํานวน

กิจกรรม
หรือ

รายวิชา 

งานวิชาการ/
งานกิจการ
นักศึกษา/ 
กลุ่มวิชา 

- 
 

 

- 
 

 

3 3 3 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านสุขภาพและยา PH01_30  70,000 โครงการ งานวิเทศ

สัมพันธ ์
- 
  

- 
  

   

 - การสอดแทรกความรู้ดา้นยาและสขุภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนในรายวิชาเพื่อ  
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (อาทิ กฎหมาย ความรู้การด้าน
ยา การแพทย์พื้นบ้าน สอดแทรกในรายวิชาที่สอน) 

PH01_31  30,000 
(10,000 
บาท/กลุ่ม

วิชา) 

โครงการ กลุ่มวิชา - 
  

- 
  

   

3 เป้าประสงค์ 3 กระบวนการเรียนรู้มีการบูรณาการเข้ากับงานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม ตลอดจนองคค์วามรู้จากหลากหลายสาขา  โดยเน้น 
                  ผู้เรียนเปน็สาํคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคสมัย 

3.1. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม  ตลอดจนองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา เข้ากับกระบวนการ
เรียนการสอน 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 (1) จํานวนรายวิชา หรือกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ หรือสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เหมาะกับยุคสมัย และนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

- - จํานวน
รายวิชา/
กิจกรรม/
กระบวน 

การ 

งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา/งาน
บริการวิชาการ 

- - 3 3 3  

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   PH01_32 

  
5.000 โครงการ งานบรกิาร

วิชาการ 
- - -   

 - โครงการส่งเสริมการบูรณาการงานวจิัยกับการเรียนการสอน   PH02_33 5.000 โครงการ วิชาการ - - -   
3.2 พัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้มีเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ เหมาะกับยุคสมัย และนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          

 (2)  จํานวนรายวิชา/กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือสื่อ
การเรียนการสอนที่หลากหลายสาขา เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เหมาะกับยุค
สมัย และนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

- - จํานวน
รายวิชา/
กิจกรรม/
กระบวนกา

ร 

งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา 

- - 3 3 3 

 (3) ความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบต่อกระบวนการเรียนการสอนต่อของคณะฯ 
หลักสูตร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมฯลฯ 

- - คะแนน 
(1 – 5) 

งานกิจการ
นักศึกษา 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการบรูณาการความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์เพื่อตอบปัญหาที่สังคมอยากรู้และ

การผลิตสื่อความรู้  Intergrated Pharmaceutical Seminar (IPS)  
PH01_34 10,000 

  
โครงการ กลุ่มวิชา  - - -   
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117 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

(งบประมาณจาก สสส.) 
 - โครงการสนับสนุนเงินทุนให้อาจารย์สร้างสื่อการเรียนการสอน   

 
PH01_35 50,000 เรื่อง งานวิชาการ 2 2 2 2 2 

 - โครงการปรับปรงุห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะกับยุคสมัย เพือ่ส่งเสริม
การเรียนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคัญ (Smart class room) (ปรับปรุงห้องเรียน/สื่อการ
การเรียน/อุปกรณ์การสอน)    
 

PH01_36 100,000 โครงการ งานวิชาการ  - - -   

3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  ในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          

 (4) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี    

- - ร้อยละ งานวิชาการ/
กลุ่มวิชา 

- - 80 80 80 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพของกลุม่วิชาต่างๆ 

กิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
อัตลักษณ์ในรายวชิาต่างๆ ทุกกลุ่มวชิา 

PH01_37 
  

- รายวิชา กลุ่มวิชา - - 10 10 10 

4 เป้าประสงค์ 4 มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพ เครือขา่ยชุมชนและสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพือ่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ เครือข่าย

ด้านการศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1)  กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรวิชาชพี เครือข่าย

ชุมชนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

- - กิจกรรม งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

- - 2 2 3 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 (2)  จํานวนบันทึกข้อตกลงร่วมกับแหล่งฝึกที่ได้มาตรฐานในการจัดฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

- - ฉบับ งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

10 15 15 15 15 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการความร่วมมือกับแหล่งฝึกเพื่อพัฒนาระบบฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ 

(1) โครงการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (MOU) 
(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาที่เป็นแหล่งฝึกของคณะเพื่อให้เข้าสู่ร้านยาคุณภาพ 
(3) โครงการเพิ่มสมรรถนะเภสัชกรประจําแหล่งฝึก 
(4) โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการของเภสัชกรประจําแหล่งฝึกเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน 

PH01_38 300,000 
 

โครงการ งานฝกึ
ปฏิบัติงานฯ 

     

 - โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายวชิาชีพเพื่อการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน 
(สนับสนุนสือ่การเรียนรู้ประจําแหล่งฝึก) 

PH01_39 30,000 
 

โครงการ กลุ่มวิชาเภสัช
กรรมปฏิบัต ิ

     

 - โครงการเชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสอน
และบรรยายพิเศษ 

PH01_40 120,000 ครั้ง งานวิชาการ       

 - โครงการแลกเปลีย่นผู้เชี่ยวชาญระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศภูมิภาค
อาเซียนและประเทศอื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือ 

PH01_41 120,000 ครั้ง งานวิเทศ
สัมพันธ ์

     

 - โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษาเภสัชศาสตรก์ับคณะเภสัชศาสตร์ในตา่งประเทศ 
 
 

 

PH01_42 100,000 คน งานวิเทศ
สัมพันธ/์งานฝกึ

ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

2 2 2 2 2 

 - โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ PH01_43 50,000 ครั้ง งานกจิการ
นักศึกษา 

- -    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการผลติบัณฑิตที่มีความเป็นเลศิด้านบริบาลเภสัชกรรมและเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน 
1 เป้าประสงค์ 1 มีอาจารย์ที่มีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพทัง้ทางด้านการบริบาลเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ 



119 
 

119 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติงานหรือการวิจัย
ร่วมกับแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรืองานวิจัย

ร่วมกับแหล่งฝึก 
- - คน งานวิชาการ/

กลุ่มวิชา/งาน
ฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ  

- - 10 15 20 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานดา้นบริบาลเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ ณ 

แหลง่ฝึก (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจําแหลง่ฝึกไม่เกิน 5,000 
บาท/คน/เดือน) 

PH02_01 100,000 
บาทต่อสาขา 
 

กลุ่มวิชา
เภสัชกรรม
ปฏิบัติ/
กลุ่มวิชา

เภสัชเคมีฯ 

 - -    

 - การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัตกิารโดยกําหนดให้อาจารย์ปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก ไว้
ในข้อตกลงการปฏิบัติงานราชการของอาจารย์ 

PH02_02 - งานบุคคล/
กลุ่มวิชา 

      

 - โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้าน
ทักษะวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ 

PH02_03 150,000 งานบุคคล  - -    

2 เป้าประสงค์ 2 มีอาจารย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน  

เภสัชศาสตร์ศึกษา  และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน  

เภสัชศาสตร์ศึกษา  และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- - ร้อยละ งานบุคคล - - 80 80 85 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมอบรมดา้นเภสัชศาสตร์ศึกษา PH02_04 40,000 บาท งานวิขาการ -     
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ได้แก ่
ทักษะการสอน เทคนิคการวดัและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ การสอนแบบสร้างสรรเปน็ฐาน (Creativity base learning)  
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  

