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คํานํา 
 
 แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จัดทําฉบับแรกเมื่อป พ.ศ.2550 โดยเปนแผนฯ ที่
คณะเภสัชศาสตร ใชเปนยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภารกิจหลักในชวง 5 ป ปจจุบันเขาสูปที่ 3
ของแผนฯ ที่ไดนําพากิจกรรม / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ บรรลุเปาหมายในผลผลิตและ
ผลลัพธ เปนอยางดียิ่ง  และในป พ.ศ.2553  นี้ คณะเภสัชศาสตร ไดปรับปรุงแผนฯ โดยเพิ่ม
ยุทธศาสตรที่ 8 เภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ  (พ.ศ.2553 – 2555)  เพื่อใหสอดคลองกับ
พันธกิจที่เพิ่มขึ้น คือ เปนคณะวิชาในสายวิทยาศาสตรสุขภาพ อันเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพ 
นอกเหนือจากบทบาทหลักดานวิชาการ วิจัย ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ สมุนไพร อาหาร ที่เปนพันธกิจ
หลักโดยตรง การสรางเสริมสุขภาพเปนการกระทําที่มุงสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลมีสุขภาวะทาง
กาย จิต ปญญา สังคม และเปนกระบวนการและเปาประสงครวมกันสําหรับสายวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2553 
 

   คณะเภสัชศาสตร ขอขอบคุณผูบริหาร และบุคลากรทุกทาน ที่ไดรวมกันดําเนินกิจกรรม/
โครงการ ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มาโดยตลอด  และหวังเปนอยางยิ่งวา ทุก
ทานจะไดรวมกันนําพาคณะเภสัชศาสตร ไปสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตรทั้ง 8 ยุทธศาสตร ไดใน
ระยะเวลาอันใกลนี้   
 
 
 
 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มังกร ประพันธวัฒนะ) 

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
       พฤษภาคม 2553 
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สวนท่ี 1  
 

สวนนํา 
 

1.1 บทนํา  
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภารกิจดังกลาว
จําเปนตองอาศัยแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีระบบ และระเบียบแบบแผนในการดําเนินงาน ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะเภสัชศาสตร ไดบริหารจัดการภายใตแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา
ประเทศ หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของคณะฯ 
 
 สําหรับการจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ไดจัดทํา
เปนแผนระยะกลางหรือ แผน 5 ป เพื่อนําไปสูแผนปฏิบัติการประจําป โดยแผนระยะ 5 ป นี้ไดจัดทํา
ขึ้นเปนครั้งที่ 3 นับต้ังแตเริ่มจัดต้ังคณะฯ เมื่อป พ.ศ. 2535 โดยไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คณะเภสัชศาสตร ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คณะเภสัชศาสตร ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) สําหรับการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ไดปรับปรุงรูปแบบการจัดทําแผนฯ ใหมี
ลักษณะเปน “แผนยุทธศาสตร” เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ของรัฐ มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ (วรรค 1) กอนจะ
ดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา ประกอบกับ
การ “ปฏิรูประบบราชการไทย” ไดพยายามเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ โดยอาศัย “การ
จัดการเชิงยุทธศาสตร” (Strategic management) เปนแนวทางการบริหารจัดการ  ดังนั้น เพื่อให
สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน คณะเภสัชศาสตร จึงสมควรจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ใหมีลักษณะเปนแผนยุทธศาสตร โดยใช
ชื่อ “แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)    เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน และ
พัฒนาคณะเภสัชศาสตร หรือแผนปฏิบัติการ 5 ป ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามพันธกิจตอไป 
 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผนพัฒนา 
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ไดยึดกรอบแนวทางการจัดทําแผนฯ จาก
แผนพัฒนาประเทศ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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โดยมีกระบวนการเตรียมการจัดทําแผนฯ ที่ดีและครบถวนทุกภารกิจหลัก โดยเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกสวนในคณะฯ ในการระดมสมอง และรวมผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 4 
ขั้นตอนหลักคือ 
 
