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เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันน า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

The leading institutions in the production of high quality and international 

standard pharmacists 
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สารบัญ 

 หน้า 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ ๑ 
แผนภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ 
วัฒนธรรมองค์กร ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของบุคลากร ๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๑๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 

๑๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๑๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ๑๘ 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

วิสัยทัศน์ : 

 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันน า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสูง เป็นที่ยอมรับ 

 ในระดับสากล 

พันธกิจ : 

 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มีคุณภาพระดับสากล เป็นที่พอใจของผู้ใช้ 

 ๒. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ได้จริง 

 ๓. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 ๔. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๕. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 

 ๑. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 ๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง

     อย่างรอบด้าน  

 ๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและ

     นานาชาติ 

 ๖. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

แผนภาพ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา : 

 

 

 

  

 

 

ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพและ

ศักยภาพของ
บุคลากร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพการวิจัย การ
บริการวิชาการ ที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบ

ด้าน  

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือกับทุก

ภาคส่วนทั้งใน
ระดับชาติและ

นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

วัฒนธรรมองค์กร 

 

 

 



๔ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๑. ผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะตาม
ข้อก าหนดของสภา
เภสัชกรรม ทักษะ
วิชาชีพและมาตรฐาน
ในระดับสากล 
 
 

๑. การสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของนิสิตที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพผ่าน 
๒. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
๓. สัดส่วนของการได้งาน  
 
 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องสมรรถนะตาม
ข้อก าหนดของสภาเภสัช
กรรม และสามารถ
เทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ท่ีได้รับการยอมรับระดับ
สากลในบริบทที่ใกล้เคียง
กับประเทศไทย 
๒. พัฒนาสมรรถนะของ
นิสิตตามข้อก าหนดของ
สภาเภสัชกรรม ให้
สอดคล้องมาตรฐาน
ระดับสากล  

๑. คุณภาพนิสิตก่อนเข้า
เรียน 
๒. คุณภาพอาจารย์ 
๓.หลักสูตร?? 
- AUN QA 
- EdPEx  
๔. การเรียนการสอน 
๕. เครื่องมือ เทคโนโลยี
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
๖. แหล่งฝึกฯท่ีมี
มาตรฐาน(ท้ังในและ
ต่างประเทศ) 
 
 
 
 

๑.๑ เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้า
เรียน 
- หลักเกณฑ์ของคะแนน 
- ทัศนคติ 
๑.๒ การประชาสัมพันธ์เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรต้องการ
(การตลาดองค์กร) เช่น การสร้าง
ภาพลักษณ์,โควต้าพิเศษ 
๒.๑ การผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
อาจารย์ 
๒.๒ การประเมินระหว่างทดลองงาน 
๒.๓ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
๓.๑ ผ่านเกณฑ์รับรองหลักสูตรของ
สภาเภสัชกรรม 
๓.๒ ผ่านการรับรอง 
- AUN QA ระดับ ๓ 
- EdPEx  



๕ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๔.๑ ประเมินการสอนของผู้เรียน 
๔.๒ มีการประเมินความพึงพอใจของ
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องมือ 
สถานท่ีของผู้สอนและผู้เรียน 
๔.๓ มีการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
(แบบ Active Learning, 
E-Learning) 
๕. มีเครื่องมือเพียงพอตามข้อก าหนด
ของสภาเภสัชกรรม 
๖. มีเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพตามเกณฑ์ของสภา
เภสัชกรรม 
๖.๑ มีระบบการประเมินสมรรถนะ 
ตามข้อก าหนดของสภาเภสัชกรรม
ของนิสิต 
 
 
 



๖ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะฯ เพื่อรองรับ
การผลิตบัณฑิต  

๑. (คณะมีศักยภาพและความ
พร้อมท้ังในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ)(ด้านบุคลากร สถานท่ี 
เครื่องมือฯลฯ) ในการรองรับการ
ผลิตบัณฑิต)  

๑. สรรหาทรัพยากรและ
พัฒนาศักยภาพของ
คณะฯ ให้เพียงพอในการ
รองรับการผลิตบัณฑิต 
๒. จัดท าหลักสูตรให้มี
ความหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มาเรียนและผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งบประมาณ 
๒. มีระบบจัดการ
ทรัพยากรให้คุ้มค่า(ใช้
งาน,บ ารุงรักษา,ผู้ดูแล, 
ระบบการอบรมก่อนใช้
งาน ฯลฯ) 
๓. ประเมินความ
ต้องการของผู้ใช้  
๔. มีการพัฒนาแหล่งฝึก
ภายในคณะฯให้เพียงพอ 
เช่น สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนให้
เพียงพอ 
๕. มีหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ี
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มาเรียนและผู้ใช้
บัณฑิต 
 