PH02_05 50,000 บาท งานวิขาการ -     

 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร (งบพฒันาวิชาการ 8,000 บาท/คน) 
 

PH02_04 400,000 บาท งานบุคคล 
- 

    

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ผลิต
สื่อการศึกษา ตํารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ หรือวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา และผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบต่างๆ หรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
- - เรื่อง งานวิชาการ/

กลุ่มวิชา 
- - 2 3 3 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการสนับสนุนงบประมาณสาํหรบัการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  PH02_05  50,000 บาท งานวจิัย       
 - โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เช่น CAI, E-learning  PH02_06  10,000 บาท งานวิชาการ      
 - จัดเวทีการนําเสนอเพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจัยดา้นการเรยีนการสอนของอาจารย์ 

(นําเสนอผลงานภายในคณะฯ) 
PH02_07 5,000 บาท งานวจิัย      

 - โครงการส่งเสริมการจดัทําหนังสือและผลิตตํารา 
(ยุทธศาสตร์ที่ 5 – กลยุทธ์ 3.3) 

PH02_08  50,000 
 

บาท 
 

งานบรหิาร      

3 เป้าประสงค์ 3 มีอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั้งในด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
3.1 สร้างกลไกในการส่งเสริม กํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ   
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) ร้อยละอาจารย์ที่ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  

 - จรรยาบรรณอาจารย์ 
     - จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     - จรรยาบรรณนักวิจัย 

- - ร้อยละ งานบรหิาร - 100 100 100 100 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และการอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์  

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ (สําหรับอาจารย์ใหม่) 
PH02_09 5,000 โครงการ งานบุคคล      

 - โครงการพัฒนาทักษะความรู้และจรรยาบรรณนักวิจยัของคณาจารย์   
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

PH02_10 5,000 โครงการ งานวจิัย      

 - โครงการรณรงค์สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย สําหรับอาจารย์  
(1) มีคณะกรรมการกาํกับดแูลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(2) มีการกําหนดแนวปฏิบัติ/คู่มอื 
(3) มีการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กาํหนด 
(4) มีการกํากับดแูลให้ปฏิบัตติามแนวปฏิบัติ/คู่มอืที่กําหนด 

PH02_11 10,000 โครงการ งานบุคคล      

4 เป้าประสงค์ 4 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพสูงด้านวิชาการ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง          

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   ร้อยละ งานบุคคล 50 62.5 65 65 70 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท-เอก หรือเทียบเท่า สําหรับ

อาจารย์ไปศึกษาตอ่ในสาขาที่เปน็ความต้องการของคณะ ได้แก ่ด้านบรบิาลเภสัช
กรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

PH02_12 800,000  ทุน งานบุคคล      
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร (งบพฒันาวิชาการ 8,000 บาท/คน) PH02_13 400,000 บาท งานบุคคล      
 - โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง 

เช่น การบริบาลเภสัชกรรม การผลติยา   
PH02_14 200,000 บาท กลุ่มวิชาเภสัช

กรรมปฏิบัติ/
กลุ่มวิชา 

เภสัชเคมีและ
เทคโนโลยี 
เภสัชกรรม 

     

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง          
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ - - ร้อยละ งานบุคคล 35 38 40 42 45 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - การสนับสนุนใหอ้าจารย์เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัตงิานวิจัย เช่น การทําวิจัยทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว 
PH02_15 - คน 

(กลุ่มวิชาละ1คน) 
กลุ่มวิชา  3 3 3 3 3 

 - การสนับสนุนใหอ้าจารย์มีเวลาในการผลิตผลงานวิจัย ตําราทางวิชาการ  ผลงาน
ทางวิชาการ   

PH02_16 - คน 
(กลุ่มวิชาละ1คน) 

กลุ่มวิชา  3 3 3 3 3 

 - โครงการสนับสนุนการพัฒนาต้นฉบบัตําราและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
(โครงการสง่เสริมการจัดทําหนังสือและผลติตํารา)  

PH02_17 50,000 บาท งานบรหิาร - -    

 - โครงการอบรมเรือ่งการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่งวิชาการ   PH02_18 5,000 บาท งานบุคคล  -  -  
 - โครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการขอตาํแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ 
PH02_19 5,000 บาท งานบุคคล   -    

 - การจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อยกระดับคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการเป็น
รายบุคคล 

PH02_20 1 แผน กลุ่มวิชา  
 

     

5 เป้าประสงค์ 5 มีอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการเป็นคณะเภสชัศาสตรช์ั้นนาํ
ในอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ หรือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศหรือการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- - ร้อยละ กลุ่มงวิชา - - 30 40 50 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาต่างประเทศ  PH02_21 10,000 โครงการ งานวิชาการ -     
 - โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ PH02_22 5,000 โครงการ งานคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 
-     

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะวิชาชีพใน
สถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนอาจารย์ไปศึกษาดูงาน ปฏิบัติงาน หรือร่วมประชุมวิชาการ ในสถาบัน/

องค์กร ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
- - คน กลุ่มวิชา/ 

งานวิจัย 
- 1 1 1 1 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้าน

วิชาชีพในประเทศและต่างประเทศ 
(ยุทธศาสตร์ 2 / กลยุทธ์ 1.1) 

PH02_23 150,000 ทุน งานบุคคล  1 1 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาตแิละนานาชาติ ทั้งการวิจัยพืน้ฐาน การวจิัยเชิงบูรณาการ และการวิจัย
ต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน   

1 เป้าประสงค์ 1 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.1 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  ในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ  

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) ระดับความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
- - คะแนน 

(1-5) 
งานวิจัย/งาน
ปฏิบัติการ 

- - 3.51 4 4 

 (2) จํานวนเงินทุนวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  - - บาท งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

- - 50,000 60,000 70,000 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณการวจิัย  

(จัดอบรม/เสวนา/เวทีแลกเปลี่ยนให้นักวิจัย) 
PH03_01 20,000 ประกาศ/

แนวปฏิบตั ิ
งานวจิัย      

 - โครงการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนหรือวจิัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

PH03_02 50,000 โครงการ งานวจิัย      

 - โครงการประชาสมัพันธ์แหล่งทุนวิจยัเชิงรุก PH03_03 10,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการความร่วมมืองานวจิัยกับเครือข่ายวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ PH03_04 50,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (IJPS) PH03_05 80,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการจัดทําฐานข้อมูลงานวจิัย PH03_06 10,000 ฐานข้อมูล งาน

คอมพิวเตอร์ฯ 
     

 - โครงการเวทีเสวนาเพื่อสง่เสรมิการบริหารงานวจิัยใหป้ระสบความสาํเรจ็ PH03_07 20,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการจัดประชุมและสนับสนุนการเข้ารว่มประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

(1) โครงการจัดประชุมและสนับสนุนการเข้ารว่มประชุมวชิาการระดับชาติหรือ
นานาชาติกลุม่วิชาชีวเภสัชศาสตร์ (สมาคมเภสัชวิทยา) 

(2) โครงการประชุม Northeast Pharmacy Conference (การประชุม 3 
สถาบัน) 

(3) โครงการประชุมวชิาการความหลากหลายทางชีวภาพ (เภสัชพฤกษศาสตร์) 
(4) โครงการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ ACPE  
(5) โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

PH03_08  
160,000 

 
200,000 

 
150,000 
300,000 
120.000 

โครงการ งานวจิัย/กลุ่ม
วิชา 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

(6) โครงการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานในที่ประชุมวิชาการ 100,000 
 - โครงการจัดหาครภุัณฑ์เพื่องานวิจัย PH03_09 500,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคารสถานที่/สิง่แวดล้อมเพื่องานวิจัย PH03_10 1,000,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานวิจยั PH03_11 10,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานวจิยั 

(1) โครงการวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิเพื่อสรา้งองค์ความรู ้
(2) โครงการวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(3) โครงการวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้าง

องค์ความรู ้
(4) โครงการวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(5) โครงการสมทบทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก เช่น สกว. 