 1)  ขั้นวางแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2550 – 2554) คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 โดยการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2550 – 2554) คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (คําสั่งคณะเภสัชศาสตร ที่ 67/2549 ลว.26 กรกฎาคม 2549) โดย
มีหนาที่กําหนดแนวทางการจัดทําแผนฯ ยกราง และดําเนินการจัดทําแผนฯ ตามขั้นตอนและ
กระบวนการใหเปนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2550 – 2554) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตอไป 

2)  ขั้นกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เนนกระบวนการระดมความคิดเห็นจากทุกสวนในคณะฯ โดยไดจัดใหมีการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2550 – 2554) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร” ขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ หองประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร เพื่อกําหนด
วิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

3)  ขั้นยกรางรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
โดยคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2550 – 2554) คณะ 

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รวบรวมยุทธศาสตรที่ไดจากระดมความคิดเห็น และผูบริหารอัน
ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา และหัวหนาศูนย ไดดําเนินการยกราง         
ยุทธศาสตร ๆ และประมวลผลยกรางเปน “รางแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)”  เสนอในที่
ประชุมการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร เพื่อพิจารณาเห็นชอบและจัดทําแผนฯ ฉบับ
สมบูรณ 

4)  ขั้นอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
       โดยเสนอแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกาศใชแผนฯ ตอไป สําหรับแผนดังกลาวนี้ ประกอบดวย 4 สวนดังนี้ 
  สวนแรก : เปนสภาพองคการและการดําเนินงานในปจจุบัน รวมทั้งการรวมประเมิน
สถานภาพองคกรทั้งจากภายใน และผลกระทบจากภายนอก ภายใตการเปลี่ยนแปลงของบริบทของ
การพัฒนา เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาคณะฯ ในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 

สวนที่สอง : เปนการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และเปาหมายที่ 
พึงประสงคของการพัฒนาคณะฯ การกําหนดยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 5 ป พรอมทั้งกําหนด
ระยะเวลา  งบประมาณ และดัชนีชี้วัด 
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สวนที่สาม:  เปนการกําหนดปจจัยนําเขา (inputs) และผลลัพธ (outputs) ของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไดแก แผนการรับนิสิตและการผลิตบัณฑิต  แผนความตองการอัตรากําลัง และแผนงบประมาณ เพื่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไปสูความสําเร็จ  

สวนที่ส่ี:  เปนการนําเสนอบทสรุปที่มาและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประกอบดวยแนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  

 

สําหรับกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  ไดยึดแนวกระบวนทรรศนในการ
พัฒนาประเทศในชวงแผนฯ ฉบับที่ 10 ที่ความสําคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะผูมีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และผูไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาจึงมุง เน
นการพัฒนาแบบองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และมีความสมดุลที่ยั่งยืน มีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยเชื่อมโยงเปนแนวทางในการ
พัฒนาคณะเภสัชศาสตร ใหเกิดการพัฒนาตามภารกิจหลัก อันประกอบดวย การสอน การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกงสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัมนธรรม  และในฐานะที่เปนองคการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ จึงนําแนวคิดในเรื่อง “คุณธรรมนําความรู”  มากําหนดเปนแนว
ทางการในการจัดการเรียนการสอน และสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต  โดยถือวา “การ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนหัวใจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา” 
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1.2  แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผนพัฒนา  
       การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ฉบับปรับปรุง   
       พ.ศ.2553 บรรจุยุทธศาสตรที่ 8 เภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ   

       (พ.ศ.2553 – 2555) 
………………………….. 

หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  มาตรา 3 ไดใหคําจํากัดความของคําวา  

“สุขภาพ” วา หมายถึงภาวะของมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน
เปนองครวมอยางสมดุล จากคํานิยามดังกลาว สุขภาพจึงเปนภาวะที่เปนเปาประสงคสูงสุดของสังคม ประเทศ 
เปนความรับผิดชอบรวมกันในตางบทบาท และสืบเนื่องจากปญหาสาธารณสุขในปจจุบัน ที่เปล่ียนแปลงจาก
โรคติดตอ เปนโรคไมติดตอ  เชน มะเร็ง เบาหวาน โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ อุบัติเหตุ เปนตน โดยมี
ปจจัยสําคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพ  ส่ิงแวดลอม และปจจัยอื่น ๆที่สามารถปองกัน บรรเทา หรือแกไขได 
สุขภาพจึงเปนพันธกิจหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาในสายวิทยาศาสตรสุขภาพ อันเปน
สวนหนึ่งของระบบสุขภาพ นอกเหนือจากบทบาทหลักดานวิชาการ วิจัย ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ สมุนไพร 
อาหาร ที่เปนพันธกิจหลักโดยตรง การสรางเสริมสุขภาพ เปนการกระทําที่มุงสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลมี
สุขภาวะทางกาย จิต ปญญา สังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดลอมและ
สภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงเปน
กระบวนการและเปาประสงครวมกันสําหรับสายวิทยาศาสตรสุขภาพ  โดยมุงเนนภาคีเครือขาย การมีสวนรวม
ของภาคสวน ทั้งรัฐและประชาชน อยางสมานฉันท นอกจากนี้ แนวคิดของการรางธรรมนูญระบบสุขภาพ ยัง
มุงเนนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหเปนระบบบริการที่มีหัวใจความเปนมนุษย (Humanized health 
care)  

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ตามกรอบของแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ประกอบดวย 12 เปาประสงครวม มีความเกี่ยวของกับ
การสรางเสริมสุขภาพทางออม ตามเปาประสงคที่ 2 คุณภาพของบัณฑิต เปาประสงคที่ 6 และ 7 เปน
ศูนยกลางการบริการวิชาการที่เปนที่ยอมรับ และมีการใชองคความรูสูการพัฒนาชุมชนอยางมีเอกลักษณ 
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการกระจายแนวคิดดานการสรางเสริม
สุขภาพ ดานจริยธรรม ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และสภาพการทํางาน โดยมุงเนนความปลอดภัย 
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ลดผลกระทบที่มีตอสังคม กระจายในยุทธศาสตรตาง ๆ ประกอบกับมติและ
ขอเสนออันเปนประโยชนจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ที่เกี่ยวของกับระบบยา และการสรางเสริมสุขภาพ การ
สรางและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมที่คณะเภสัชศาสตรไดมีสวนรวมผานคณาจารยทั้ง
ในระดับชาติ และภายในมหาวิทยาลัย อาทิ คลินิกอดบุหรี่  
   จากปจจัยและเหตุผลดังกลาวขางตน คณะเภสัชศาสตร จึงเห็นความจําเปนที่จะยกระดับ 
จากแผนงาน โครงการที่กระจายในแตละยุทธศาสตร ขาดมิติของการมองภาพรวม ขึ้นเปนยุทธศาสตรที่ 8  
เภสัชศาสตรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (พ.ศ.2553 – 2555) เพ่ือสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนา และ
ปรับเปล่ียนเพ่ือใหบรรุลุเปาประสงคที่เหมาะสม ในดานการสรางเสริมสุขภาพ บรรจุไวในแผนแผนยุทธศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 
2554) ตอไป 
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เปาประสงค 
1. เพื่อใหมีทิศทางและยุทธศาสตรท่ีชัดเจน เปนแมบทของการพัฒนา การสนับสนุนทรัพยากรการ

บริหาร เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอมและบรรยากาศการทํางาน การเรียนการสอน ที่มุงเนนการปลูกฝง

จิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม ความปลอดภัย และสุขภาวะ 
3. เพื่อสรางเสริมความเขมแข็งขององคกร ผานความรวมมือภายใน/ภายนอกองคกร และรวมกับ