๑.๑ มีการใช้เงินตามแผน  
ร้อยละ ๑๐๐ 
๑.๒ มีระบบการจัดการทรัพยากรให้
คุ้มค่า 
๑.๓ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๑.๔ มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพระดับปริญญาตรี( ๔ ปี)
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ หลักสูตร 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๓. เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
และสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ของนิสิต 

๑. นิสิตมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนและ
สภาพแวดล้อม 
 
 

๑. จัดกระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
๒. การสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกและจัด 
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 

๑. เภสัชศาสตร์ศึกษา
เช่นเทคนิคการสอนแบบ
กลุ่ม,การเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 
๒. มีงบประมาณ 
 

๑.๑ ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบเภสัชศึกษา 
๒.๑ มีการจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม 

๔. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ทักษะการเรียนรู้ตาม
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๑.บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ตาม
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตให้มีทักษะการ
เรียนรู้ตามศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ 
 

๑. การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตามศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ 
๒. การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ 

๑.๑ ร้อยละของรายวิชา 
๑.๒ จ านวนกิจกรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของบุคลากร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๑. เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ 
สมรรถนะและวิชาชีพ
ให้สามารถ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. บุคลากรมีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น 
๒.บุคลากรท้ังสายก.และสาย ข. 
มีการปรับต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งช านาญการ 
๓.บุคลากรมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพในสาขาท่ีเชี่ยวชาญที่
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาระบบ
สนับสนุน ติดตาม
ประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากรให้
ครอบคลุมท้ังในด้าน
คุณวุฒิ ทักษะ สมรรถนะ
และวิชาชีพ 
๒. พัฒนาและสนับสนุน
การสั่งสมความ 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
สายงานอาชีพ 
(Expertise) 

๑. มีนโยบายสนับสนุน 
การพัฒนาท่ีชัดเจน 
 
 

๑.๑ จ านวนบุคลากรสาย ก มีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์สภาเภสัชกรรม 
๑.๒ จ านวนผู้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ท่ีสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของผู้ท่ีเข้า
เงื่อนเวลา 
๑.๓ จ านวนผู้เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ
ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ 
๑.๔ ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการ
ยอมรับระดับนานาชาติร้อยละ ๑๐ 
๑.๕ ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการ
ยอมรับระดับชาติร้อยละ ๒๐ 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๒. เพื่อให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อม ขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ด้านคุณภาพชีวิตสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อม ขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 

๑. ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต สวัสดิการ 
รางวัล ผลตอบแทน 
และความมั่นคงในการ
ด าเนินชีวิต 
๒. ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีเป็น
ธรรม โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้
เป็นสถานท่ีท างานท่ีมี
ความสุขอย่างสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 
 

๑. สุขภาพกายและใจดี 
๒. มีสวัสดิการท่ี
เหมาะสม 
๓. มีการประเมินผลงาน
ท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
๔. มีสภาพแวดล้อมการ
ท างานท่ีดี 
๕. มีความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน 
๖. มีความมั่นคงทางด้าน
การเงิน(แผนการลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ อัตราการลาออกลดลง 
๑.๒ มีสถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การสร้างเสริมสุขภาพและสันทนาการ 
๑.๓ มีกิจกรรมในการเสริมสุขภาพกาย
และใจ ความมั่นคงของชีวิต 
๑.๔ มีการประเมินผลงานท่ีชัดเจนและ
เป็นธรรม 
 
 
 



๑๐ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๓. เพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความเชี่ยวชาญใน
องค์กร  

 

๑. องค์กรให้มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ด้าน ฮาลาลและศาสตร์
ด้านภาคตะวันออก 

๑. การสนับสนุน
งบประมาณ เทคโนโลยี
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

๑. งบประมาณ 
๒.นโยบาย 
๓.เทคโนโลยี 
๔. ทรัพยากรและองค์
ความรู้ 

๑.๑ งานวิจัยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือ
สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ภาค
ตะวันออกและฮาลาลเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๑. เพื่อสร้างระบบการ
บริหารจัดการ ระบบ
การเงินการคลังและ
การบริหารสินทรัพย์ 
อย่างมี ธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีประสิทธิภาพโดย
ใช้เทคโนโลยี มาเป็น
เครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้มีระบบและเกณฑ์
มาตรฐาน SOP  
(ระบบหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
กับคุณภาพ) 
๒. ความพึงพอใจ 

๑. การจัดท าระบบและ
เกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจัดการ ระบบ
การเงินการคลังและ
ระบบบริหารสินทรัพย์
สร้างระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศใน
การประเมิน ติดตามและ
รายงานผลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในการบริหาร
จัดการมีระบบประกัน
คุณภาพและการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
 
 
 