PH03_12  
500,000 
500,000 
300,000 

 
 

300,000 
 

120,000 

 
โครงการ 
โครงการ 
โครงการ 

 
โครงการ 

งานวิจัย      

1.2 สนับสนุนและมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสาขาวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์และ
สมรรถนะหลักของคณะเภสัชศาสตร์ (ย้ายจากข้อ 1.7 เดิม) 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) จํานวนโครงการวิจัยด้านสุขภาพและยาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ 

 
- - โครงการ งานวิจัย/ 

กลุ่มวิชา 
- - 5 8 10 

 (2) จํานวนงานวิจัยด้านบริบาล เภสัชกรรม  - - โครงการ งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

- - 5 8 10 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการสนับสนุนและจัดสรรทุนวจิยัด้านสุขภาพและยาจากภูมิปญัญาพื้นบ้านอสีาน

ใต้ และด้านบริบาลเภสัชกรรม  
PH03_13 100,000 โครงการ งานวจิัย      

 - โครงการสนับสนุนการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย ผลงานคุณภาพและงานสร้างสรรค์
ทั้งในและตา่งประเทศ 

PH03_14 100,000 
 

โครงการ งานวจิัย/กลุ่ม
วิชา 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 -  การสนับสนุนใหม้ีการบูรณาการผลงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน 
(1) การบรูณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนของกลุม่วิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
(2) การบรูณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนของกลุม่วิชาเภสัชเคมแีละ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
(3) การบรูณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนของกลุม่วิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

PH03_15 - 
 

โครงการ งานวจิัย/กลุ่ม
วิชา 

     

 - โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ดา้นงานวจิัยให้ปรากฏ 
แก่สังคม เช่น การจัดนิทรรศการ บูธแสดงผลงาน  

PH03_16 10,000 โครงการ งานวจิัย      

 - โครงการสนับสนุนการนํางานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ PH03_17 10,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิผ์ลงานวจิัย  PH03_18 10,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการรวบรวม คัดสรรและสังเคราะห์งานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 
PH03_19 5,000 โครงการ งานวจิัย      

1.3 มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(ย้ายจากข้อ 1.8 เดิม) 

          

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) จํานวนการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่จัดโดยคณะ   ครั้ง งานวิจัย/งาน

บริการวิชาการ/
กลุ่มวิชา 

- - 1 2 2 

 (2) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ผลงาน งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งาน

บัณฑิตศึกษา 

- - 5 5 5 

 (3) เงินงบประมาณในการจัดหา/ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ตลอดจน
ปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ เพื่องานวิจัย  

  มี งานปฏัติการ/
งานวิจัย/ 
งานบริหาร 

- - 500,000 500,000 500,000 

 (4) ระดับความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

  ระดับ 
(1-5) 

งานวิจัย/งาน
ปฏิบัติการ 

- - 3.51 4 4 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการจัดประชุมและสนับสนุนการเข้ารว่มประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

(1) โครงการจัดประชุมและสนับสนุนการเข้ารว่มประชุมวชิาการระดับชาติหรือ
นานาชาติกลุม่วิชาชีวเภสัชศาสตร์ (สมาคมเภสัชวิทยา) 

(2) โครงการประชุม Northeast Pharmacy Conference (การประชุม 3 
สถาบัน) 

(3) โครงการประชุมวชิาการความหลากหลายทางชีวภาพ (เภสัชพฤกษศาสตร์) 
(4) โครงการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ ACPE  
(5) โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
(6) โครงการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานในที่ประชุมวิชาการ 

PH03_20  
160,000 

 
200,000 

 
150,000 
300,000 
120.000 
100,000 

โครงการ งานวจิัย/กลุ่ม
วิชา 

     

 - โครงการจัดหาครภุัณฑ์เพื่องานวิจัย PH03_21 500,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคารสถานที่/สิง่แวดล้อมเพื่องานวิจัย PH03_22 1,000,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานวิจยั PH03_23 10,000 โครงการ งานวจิัย      

1.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยที่มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดย
เน้นภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทําวิจัย
ตลอดจนการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) จํานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ - - ผลงาน งานวิจัย/กลุ่ม

วิชา/งานฝึก
ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 

- - 5 10 15 

 (2) จํานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ - - ผลงาน งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งานฝึก
ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 

- - 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 (3) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยในประเทศ - - หน่วยงาน งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งานฝึก
ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 

- - 10 15 15 

 (4) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับต่างประเทศ - - หน่วยงาน งานวิจัย/กลุ่ม
วิชา/งานฝึก
ปฏิบัติงาน 
วิชาชีพ 

- - 2 3 3 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการความร่วมมืองานวจิัยกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ PH03_24 200,000  งานวจิัย      

1.5 มีการส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์และที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ที่  

    สมศ.และ สกอ.ให้การรับรอง 
- - บทความ งานวิจัย/ 

กลุ่มวิชา 
- - 10 15 20 

 (2) จํานวนผลงานคุณภาพ ได้แก่ หนังสือ ตําราและบทความทางวิชาการที่ สมศ.
และ สกอ.รับรอง 

- - ผลงาน งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

3 
(3.51 

คะแนน) 

3 
(3.51 

คะแนน) 

3 
(3.51 

คะแนน) 

3 
(3.51 

คะแนน) 

3 
(3.51 

คะแนน) 
 (3) จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลหรือได้การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
- - ผลงาน งานวิจัย/ 

กลุ่มวิชา/ 
งานบัณฑิต 

ศึกษา 

- - 5 6 7 

 (4) จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ - - ผลงาน งานวิจัย/ 
กลุ่มวิชา 

- - 10 10 10 

 (5) จํานวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  - - เรื่อง งานวิจัย/ - - 2 3 3 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

กลุ่มวิชา 
 (6) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
- - ผลงาน งานวิจัย/ 

กลุ่มวิชา 
- - 5 5 5 

 (7) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรร  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไป 

- - ผลงาน งานวิจัย - - 1 2 3 

 (8) จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ด้านงาน วิจัยให้ปรากฏแก่
สังคม เช่น เวปไซต์ จุลสาร  

- - ช่องทาง งานวิจัย/งาน
คอมพิวเตอร์

และ
สารสนเทศ /

กลุ่มวิชา 

- - 3 3 3 

 (9) ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.3)  

- - ร้อยละ 
 

งานบัณฑิต 
ศึกษา 

- - 25 30 40 

 (10) ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ.4) 

- - ร้อยละ 
 

งานบัณฑิต 
ศึกษา 

- - 50 50 50 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - การจัดสรรงบประมาณสําหรับใหบุ้คลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติเพือ่เผยแพรผ่ลงานวจิัยทุกป ี
PH03_25 200,000 คน งานวิจัย      

 - โครงการประชุมวชิาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิัยในระดับชาติหรือนานาชาติ PH03_26 100,000 โครงการ งานวิจัย      
 - โครงการสนับสนุนการนํางานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ PH03_27 10,000 โครงการ งานวจิัย      
 - โครงการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิผ์ลงานวจิัย  PH03_28 10,000 โครงการ งานวจิัย      
 - พัฒนาฐานข้อมลูวจิัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวจิัย PH03_29 - ฐานข้อมูล งานวิจัย      

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชนและสงัคม ตลอดจนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน และสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางเภสัชกรรม 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 เป้าประสงค์ 1   มีงานบริการวิชาการที่สรา้งความเข้มแข็งด้านสุขภาวะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคม   สร้างความร่วมมือกับภาคีวิชาชพี
เพื่อยกระดับคณุภาพบริการทางเภสัชกรรม   

1.1 มีแผนแม่บทงานบริการวิชาการที่สอดคล้องความต้องการของชุมชนและสังคม  
และส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่สร้างเสริมสุขภาวะและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนในเชตภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

  

  

 

     

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ทั้งในประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
และอาเซียน 

- - โครงการ/
กิจกรรม 

งานบริการ
วิชาการ/ 
กลุ่มวิชา 

- - 10 10 10 

 จํานวนนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่เกิดจากการบริการวชิาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

- - ชี้นงาน งานบริการ
วิชาการ/ 
กลุ่มวิชา 

- - 5 5 5 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ   

- - ระดับ 1-5 งานบริการ
วิชาการ  

- - 4 
(ร้อย
ละ80) 

4 
(ร้อย
ละ80) 

4 
(ร้อยละ

80) 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
(สํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและจัดทําแผนแม่บท ติดตามและประเมินผลประโยชน์/ผลกระทบของการ
ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย) โครงสร้างของ
คณะกรรมการประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ตัวแทนกลุ่มวิชา หัวหน้า
หน่วยบริการวิชาการ 

PH04_01 10,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเภสัชกรรม  
ทั้งในประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

 
  

 
     

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมสุข

ภาวะ ยกระดับคุณภาพ ชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งในประเทศ 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

- - โครงการ/
กิจกรรม 

งานบริการ
วิชาการ/ 

กลุ่มวิชา/งาน
ฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ 

- - 5 5 5 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการเพือ่สร้างเสรมิสุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งในประเทศ ภูมิภาคลุม่น้ําโขงและอาเซียน 
PH04_02 200,000 โครงการ/

กิจกรรม 
งานบรกิาร
วิชาการ 

     

 - โครงการเภสัชศาสตร์วิชาการเสรมิศักยภาพชุมชน (Pharmacy Academic 
Service for Community  Empowerment : PhASCE) 
 (1) ชุดงานบริการวิชาการที่บูรณาการรว่มกันของกลุม่วิชา หน่วยบรกิารวิชาการ 

โดยมีประเด็นหลกัในแตล่ะปีที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เข่น 
โครงการประชุมวชิาการ โครงการหมอยาเคลื่อนที่ โครงการสรา้งเสริมสขุภาพ 
เป็นต้น 

PH04_03 500,000 โครงการ/
กิจกรรม 

งานบรกิาร
วิชาการ 

     

 - โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพชุมชนจากเงินรายได้ PH04_04 300,000 โครงการ/
กิจกรรม 

งานบรกิาร
วิชาการ 

     

 - โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อเสริมศักยภาพชุมชนจากแหล่งทุนภายนอก PH04_05 1,000,000 โครงการ/
กิจกรรม 

งานบรกิาร
วิชาการ 

-     

1.3 เสริมศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายที่ได้รับการบริการ
วิชาการ 

 
  

 
     

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 จํานวนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชพี/ภาคีเครือข่ายทีได้รับการบริการวิชาการเพื่อ
เสริมศักยภาพ 

- - แหล่งฝึก/
ภาคี

เครือข่าย 

งานฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

4 6 8 10 15 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการเภสัชศาสตร์วิชาการเสรมิศักยภาพชุมชน (Pharmacy Academic 

Service for Community  Empowerment : PhASCE) 
 (1) ชุดงานบริการวิชาการที่บูรณาการรว่มกันของกลุม่วิชา หน่วยบรกิารวิชาการ 

โดยมีประเด็นหลกัในแตล่ะปีที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เข่น 
โครงการประชุมวชิาการ โครงการหมอยาเคลื่อนที่ โครงการสรา้งเสริมสขุภาพ 
เป็นต้น 

PH04_06 500,000 โครงการ/
กิจกรรม 

งานบรกิาร
วิชาการ 

     

 - โครงการความร่วมมือกับแหล่งฝึกเพื่อพัฒนาระบบฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ 
(1) โครงการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (MOU) 
(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาที่เป็นแหล่งฝึกของคณะเพื่อให้เข้าสู่ร้านยาคุณภาพ 
(3) โครงการเพิ่มสมรรถนะเภสัชกรประจําแหล่งฝึก 
(4) โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการของเภสัชกรประจําแหล่งฝึกเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน 

PH01_07 300,000 
 

โครงการ งานฝกึ
ปฏิบัติงานฯ 

     

2 เป้าประสงค์ 2 มีการนําองคค์วามรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
 

  
 

     

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน     - - โครงการ งานบริการ

วิชาการ/กลุ่มวิชา 
- - 5 5 5 

 (2) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเข้ากับการวิจัย   - - โครงการ งานบริการ
วิชาการ/กลุ่มวิชา 

- - 1 2 2 

 โครงการ/กิจกรรม          
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - การส่งเสริมการบรูณาการการนําองค์ความรูจ้ากการบริการวิชาการไปใช้ในการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
(1) การส่งเสริมการบรูณาการการนําองค์ความรูจ้ากการบริการวิชาการไปใช้ใน

การเรียนการสอนของกลุม่วิชาชีวเภสัชศาสตร ์
(2) การส่งเสริมการบรูณาการการนําองค์ความรูจ้ากการบริการวิชาการไปใช้ใน

การเรียนการสอน และ/หรือการวิจยัของกลุ่มวิชาเภสชัเคมีและเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

(3) การส่งเสริมการบรูณาการการนําองค์ความรูจ้ากการบริการวิชาการไปใช้ใน
การเรียนการสอน และ/หรือการวิจยัของกลุ่มวิชาเภสชักรรมปฏิบตั ิ

PH04_08 - โครงการ กลุ่มวิชา - -    

2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการบริการอย่างเป็นระบบ 
ทันสมัย ครอบคลุม เข้าถึงง่าย และมีการประมวลผลที่ถูกต้องเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับแผนในปีต่อไป 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ - - คะแนน 

(1-5) 
 งานบริการ
วิชาการ/งาน

คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 - -   3.5 3.7  3.7 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
(สํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและจัดทําแผนแม่บท ติดตามและประเมินผลประโยชน์/ผลกระทบของการ
ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย) 

PH04_09 10,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

3 เป้าประสงค์ 3 หน่วยบริการวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ชุมชนและสังคม 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหรือพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการวิชาการ 
/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคม 
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

                 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) จํานวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพหรือได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ) 
- -  หน่วย  งานบริการ