ภาคีเครือขาย ในการดําเนินการเพื่อบรรลุนโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพ 
4. เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู และสรางเสริม พัฒนาทักษะสวนบุคคล ใหสามารถปรับ

พฤติกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
5. เพื่อบูรณาการองคความรูทางเภสัชศาสตร และแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ สูการปรับระบบ 

รูปแบบการบริการวิชาการ และการจัดการหลักสูตรใหบรรลุการพัฒนาทั้ง 4 ดานคือ ทางกาย 
ทางจติ ทางสังคม และจิตวิญญาณ/ปญญา 
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1.3  ประวัติคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนคณะวิชาหนึ่งในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ของ         

มหาวิทยาลัยนเรศวร กอต้ังขึ้นในป พ.ศ.2535   และเริ่มดําเนินการรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป ต้ังแตปการศึกษา 2536 เปนตนมา คณะเภสัชศาสตรไดทําการ
ปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2538 และ 2539 เพื่อใหมีความเหมาะสมกับความตองการของวิชาชีพ 
ตอมาในปการศึกษา 2540 เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล
เภสัชกรรม ใชระยะเวลาการศึกษา 6 ป เปนหลักสูตรที่ถือกําเนิดจากปรัชญาบริบาลเภสัชกรรม 
(pharmaceutical care) ซึ่งเปนการใหบริการทางเภสัชกรรมที่ยึดผูปวยเปนจุดศูนยกลาง นับเปน
หลักสูตรแรกในประเทศไทย ในระยะแรกเริ่มดําเนินการในระบบเทียบโอนเพื่อปริญญาที่ 2 กอน โดย
เปดรับนิสิตที่เปนเภสัชกรประจําแหลงฝกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรมใชเวลาการศึกษา 2 ป ตอมาใน
ปการศึกษา 2542 ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล    
เภสัชกรรม หลักสูตร 6 ป เริ่มรับนิสิตต้ังแตแรกเขาจํานวน 100 คน ควบคูไปกับระบบเทียบโอนเพื่อ
ปริญญาที่ 2 ที่เปดรับเภสัชกรประจําแหลงฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ในปการศึกษา 2543 คณะ        
เภสัชศาสตรไดเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (Master of Pharmacy in Pharmaceutical Sciences) ซึ่งเปนหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน (Master of Pharmacy 
in Community Pharmacy) และในปการศึกษา 2544 ไดเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences) ใน
ปการศึกษา 2545 คณะเภสัชศาสตร ไดเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (Master of Science in Pharmaceutical 
Sciences) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (Master of 
Science in Cosmetic Sciences) นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ       
ทิศทางการพัฒนาประเทศ คณะเภสัชศาสตร ไดปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 
(พ.ศ.2545 - 2549) ของคณะฯ เพื่อเปดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (Bachelor of Science in Cosmetic 
Sciences) และเริ่มรับนิสิตรุนแรกในปการศึกษา 2548 นอกจากนั้น คณะเภสัชศาสตรยังเปนสถาบัน
หลักรวมมือกับสภาเภสัชกรรม ในการอบรมเภสัชกรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (วุฒิบัตร) โดยเริ่มเปดรับผู
เขาอบรมรุนแรกเมื่อปการศึกษา 2547  และในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ.
2550 - 2554) คณะเภสัชศาสตร เปดหลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษา อีก 4 หลักสูตร ประกอบดวย 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรเภสัชศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและ
วิทยาศาสตรชีวโมเลกุล(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
เคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มรับนิสิตในปการศึกษา 2550 
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1.4  โครงสรางองคการ 

 
 
 

โครงสรางองคการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

•ภาควิชา             
เภสัชกรรมปฏิบัติ 
•ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัช
กรรม 
•ภาควิชา              
เภสัชเคมีและ 
เภสัชเวท 

หนวยงานใน
กํากับ 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต 

รองคณบดีฝาย
พัฒนาวิชาชีพ
และสรางเสริม
ประสบการณ 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการสงัคม 

ศูนยวิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ
ธรรมชาต ิ

ศูนยทดสอบ     
ชีวสมมูลของยา

สามัญ 

สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

ภาควิชา

สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ

งานธุรการ  
 

งานนโยบายและ
แผน 

งานการเงินและ
พัสดุ 

งานบริการ
การศึกษา 

งาน
หองปฏิบัติการ 

ผูชวยคณบดี ผูชวยคณบดี
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โครงสรางการบริหารองคการ

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
กําหนดยุทธศาสตร กํากับ ติดตาม วิเคราะห 

•ภาควิชา             
เภสัชกรรมปฏิบัติ 
•ภาควิชา
เทคโนโลยี           
เภสัชกรรม 
•ภาควิชา             
เภสัชเคมี และ
เภสัชเวท 

หนวยงานใน
กํากับ 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต 

รองคณบดีฝาย
พัฒนาวิชาชพี
และสรางเสริม
ประสบการณ 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการสังคม 

ผูชวยคณบดี ผูชวยคณบดี

ศูนยวิจัย
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ 

หัวหนาศูนยฯ 

ศูนยทดสอบ      
ชีวสมมูลของยา

สามัญ 

ผูชวยคณบด ี

สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชมุชน 

ผูจัดการ 

ภาควิชา

หัวหนาภาคฯ

สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ

หัวหนางาน
ธุรการ 

หัวหนางาน
นโยบายและแผน

หัวหนางาน
การเงินและพัสดุ

หัวหนางานบรกิาร
การศึกษา 

หัวหนางาน
หองปฏิบตัิการ 

•งานสารบรรณ
•งานบุคคล 

•งานอาคาร
สถานที่ ยานฯ 

•งานซอมบํารุง

•งานนโยบายและแผน 

•งานประกันคุณภาพ 

•งานการเงนิ 

•งานพัสดุ 

•งานวิชาการศึกษา 
•งานกิจการนิสิต 

•งานหองอานหนังสือ
•งานโสตทัศนูปกรณ

•งานขอมูล และระบบสารสนเทศ 

•งานคอมพวิเตอรและเครอืขาย 
•งานวิเทศและประชาสัมพนัธ 

งานพัฒนาและประสานการ
ฝกปฏบิัติงาน2 

•งานพัฒนาแหลงฝก 

•งานประสานการฝก
ป ิ ั ิ

•งาน
หองปฏิบัติการ
กลาง 

•งานประสานการ
วิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ1 

1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกรอยูกลุมงานนโยบายและแผน การบริหารอยูในความ
ดูแลของรองคณบดฝีายบริหาร และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 งานพัฒนาและประสานการฝกปฏิบัติการ โครงสรางองคกรอยูกลุมงานบริการการศึกษา 
การบริหารอยูในความดูแลของรองคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพและสรางเสริมประสบการณ

1.5   โครงสรางการบริหาร 
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1.6 รายนามผูบริหารคณะเภสัชศาสตร 
 1. ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ  คณบดี 
 2. ผศ.ดร.อรสร      สารพันโชติวิทยา    รองคณบดีฝายบริหาร 
 3. รศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท     รองคณบดีฝายวิชาการ 
 4. ดร.ศราวุฒิ    อูพุฒินันท           รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 5. ผศ.ดร.ณัถวุฒิ             แซล้ิม       รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 
 6. ผศ.ดร.ปวีณา  สนธสิมบัติ                  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพและสราง  
       เสริมประสบการณ 
 7. ดร.ศิรดา                     มาผันตะ     หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 8. ผศ.ดร.อัมพวรรณ       ศรีวิไล   หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
 9. ผศ.ดร.อัษฎางค       พลนอก   หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 10.น.ส.พัชรี  รอดมณี     หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ 

 