๑. เทคโนโลยีโปรแกรมท่ี
ใช้ในการจัดการข้อมูลใน
การท าบัญชี  
 
๒. คณะท างาน 

๑.๑ มีระบบในการจัดการและบริหาร 
- การเงิน, การคลัง 
- พัสดุ 
- สินทรัพย์ 
- หนี้สิน 
- เอกสารทั่วไป 
 



๑๒ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๒. เพื่อปรับและพัฒนา
กระบวนการ
ด าเนินงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอนเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
และการบริหารงาน 
 

๑. มีกระบวนการท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

๑. พัฒนาระบบ
กระบวนการด าเนินงาน
และเกณฑ์มาตรฐานให้มี
คุณภาพ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เทคโนโลยีโปรแกรมท่ี
ใช้ในการจัดการข้อมูลใน
การท าบัญชี  
๒. คณะท างาน 

๑.๑ มีกระบวนการท่ีลดขั้นตอนในการ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว 
๑.๒ ปัญหาท่ีลดลง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบดา้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๑. เพื่อให้มีงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 
สามารถเผยแพร่ได้อย่าง
กว้างขวางในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๑. งานวิจัยท่ีเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลที่ สกว. รับรองหรือ
นวัตกรรม  
๒. นวัตกรรมท่ีได้รับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ หรือได้รับการ
อ้างอิงทางวิชาการ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการ
รวมกลุ่มวิจัยและท างานเป็น
ทีมท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง หรือมีการบูรณา
การความรู้ระหว่างศาสตร์
ให้เป็นรูปธรรม 
๒. สรรหาผู้มีศักยภาพสูง
เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายด้านวิจัยและ
วิชาการ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศให้เข้มแข็ง
และ ต่อเนื่อง 
 
 

๑. การท างานเป็นทีม 
- ความเชี่ยวชาญของ
บุคคลากร 
๒.  
- การประชาสัมพันธ์สู่
กลุ่มเป้าหมาย 
- มีเกณฑ์การคัดเลือกท่ี
ชัดเจน 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การสร้างแรงจูงใจ 
๓.  
- เครือข่ายงานวิจัย 
- นโยบายที่สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายงานวิจัย 
- งบประมาณ 
- การสนับสนุนการขอทุน
จากหน่วยงานภายนอก 

๑.๑ จ านวนกลุ่มหรือ
โครงการท่ีมีการบูรณาการ
ศาสตร์ร่วมกัน 
๑.๒ จ านวนบทความวิจัย 
ของนิสิตที่ตีพิมพ์ 
๑.๓ จ านวนเครือข่ายงานวิจัย
ท้ังในและต่างประเทศ  
- โครงการวิจัยท่ีมีการความ
ร่วมมือกันท้ังในและ
ต่างประเทศ 



๑๔ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๒. เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยท่ี
พัฒนาและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการ
ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคตะวันออก 

๑. อัตราส่วนของงานวิจัยส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 
๕๐ % 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
ตอบสนองปัญหาเร่งด่วน
ของชุมชน และท้องถิ่น เช่น 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อย่างครบวงจร   
 
 

๑. การออกส ารวจชุมชน
เพื่อส ารวจศึกษาปัญหา 
๒.รายวิชาหรือโครงการท่ีมี
การลงชุนชนเพื่อบริการ
วิชาการ 
๓.งบประมาณในการส ารวจ
ชุมชน 
 

๑.๑ จ านวนโครงการท่ี 
ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการ
แก้ปัญหาชุมชนของภาค
ตะวันออก 
๑.๒ จ านวนงานวิจัยส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการ
แก้ปัญหาชุมชนของภาค
ตะวันออก 

๓. เพื่อให้มีงานวิจัยและ
บริการวิชาการท่ีมี
คุณภาพ มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
และยั่งยืน สอดคล้องกับ

๑.จ านวนงานวิจัยหรือโครงการ
บริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องตรงกับ
ความต้องการของสังคมอย่างน้อย 
......?? งานวิจัย/โครงการ 
 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และการติดตาม
ความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยและระบบการ
จัดการงานบริการวิชาการ 
๒. จัดให้มีงานบริการให้

๑. มีรางวัลให้กับบุคลากร
หรืองานวิจัยท่ีมีการอ้างอิง
หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
-มีเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
สร้างระบบบริการวิชาการ 

๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลและ 
SOP ท่ีใช้ตรวจสอบและ
ติดตามความก้าวหน้า
โครงการหรืองานวิจัย 
๑.๒ จ านวนงานท่ีอาจารย์
เป็นท่ีปรึกษาหรือกรรมการ



๑๕ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
ความต้องการของสังคม ค าปรึกษาแก่ประชาชนใน