วิชาการ/หน่วย
บริการวิชาการฯ 

-  -   2 2   2  

 (2) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้เข้ารับบริการหรือผู้ใช้ประโยชน์ และ/หรือ
การเพิ่มขึ้นของรายได้หน่วยบริการวิชาการ ของแต่ละหน่วยบริการ 

- - ร้อยละ   งานบริการ
วิชาการ/หน่วย
บริการวิชาการฯ 

-  -  5  5 5 

 โครงการ/กิจกรรม          
   - โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับหน่วยบรกิารวิชาการสูก่ารเสรมิสรา้ง 

สุขภาพชุมชน (วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้ีการจดัตั้งหรอื 
พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี) เช่น 

      - โครงการยกระดับการวิเคราะห์สู่มาตรฐาน ISO  
      - โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย  
      - โครงการพัฒนาหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ 
      - โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมสู่ชุมชน 
      - โครงการพัฒนาหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

PH04_10 500,000 โครงการ งานบรกิาร
วิชาการ  

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสาน เผยแผ่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปญัญาพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ 
ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

1 เป้าประสงค์ 1  สร้างความตระหนักในคุณค่า เกิดจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปญัญาพื้นบา้นอีสานใต้ ตลอดจนภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขงและอาเซียน ให้กับนกัศึกษาและบคุลากร 

1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม 
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135 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน โดย
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้  ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน ของนักศึกษาและ
บุคลากร 

- - โครงการ
/กิจกรรม 

งานบริการ
วิชาการ/งานงาน
กิจการนักศึกษา/

กลุ่มวิชา 

 - - 5 5 5 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
(การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

PH05_01 10,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

 - โครงการจัดทําแผนแม่บทการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแผศ่ิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ภูมิภาคลุม่น้ําโขงและอาเซียน 

PH05_02 10,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

- - -  - 

1.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมนักศึกษา 

    

     

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

อีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน ในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ
กิจกรรมนักศึกษา 

- - โครงการ งานบริการ
วิชาการ/งาน

กิจการนักศึกษา/
กลุ่มวิชา 

- - 1 2 2 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - การส่งเสริมการบรูณาการการนําองค์ความรูจ้ากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปใช้

ในการเรียนการสอนและ/หรือกจิกรรมนักศึกษา 
PH05_03 - โครงการ กลุ่มวิชาเภสัช

เคมีและ
เทคโนโลยี

- -    
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

(1) การส่งเสริมการบรูณาการการนําองค์ความรูจ้ากการบริการวิชาการไปใช้ใน
การเรียนการสอน และ/หรือกจิกรรมนักศึกษาของกลุม่วิชาเภสัชเคมแีละ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

(2) การส่งเสริมการบรูณาการการนําองค์ความรูจ้ากการบริการวิชาการไปใช้ใน
การเรียนการสอน และ/หรือกจิกรรมนักศึกษาของกลุม่วิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ

เภสัชกรรม/
กลุ่มวิชาเภสัช
กรรมปฏิบัติ 

 - โครงการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัช
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

PH05_04 10,000 
 

โครงการ 
 

งานบริการ
วิชาการ 

     

 - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
(ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในโครงการอนุรักษ์และเผยแผ่
ศิลปวัฒนธรรมสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ในกิจกรรมนักศึกษา) 

PH05_05 10,000 
 

โครงการ งานกจิการ
นักศึกษา 

     

 - โครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน PH05_06 500,000 
 

โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

 - โครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินรายได ้ PH05_07 50,000 
 

โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

2 เป้าประสงค์ 2  มีการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้

สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
          

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิ

ปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียนความสําเร็จของความ
ร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
ข้อ 1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมปัญญาท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อ 2 เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน 
 ข้อ 3 เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนร่วมกัน 
 ข้อ 4 มีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

- - โครงการ/
กิจกรรม 

งานบริการ
วิชาการ/กลุ่มวิชา 

- - 3 4 5 
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137 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ข้อ 5 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่ากับชุมชน 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมดา้นการศึกษา วจิัยและประยุกตใ์ช้สมุนไพรและ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
PH05_08 300,000 

 
โครงการ งานบริการ

วิชาการ 
- - 

   

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

          

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิ

ปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียนความสําเร็จของความ
ร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
ข้อ 1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อ 2 เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน 
 ข้อ 3 เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนร่วมกัน 
 ข้อ 4 มีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
ข้อ 5 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่ากับชุมชน 

- - โครงการ/
กิจกรรม 

งานบริการ
วิชาการ/กลุ่มวิชา 

- - 3 4 5 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมภายใต้เครือข่ายความรว่มมือด้านสมนุไพรและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
PH05_09 300,000 

 
โครงการ งานบริการ

วิชาการ 
- - 

   

2.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิ

ปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุ่มน้ําโขงและอาเซียนความสําเร็จของความ
ร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
ข้อ 1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อ 2 เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน 

- - โครงการ/
กิจกรรม 

งานบริการ
วิชาการ/กลุ่มวิชา 

- - 3 4 5 
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138 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 ข้อ 3 เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนร่วมกัน 
 ข้อ 4 มีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
ข้อ 5 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่ากับชุมชน 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - ชุดโครงการอนุรักษ์และศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาเภสัชกรรมพื้นบ้านอีสานใต้  

(โดยมีการบูรณาการโครงการในลักษณะ area-based หรือ issue-based) เชน่ 
     - โครงการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรเขตอีสานใต้  
     - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาอีสานใต้ 
     - โครงการอนุรักษ์และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและเภสัชกรรมไทย 
 
 

PH05_10 400,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

3 เป้าประสงค์ 3 เผยแผ่และมีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบา้นอีสานใต้ ท้องถิ่น ลุม่น้ําโขงและอาเซียน 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรและตํารับยา

พื้นบ้าน 
          

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนฐานข้อมูลสมุนไพรและตํารายาพื้นบ้าน - - จํานวน

ฐานข้อมูล
/ตํารา 

งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 

- - 2 3 3 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - ชุดโครงการอนุรักษ์และศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาเภสัชกรรมพื้นบ้านอีสานใต้  

(โดยมีการบูรณาการโครงการในลักษณะ area-based หรือ issue-based) เชน่ 
     - โครงการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรเขตอีสานใต้  
     - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาอีสานใต้ 
     - โครงการอนุรักษ์และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและเภสัชกรรมไทย 

PH05_11 400,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

  
  

 
     

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
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139 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 จํานวนคน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน สืบค้นฐานข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นและประเทศ  ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

- - จํานวน
คน/ป ี

งานบริการ
วิชาการ/กลุ่ม

วิชา 

- - 1,000 1,500 2,000 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - ชุดโครงการอนุรักษ์และศึกษาสมุนไพรและภูมิปัญญาเภสัชกรรมพื้นบ้านอีสานใต้  

(โดยมีการบูรณาการโครงการในลักษณะ area-based หรือ issue-based) เชน่ 
     - โครงการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรเขตอีสานใต้  
     - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาอีสานใต้ 
     - โครงการอนุรักษ์และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและเภสัชกรรมไทย 

PH05_12 400,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

 - โครงการพิพิธภัณฑ์ทางเภสัชศาสตร์แหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
ใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

PH05_13 100,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่การจัดทําสื่อสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น การทําสื่อ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

 
  

 
     