 ผูชวยคณบดี 
1. อ.ดร.ขวัญชยั              รตันมณี 

 2. ผศ.อรรถวิทย              สมศิริ 
 3. อ.ภญ.สุภาวดี              พาหิระ 
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1. 7 สรุปผลการวิเคราะหสถานภาพองคกร ของคณะเภสชัศาสตร (จุดออน จุดแข็ง ภาวะ
เอ้ือ และ ภาวะคุกคาม : SWOT Analysis) เพื่อนําไปสูการวางแผนยุทธศาตร  
ชวงแผนฯ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 
 

ตารางที่ 1  จุดออน และจดุแข็ง ของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หัวขอ/ดาน จุดแข็ง จุดออน 

• มีความชัดเจน เนื่องจาก
เปนเหมือนเปาหมายที่
องคการตองการไปใหถึง
และไมขึ้นกับกาลเวลา 

• ไมไดบงชี้ หรือสรางความชัดเจนในเรื่องของความอยู
รอด หรือการพึ่งตนเองในระยะยาว โดยเฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวของกับการเงิน การงบประมาณ 

• บอกถึงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคชัดเจน 

• การมุงความเปนเลิศทางวิชาการหรือวิจัยไมไดต้ังอยู
บนความเชื่อมโยงกับหนาที่ความรับผิดชอบเรื่องการ
ผลิตบัณฑิตชัดเจน เปนการตอบสนองความเปน
นักวิจัยของอาจารย 

พันธกิจ 

• บงบอกสถานภาพของ
องคกรในอนาคตทั้ง 3 ดาน
สอดคลองปณิธานของคณะ
ไดแก “ยึดมั่นคุณธรรม ผูนํา
วิชาการ ชํานาญวิชาชีพ" 

• การมีหลักสูตรปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ตางวิชาชีพ 
สงผลตอการมีสวนรวมของภาควิชาในการประสาน
การจัดการ 

• หลักสูตรปริญญาตรี จึงเปนเสมือนหลักสูตรของ
ภาควิชา 

• การจัดการยังไมพบวามีประสิทธิภาพชัดเจน สงผลให
ยังมีการทํางานที่ขาดจากกัน หรือเปนเอกเทศ ทั้งใน
ระดับหนวย และระดับบุคคล 

• ขาดความชัดเจนในการสรางความรับรู ความสามารถ
เขาถึงขอมูล หรือการมีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ 

• ไมพบหรือสามารถรับรูรวมกันในคณะฯ วาวัฒนธรรม
ที่ชัดเจนของคณะวาคืออะไร ซึ่งกรณีนี้สะทอนถึงการ
ขาดวัฒนธรรมที่พึงประสงคของนิสิต หรือแนวทาง
การนําลงสูการพัฒนานิสิตที่พึงประสงค 

การจัดการ
และ
วัฒนธรรม 

 

• ระดับหนวยงานไมมีการประเมนิตนเองเพื่อการวาง
ระบบในการติดตามและการพัฒนาคุณภาพ 

โครงสราง • โครงสรางในสวนของ
ภาควิชาที่มี 3 ภาควิชา 
คอนขางชัดเจนสําหรับการ
บริหารจัดการ 

• อยางไรก็ตาม การแบงเปนภาค แมวาจะมี 3 ภาค แต
ก็มีผลใหขาดการมองวามีหนาที่ในการผลิตบัณฑิต ที่
เปนเภสัชกรรวมกันจะพบไดจากการขาดความ
รวมมือในการพัฒนาแหลงฝก การนิเทศ หรือการ
จัดการในสวนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
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หัวขอ/ดาน จุดแข็ง จุดออน 

 

• มีหนวยงานในกํากับที่
สามารถเลี้ยงตนเองได เชน
ศูนยทดสอบชีวสมมูลของยา
สามัญ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

• ความไมชัดเจนในการจัดการเกี่ยวกับโครงสรางใน
ลักษณะครอมสายงาน หรือความรับผิดชอบกับงาน
ทางคณะฯ 