ด้านต่าง ๆ ตามความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมการจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมท้ัง การจัด
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 
 
 

-คณะบุคลากรท างาน 
-นโยบายสนับสนุน 
-มีการประกาศแจ้งแหล่งทุน
ท้ังภายนอกและภายในเป็น 
Year plan ท่ีชัดเจน 
-ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร 
-มีร้านยาประจ าคณะ 
-งบประมาณ 
-นโยบายคณะ 
-ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร 
-คณะท างาน 

หรือวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
และงานวิจัยให้กับหน่วยงาน
ภายนอก 
๑.๓ จ านวนการจัดโครงการ
ประชุมการศึกษาต่อเนื่องทาง
เภสัชศาสตร์ 
๑.๔ จ านวนโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
หรือหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมท้ัง การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นเฉพาะด้าน 
 
 

 

 

 



๑๖ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในระดบัชาติและนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๑. เพื่อสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ทางด้าน
วิชาการ วิจัย วิชาชีพกับ
สถาบันการศึกษาและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ระดับภายใน
มหาวิทยาลัย ระดับชาติ
และนานาชาติ 

๑. โครงการในยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติส าเร็จ
ร้อยละ ๕๐ 

๑. พัฒนาและส่งเสริมความ
ร่วมมือและสร้างกับองค์กร
เป้าหมายท้ังในและ
ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต
และบุคลากรด้านงาน
วิชาการ งานวิจัยและ
วิชาชีพ 
๒. ผลักดันให้คณะวิชาเป็นท่ี
รู้จักมีชื่อเสียงในระดับชาติ
และนานาชาติ   
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร 

๒. งบประมาณ 

๓. ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

 

๑. จ านวนนิสิต อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีแลกเปลี่ยนท้ังใน
รูปแบบ in/out bound อย่าง
น้อยปีละ ...??? 
๒. จ านวน MOU และ/หรือ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก MOU 

อย่างน้อย ...???? 
๓. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ท่ีมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานระดับ
คณะขึ้นไปร้อยละ ๙๐ 

๔. อาจารย์ร้อยละ ๕๐ 
น าเสนอผลงานวิชาการใน
งานประชุมวิชาการท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ 
๕. Website ท่ีมีข้อมูลเนื้อหา
เป็นภาษาอังกฤษท่ี update 



๑๗ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
มีเนื้อหาเหมือนภาษาไทย 

ร้อยละ ๙๐ 

๖. บุคลากรภายในคณะเข้า
ร่วมกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัย (เช่น เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ...) มากกว่า 
๒๐ งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๑. ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ
ท้ังหมดประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. สร้างความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. แสวงหาพันธมิตรและ
ความร่วมมือจากภายนอก
คณะฯในการด าเนินงาน
ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและสังคมร่วมกัน 
 
 
 

๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. งบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการ
จัดท าโครงการ 

๑.๑ มีความร่วมมือจาก
ภายนอกคณะฯร้อยละ ๘๐ 
ของโครงการท้ังหมด 
๑.๒ จ านวนโครงการท่ี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ 
สร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน ใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 



๑๙ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๒. เพื่อพัฒนาคณะเภสัช
ศาสตร์ให้เป็น Green 
Faculty 

๑. มีโครงการท่ีประสบ
ความส าเร็จรองรับทุกด้านของ
การเป็น Green faculty 
 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและลด
ภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. มีการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกในรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน 
๓ งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดท าโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
และลดภาวะโลกร้อน 

๑.๑ สามารถลดพลังงาน
และทรัพยากรลงได้ เช่น น้ า 
ไฟฟ้า การใช้กระดาษ เป็น
ต้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า 
๑.๒ มีการจัดการสารเคมีท่ี
ใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างถูก
วิธี 
๑.๓ มีพื้นท่ีสีเขียวท่ีจัดสรร
พื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
๑.๔ ในรายวิชาท่ีใช้
ห้องปฏิบัติการมีการเรียน
การสอนในเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและทรัพยากร 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ หน้า 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ ์ ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยทุธ์/เป้าหมาย 
๓. เพื่อให้บุคลากรและ
นิสิตมีจิตสาธารณะ 
ตระหนักและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. ร้อยละ๘๐ ของโครงการ
ประสบความส าเร็จ 
 

๑. ส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกให้ตระหนักถึง
คุณค่าของการมีจิต
สาธารณะ การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. สื่อสารและเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ สร้าง
จิตส านึกและส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร 
 

๑ งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดท าโครงการเพื่อให้
บุคลากรและนิสิตมีจิต
สาธารณะ ตระหนักและมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.๑ จ านวนโครงการเพ่ือให้
บุคลากรและนิสิตมีจิต
สาธารณะ ตระหนักและมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 