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนสื่อสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการเผยแผ่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
- - จํานวนสื่อ งานบริการ

วิชาการ/กลุ่ม
วิชา 

- - 3 4 5 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - ชุดโครงการอนุรักษ์และศึกษาสมุนไพรและภูมิปญัญาเภสัชกรรมพื้นบ้านอีสานใต้  

(โดยมีการบรูณาการโครงการในลักษณะ area-based หรือ issue-based) เช่น 
     - โครงการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรเขตอีสานใต้  
     - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาอีสานใต้ 
     - โครงการอนุรักษ์และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรและเภสัชกรรมไทย 

PH05_14 400,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

     

 - โครงการส่งเสริมการจดัทําหนังสือและผลิตตํารา สื่อสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต ์

PH05_15 50,000 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 

- -    
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140 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  บริหารจัดการเชิงรกุโดยยดึหลักธรรมาภิบาล ใชข้้อมูลเป็นฐานในการตดัสินใจ พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง มี
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

1 เป้าประสงค์ 1 มีแผนการดําเนนิงานอย่างเป็นระบบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 
1.1 จัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องและมุ่งผลสัมฤทธ์กับวิสัยทัศน์และพันธ

กิจ ถ่ายทอดและมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนเพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติ และสร้างระบบและกลไกในการติดตาม ประเมินผลและทบทวนแผน
อย่างต่อเนื่อง 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ประเมินผลสัมฤทธิ์

ของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์) 
  ร้อยละ  งานแผน/กลุ่ม

วิชา/กลุ่มงาน 
- - 70 75 80 

 (2) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี   ร้อยละ  งานแผน/กลุ่ม
วิชา/กลุ่มงาน 

80 80 80 80 80 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะฯ (แผนยุทธศาสตรป์ี 2560-

2565) 
PH06_01  100,000 แผน งานบรหิาร  - - -  - 

 - โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป ี (รวมการ
ติดตามและประเมนิผลของแผน) ประกอบด้วยกจิกรรม 

1) การทําทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
2) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
3) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแผน 

PH06_02  60,000 โครงการ งานบรหิาร       

2 เป้าประสงค์  มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.1 มีการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรับปรุงระเบียบแนวปฏิบัติ

ต่างๆ ที่สําคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและไม่ขัดต่อ
ระเบียบของทางราชการ 

 
  

 
     

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
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141 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมภิบาล   
(มอบ.2) 

- - คะแนน 
 

งานบรหิาร 5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบบรหิารงาน ประกอบด้วยกจิกรรม 

1) การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
2) การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและระบบบริหาร   
3) การประชุมเพื่อมอบหมายและติดตามการดําเนินงานบริหารของผู้บริหาร 
4) การประเมินระบบบริหารและผู้บริหาร และปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ 

PH06_03 100,000 โครงการ งานบริหาร      

 - รวบรวมและปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตัิของคณะและ
มหาวิทยาลัยให้เปน็ปัจจบุัน  และเผยแพร่ปฏิบัตกิฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวปฏิบตัิของคณะและมหาวิทยาลัยที่สําคัญในดา้นต่างๆ เพื่อนําไปสูก่ารปฏิบัต ิ

PH06_04  - กิจกรรม งานบรหิาร       

2.2 มีกลไกการพัฒนาระบบบริหาร  กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มอบ
อํานาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล   

(มอบ.2) 
- - คะแนน 

 
งานบรหิาร 5 

 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบบรหิารงาน ประกอบด้วยกจิกรรม 

1) การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
2) การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและระบบบริหาร   
3) การประชุมเพื่อมอบหมายและติดตามการดําเนินงานบริหารของผู้บริหาร 
4) การประเมินระบบบริหารและผู้บริหาร และปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ 

PH06_05 100,000 โครงการ งานบริหาร      

 - โครงการประชุมกลุ่มวิชา/กลุ่มงาน/กรรมการบริหารงานตามพันธกิจ (ประชุมกลุ่ม
วิชา/กลุ่มงาน) 

PH06_06 100,000 โครงการ งานบริหาร      

2.3 จัดเวทีหรือช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกําหนดนโยบายและ
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญ  
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142 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล   

(มอบ.2) 
- - คะแนน 

 
งานบรหิาร 5 

 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการเวทีการมสี่วนรว่มของคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์   

1) การประชุมเพื่อแถลงนโยบายและผลการดําเนินงานของคณะ 
2) การประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานในด้าน

ต่างๆ ที่สําคัญ 
3) จัดช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

 

PH06_07  20,000 โครงการ งานบริหาร       

2.4 เปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของ
คณะในระดับที่เหมาะสม 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมภิบาล   

(มอบ.2) 
- - คะแนน 

 
งานบรหิาร 5 

 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการการมีสว่นร่วมของชุมชนและผู้มีสว่นไดส้่วนเสียในกจิการของคณะเภสัช

ศาสตร ์ประกอบด้วยกิจกรรม 
1) เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมให้ข้อคิดเห็นในการจัดกระบวนงาน และการวางแผน

พัฒนากระบวนงานที่สําคัญของคณะ 
2) เชิญผู้แทนชุมชนมาร่วมให้ข้อคิดเห็นในการจัดกระบวนงาน และการวางแผนพัฒนา

กระบวนงานที่สําคัญของคณะ 
3) จัดช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) การประเมินความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  ผู้ปกครอง 

ศิษย์เก่า แหล่งฝึก นักเรียน 

PH06_08  50,000 โครงการ งานบริหาร       

2.5 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ           
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ระดับความพึงพอใจต่อระบบงาน - - คะแนน งานบรหิาร - - 3.5 4 4 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

1) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศและช่องทางอื่นๆ 
2) การนําระบบสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อรองรับการสื่อสารภายในองค์กรที่เข้าถึงได้

สะดวก อาทิ ตารางนัดหมาย/ตารางประชุม/ระเบียบต่างๆ  

PH06_09  50,000 โครงการ งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ/

งานบริหาร 

     

 - โครงการเวทีการมสี่วนรว่มของคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์   
1) การประชุมเพื่อแถลงนโยบายและผลการดําเนินงานของคณะ 
2) การประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานในด้าน

ต่างๆ ที่สําคัญ 
3) จัดช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

PH06_06  20,000 โครงการ งานบริหาร       

 - โครงการผู้บรหิารพบปะประชาคม PH06_06  20,000 โครงการ งานบริหาร       
2.6 มีการกําหนดกระบวนงานที่สําคัญตามพันธกิจขององค์กร กําหนดตัวบ่งชี้วัด

ความสําเร็จของกระบวนงาน และมีประเมินผลกระบวนการทํางาน และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ระดับความพึงพอใจต่อระบบงาน - - คะแนน งานบรหิาร - - 3.5 4 4 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการจัดทํากระบวนงานและกาํหนดตัวชี้วัดความสําเรจ็ของแต่ละกระบวนงาน 

และถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดบังานย่อยและระดับบุคคล 
PH06_09 10,000 โครงการ งานบรหิาร       

2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโดยปรับลดขั้นตอนการทํางาน            
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ระดับความพึงพอใจต่อระบบงาน - - คะแนน งานบรหิาร - - 3.5 4 4 
 โครงการ/กิจกรรม          
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการใหบ้ริการ 
1) การปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (กําหนดแผนการลดขั้นตอนของงาน) 
2) การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
3) การประเมินระบบสนับสนุนการให้บริการและนําผลการประเมินมาพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

PH06_10  10,000 โครงการ งานบริหาร       

2.8 นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหาร  และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนรายงานความเสียหายที่มีนัยสําคัญ เช่น- ความเสียหายร้ายแรงตั้งแต่การ 

  บาดเจ็บรุนแรง หรือได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต 
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง 
- ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน 

- - ไม่ปรากฏ 
รายงาน
ความ
เสียหาย
อย่างมี
นัยสําคัญ 

งานบรหิาร 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
2) การติดตามประเมินผลและรายงานผลการการบริหารความเสี่ยงประจําปี 
3) การจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 

PH06_11  10,000 โครงการ งานบริหาร       

2.9 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรการเงิน การหารายได้ การจัดสรร การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ  เพื่อรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนรายงานความเสียหายที่มีนัยสําคัญ เช่น 

- ความเสียหายร้ายแรงตั้งแต่การ  บาดเจ็บรุนแรง หรือได้รับอันตรายถึงแก่
ชีวิต 

- ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง 

- - ไม่ปรากฏ 
รายงาน
ความ
เสียหาย

งานบรหิาร 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

- ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน อย่างมี
นัยสําคัญ 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้ประจําป ี - - ร้อยละ งานการเงิน - - 2 2 2 
 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสะสมประจําปี    - - ร้อยละ งานการเงิน - - 1 1 1 
 โครงการ/กิจกรรม          
 -  โครงการจดัทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

1) การทบทวนและกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2) การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
3) การติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

PH06_12  8,000 โครงการ งานบริหาร       

 - การรายงานสถานะ และการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

PH06_13  8,000 โครงการ งานบริหาร       

 - โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และ
รองรับการเปลี่ยนแปลง (งบประมาณสํารองส่วนกลาง) 

PH06_14  2,000,000 โครงการ งานบริหาร       

2.10 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ในด้านการจัดหา จัดสรร และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ความพึงพอใจต่อทรัพยากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ - - ร้อยละ งานบรหิาร - - 3.51 3.51 3.51 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการจัดหาครภุัณฑ์ประจาํอาคาร  PH06_15 2,000,000 โครงการ งานแผน      
 - โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาํอาคาร PH06_16 800,000 โครงการ งานบรหิาร/งาน

งานปฏิบตัิการ 
     

 - โครงการปรับปรงุและซ่อมแซมอาคาร PH06_17 3,000,000 โครงการ งานบรหิาร      
 - โครงการก่อสรา้งอาคารตามแผนปฏิบัติการ  PH06_18 100,000-

40,000,000 
โครงการ งานบรหิาร       
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการบริหารจดัการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด (วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร
สถานที่)  ประกอบด้วย  การประเมินการใช้ทรัพยากร การวางแผนการประหยัดทรัพยากร 

PH06_19 10,000 โครงการ งานบริหาร -  - -  

2.11 ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน          
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ร้อยละของการลดการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน   ร้อยละ งานบริหาร - - 1 1 1 
 ร้อยละของการลดปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง   ร้อยละ งานบริหาร - - 1 1 1 
 ร้อยละของการลดใช้กระดาษ      ร้อยละ งานบรหิาร - - 1 1 1 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ สวนสมุนไพร 

พันธุ์ไม้ 
PH06_20 10,000 โครงการ งานบริหาร      

 - โครงการส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน อาทิ การใช้ไฟฟ้า น้ํามันเชื้อเพลิง และอื่นๆ PH06_21 10,000 โครงการ งานบริหาร      

3 เป้าประสงค์ 3 มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพเพื่อการดําเนนิงานทีเ่ปน็เลิศ 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)    
         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ระดับผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่

เป็นเลิศ  (EdPEx) 
- - คะแนน งานประกัน

คุณภาพฯ 
- - 200 250 300 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) 

 PH06_22 50,000 โครงการ งานบริหาร       

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(IQA/EQA) เป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ    

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
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147 แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 (1) ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  - คะแนน งานประกัน
คุณภาพ 

4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

 (2) ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก    งานประกัน
คุณภาพ 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 
 
 

 PH06_23 50,000 โครงการ งานบริหาร       

4 เป้าประสงค์ 4 มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
4.1. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ปัจจุบันและเป็นสากล  เพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานตามพันธกิจอย่างครบถ้วน และใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ  

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศ   คะแนน งาน

คอมพิวเตอร์ฯ 
- - 3.51 3.6 3.7 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1) การจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.1) การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน 
1.2) การพัฒนาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิคส์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ดําเนินงาน 

PH06_24 20,000 โครงการ งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอน  
e-learning 

1.4) การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการดําเนินการ การประชาสัมพันธ์ และธุรกรรม
ทางอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ   

1.5) การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์   เช่น 
1) ฐานข้อมูลบุคคล  
2) ฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์ 
3) ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  
4) พัฒนาระบบ e-meeting 
5) ฐานข้อมูลวิจัย และบริการวิชาการ 
6) ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานทางการเงิน-บญัชี  
7) ฐานข้อมูลครุภัณฑ์  
8) ฐานข้อมูลนักศึกษา 
9) ฐานข้อมูลการเงิน 
10) ฐานข้อมูลพัสดุ 
11) ฐานข้อมูลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
12) ฐานข้อมูลการฝึกปฏิบัติงาน 
13) ฐานข้อมูลงานกิจการนักศึกษา 
14) ฐานข้อมูลหน่วยผลิตยา 
15) ฐานข้อมูลภาระงานของบุคลากร (TOR) 
16) ฐานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ 
17) ฐานข้อมูลการแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
18) ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษและระบบการเดินทางไปราชการ 

 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

PH06_25 200,000 โครงการ งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

     

 - โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สื่อทัศนูปกรณ์ทดแทนเพื่อการเรียนการสอนและการ
บริหารจดัการ 

PH06_26 1,000,000 โครงการ งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

     

4.2 พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร             
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนนวัตกรรมสารสนเทศ    จํานวน งาน

คอมพิวเตอร์ฯ 
2 2 2 2 2 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บรหิาร  PH06_27 10,000 โครงการ งาน

คอมพิวเตอร์ฯ 
     

4.3 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล           

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลและระบบฐานข้อมูล   คะแนน งาน

คอมพิวเตอร์ฯ 
- - 3.5 3.5 4 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

1) การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
2) การประเมินความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
3) การกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

PH06_28  10,000 โครงการ งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

     

 - โครงการจัดทําระบบสาํรองข้อมูลของฐานข้อมลูตา่งๆ    100,000 โครงการ งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 

     

 - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ    20,000 โครงการ งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 

     

5 เป้าประสงค์ 5 สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคณะใหป้รากฏแก่สังคม 
5.1 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานและ

สร้างเครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ 
         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 (1) จํานวนผลงานที่ได้รับมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ   ผลงาน งานประกัน
คุณภาพฯ 

- - 1 2 2 

 (2) จํานวนการขอเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานด้านต่างๆ ในแต่ละปี 
 

  ครั้ง งานประกัน
คุณภาพฯ 

-  - 5  5  5 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการเจรจาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดบัชาติและนานาชาติ   PH06_29  200,000 โครงการ งานบรหิาร      
 - โครงการประชาสมัพันธ์คณะเภสัชศาสตร์เชิงรุก  

1) การจัดทําสารเภสัชศาสตร์ 
2) การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 

 PH06_30 20,000 โครงการ งาน
คอมพิวเตอร์

และ
สารสนเทศ/งาน

วิชาการ 

     

 - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกและนิทรรศการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

PH06_31 50,000 ครั้ง งานวิชาการและ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3 3 3 3 3 

 - โครงการตดิตามและเผยแพร่ความสาํเร็จของศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนการสง่ข้อมูล
ข่าวสารและติดตามความสําเร็จของศิษย์เก่า   

 PH06_32 8,000 กิจกรรม งานกจิการ
นักศึกษา 

     

 - โครงการเผยแพร่ผลงานในรอบ 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์  PH06_33 100,000 กิจกรรม งานบรหิาร -  -  - - 
5.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่เวทีแข่งขันเพื่อ

รับรางวัลคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนรางวัลประเภทต่างๆ ที่หน่วยงาน/อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่า

ได้รับจากหน่วยงานอื่น 
  รางวัล งานประกัน

คุณภาพฯ 
 -  - 3  3 3 

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการสนับสนุนการเข้าสู่เวทีแข่งขันทางวิชาการ  PH06_34 100,000 โครงการ งานบรหิาร      

ยุทธศาสตร์ที่ 7   มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ที่มีประสทิธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจหลัก  
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 เป้าประสงค์ 1 มีระบบบรหิารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์และมีความผาสุกในการทาํงาน 
1.1 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาสมรรถนะ ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุนและผู้บริหาร  โดยมีสัดส่วนบุคลากรที่เหมาะสม 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (มอบ.4) 
  ร้อยละ งานบุคคล  70  75 80  80   80   

 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล  

1) วิเคราะห์แผนอัตรากําลังให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

2) จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

PH07_01 10,000 โครงการ งานบุคคล      

 - โครงการจ้างบุคลากรตามแผนอตัรากําลัง 
1) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
2) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประเภทอื่นๆ  

PH07_02 2,500,000 โครงการ งานบุคคล      

 - โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธิ์ที่เอื้อตอ่การพัฒนาตนเองพัฒนางาน  
1) การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับ

พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะและทบทวนข้อตกลงในแต่ละปี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามผลสัมฤทธิ์ 
3) การนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อ

พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
4) การจัดทําระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน 
5) การทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคล (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 6 

เป้าประสงค์ที่ 4) 

PH07_03 2,000,000 โครงการ งานบุคคล      
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงานให้มสีมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความกา้วหน้าตามสายงาน 
1) การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2) การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (งบ 8,000 บาท/คน) 
3) การจัดทําระบบพี่เลี้ยงและการปฐมนิเทศ 
4) การสนับสนุนทุนศึกษาต่อ อบรมดูงาน วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5) การพัฒนางานภายใต้เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน (เสนอเพิ่ม) 
6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากร (เสนอเพิ่ม) 

PH07_04 1,500,000 โครงการ งานบุคคล      

1.2 สนับสนุนสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทํางานอย่างมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์กร 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 (1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร   คะแนน งานบุคคล 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 
 (2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในองค์กร (EdPEx)   คะแนน งานบุคคล - - 3.5 3.75 3.75 
 (3)ระดับความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อต่อการปฏิบัติงานในองค์กร (EdPEx)   คะแนน งานบริหาร - - 1 0.5 0.5 
 โครงการ/กิจกรรม          
 - โครงการสร้างขวญักําลังใจ เชิดชูเกยีรติบุคลากรที่เปน็แบบอย่างที่ด ี

1) การประกาศเกียรติคุณบคุลากรผู้มีผลงานดีเด่น  
2) การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านอื่นๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

PH07_05 30,000 โครงการ งานบุคคล      

 - โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสาํเร็จ PH07_06 250,000 โครงการ งานบรหิาร      
 - โครงการเสริมสร้างทีมงาน (ชุดสูท) PH07_07 30,000 โครงการ งานพัสด ุ      
 - โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสมัพันธ์อันดีระหวา่งบุคลากร (ปีใหม่) PH07_08 50,000 โครงการ งานบรหิาร      
 - โครงการพัฒนากายพัฒนาจิตเพื่อเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตการทํางาน PH07_09 20,000 โครงการ งานบรหิาร      
 - โครงการจิตอาสาเพื่อสรา้งคุณค่าแกช่ีวิต PH07_10 15,000 โครงการ งานบรหิาร      
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ 
1) การตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี 
2) การส่งเสริมการออกกําลังกาย 
3) การรณรงค์เรื่องการดูแล รักษาสุขภาพ อาทิ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

กายและจิตแก่บุคลากรในระหว่างการปฏิบัติงาน  

PH07_11 1,000,000 โครงการ งานบรหิาร 
/งานบุคคล 

     

 - โครงการจัดการความปลอดภัยภายในอาคารคณะเภสชัศาสตร์ 
1) การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
2) การติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ 
3) การกําจัดของเสียและขยะที่เป็นพิษ 
4) การติดตั้งระบบดับเพลิง 
5) การอบรมอัคคีภัย 
6) การจัดทําแผนฉุกเฉินด้านต่างๆ เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบ

ลิฟท์  
7) การดูแลระบบรักษาความปลอดภัย 

PH07_12 300,000 โครงการ งานบรหิาร/งาน
ปฏิบัติการ/งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 

     

 - โครงการจัดการสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลกัษณะที่เอื้อต่อการปฏิบัตงิาน 
1) การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ 
2) การพัฒนาระบบงานด้วยหลัก 5 ส. 
3) การปรับปรุงภูมิทัศน ์

PH07_13 1,500,000 โครงการ งานบรหิาร/งาน
ปฏิบัติการ/งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 

     

2 เป้าประสงค์ 2 มีการจัดการความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพ 
2.1 มีการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดทําแผนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กร

ให้แห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบการรวบรวมการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

         

 ตัวชี้วัดกลยุทธ์มาตรการ          
 จํานวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากกระบวนการจัดการความรู้ที่มีการ

นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- - คะแนน งานประกัน

คุณภาพฯ 
2 2 2 2 2 

 โครงการ/กิจกรรม          
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รหัส
แผนงาน 

งบประมาณ/
ป ี

(บาท) 

หน่วย
นับ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 - โครงการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร ์
 

PH07_14 20,000 โครงการ งาน
คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ 

     

 - โครงการรบัรองแขกผู้เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  PH07_15 30,000 โครงการ งานบรหิาร      
 - โครงการศึกษาดงูานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรหน่วยงานภายนอกอื่นๆ  PH07_16 100,000 โครงการ งานบรหิาร      
 - โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อพัฒนางานของบุคลากรภายใต้ศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายบุคลากร 
 PH07_17 100,000 โครงการ งานบรหิาร      

หมายเหตุ รหสัแผนงาน  กําหนดไว้ดังนี้ 

PH01_01 = แผนงานผลิตบัณฑิต     PH02_01 = แผนงานพัฒนาศักยภาพอาจารย ์

PH03_01 = แผนงานวิจัย      PH04_01 = แผนงานบริการวิชาการ 
PH05_01 = แผนงานอนุรักษ์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   PH06_01 = แผนงานบริหารจัดการเชิงรุก 
PH07_01 = แผนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู ้