• ความเชื่อมโยงระหวางคณะกับศูนยวิจัยเครื่องสําอาง 
ขาดความชัดเจน  

• ไมมีหนวยที่รับผิดชอบตรงตอการพัฒนาวิชาชีพ 

• ขาดโครงสรางที่เชื่อมตอองคกรภายนอกในสวนที่
เกี่ยวของกับเครือขายสุขภาพ 

• บุคลากรมีอายุเฉล่ียที่อยูใน
วัยทํางาน และมีความ
ชัดเจนในแตละสาขา 

• อัตรากําลังนอยกวาคาที่กําหนดจากสวนกลาง 
• ไมสามารถเพิ่มบุคลากรได เนื่องจากขาดแรงจูงใจ 

หรือเงินเดือนนอยกวาตําแหนงเภสัชกรอื่น ๆ 

• มีอาจารยที่เปน Pharm D 
มาก 

• ยังขาดประสบการณในทางคลินิก ที่จะเอื้อประโยชน
ตอการเรียนการสอน 

• แหลงของงบประมาณที่เกี่ยวของหรือการไดมา 
รวมท้ังการจัดการรายไดจากศูนยตาง ๆ หรือ
หนวยงานนกํากับยังไมชัดเจน หรือสนองตอการ
พัฒนา 

• มีหนวยงานในกํากับที่มี
ศักยภาพในการเปนแหลง
ทรัพยากรดานการเงิน เชน
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน หนวยวิจัยชีวสมมูล
ยาสามัญ 

• ขาดอุปกรณหรือเครื่องมือพิเศษที่ใชในการปฏิบัติงาน 
เชนการวิจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวม 

• ไมมีระบบการจัดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอมูล หรือ
สารสนเทศในคณะฯ ความรับรูในระหวางภาควิชาจึง
ไมสอดคลองกันนัก 

• ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอรที่
จะสนับสนุนเรื่องการจัดการขอมูลที่มีอยูในระบบ 
โดยเฉพาะการประมวลและติดตามผล 

• บุคลากรขาดการรับรูแนวทางการจัดการทรัพยากร 
• บุคลากรสายสนับสนุนโดยรวมมีคุณภาพเฉลี่ยใน

ระดับกลาง 

ทรัพยากร 

 

• การใหความสําคัญตอ ขวัญ กําลังใจ ความกาวหนา 
ทิศทางการพัฒนา Pharm D ที่จบจากคณะเอง 

กระบวนการ
เชิงระบบ 

• มีความเชื่อมโยงและให
ความสําคัญกับแหลงฝกมาก
พอควร 

• ไมมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่ชัดเจนสะทอนวา
ผูบริหารหรือทีมนํา ไมมีการตดิตามผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งในสวนที่เปนระดับองคกร ระดับคณะ และหรือ
ทองถ่ิน 



 16

หัวขอ/ดาน จุดแข็ง จุดออน 

• ขาดกระบวนการ หรือการดําเนินการที่มุงใหเกิดการ
หนุนเสริมการปฏิบัติงาน หรืองานการสอนที่ชัดเจน 

• การจัดการเรียนการสอนยังยึดอาจารยและเนื้อหา 
เปนศูนยกลาง 

• เนื้อหาที่มากเกินไป นิสิตขาดเวลาในการทบทวน 
ขาดประสบการณ และทักษะที่เหมาะสมจากคณะ 
เปนภาระของแหลงฝกซึ่งไมใชหนาที่ความรับผิดชอบ
ตรง 

• ขาดความชัดเจนในการประเมินการเรียนการสอน  
ระบบการประเมิน และการปอนกลับขอมูล ไมเปน
ปจจุบัน 

• ขาดกิจกรรมที่มุงใหนิสิตมีความรับผิดชอบ คุณธรรม 
หรือจริยธรรมที่ชัดเจน 

• อาจารยไมสามารถเปน preceptor ไดเองหรือมีเพียง
สวนนอย พ่ึงลมหายใจแหลงฝก 

• ขาดการประเมินผลการฝก clerkship ที่ชัดเจน 
คุณภาพและผลที่ไดจากการฝกปฏิบัติ 

• ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย 
สามารถมีแหลงทุนที่
สนับสนุนการเรียน การสอน 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

• ไมมีทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาอาจารย ให
ตอบสนองภาระหนาที่ หรือพันธกิจ 

• ในสวนของการวิจัยขาดความชัดเจนในดานการตอบ
แทนคณะ หรือการใชเครื่องมือ  

• กิจกรรมหลายอยางขาดความมีสวนรวมในการคิด 
และการพัฒนา เชน การพัฒนาแหลงฝก การจัดการ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

• การสรางภาพลักษณ การประชาสัมพันธ หรือ
การตลาดในบางสวนของคณะฯ 

• ขาดความชัดเจนในเรื่องการตลาดกับโรงเรียน หรือ
นักเรียนในการไดมาซึ่งปจจัยนําเขาที่มีคุณภาพ 

  

• ยังไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยงกับชมรมเภสัชกร
จังหวัดพิษณุโลกที่จะชวยพัฒนาการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหปจจัยภายนอกในดานภาวะเอื้อ และภาวะคุกคาม 

หัวขอ/ดาน ภาวะเอื้อ ภาวะคุกคาม 

ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอกระบวนการผลิตนักศึกษาโดยตรง 

• ความตองการเภสัชกรในสาขาอื่น ๆ ที่ไมใช
โรงพยาบาลลดลง  เรื่อย ๆ และทดแทนดวยสาขา
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

• ปจจุบันโรงพยาบาลมีการ
กําหนดความตองการเภสัช
กรที่จบหลักสูตร 6 ป เพ่ิม
มากขึ้น • โรงพยาบาลเนนคุณภาพของบัณฑิตโดยตองการ ให

มีทักษะและความพรอมที่จะปฏิบัติงาน 

• ความตองการของแหลงฝกฯ มีความหลากหลาย ไม
เปนไปในทางเดียวกัน   

• ระบบงานที่แตกตางของแหลงฝก สงผลตอการวาง
ระบบหรือแนวทางใหชัดเจนเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ลูกคา/
โรงพยาบาล/ 
องคการ
ภายนอกที่ใช
บัณฑิต 

• แหลงฝกตองการใหมีระบบ
การจัดการดานการฝก
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

• คุณภาพและความพรอมของแหลงฝกและการ
กระจาย 

• มีคณะเภสัชศาสตรทั้งเกาและใหมหลายคณะ 
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ 

• คณะเภสัชศาสตรในสวนกลาง และในสวนภูมิภาค 
เชน เชียงใหมเปนผูแขงขันที่มีชื่อเสียงมานานกวา 

• อาชีพอื่น ๆ เชนทางนิเทศ ส่ือสารมวลชน ระยะเวลา
เรียนนอยกวา และเปนไปตามกระแสไดมากกวา 
ตอบสนองความตองการของเด็กตอภาวะสังคม
ปจจุบันเชน รายได 

• หลักสูตร 6 ป ของคณะเภสัชศาสตรอ่ืน ๆ 

• คณะวิทยาศาสตรสุขภาพสามารถวิจัยในลักษณะที่ไม
ตางจากคณะเภสัชศาสตร และบางคณะมีความพรอม
ดานเทคโนโลยีมากกวา 

การแขงขัน  

• คณะอื่น ๆ แบงแหลงฝก แตขาดทิศทางการพัฒนา
หรือความรวมมือในเชิงนโยบาย 

ผูคา (มองใน
สวนของ
โรงเรียน 
นักเรียนท่ี
เปนปจจัย
นําเขา) 

• มัธยมศึกษาในเขตเมืองของ
จังหวัดพิษณุโลกมีคุณภาพ 

• คุณภาพของนักเรียนแรกรับ และระบบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค (ภาคเหนือ
ตอนลาง) ที่ดอยกวาสวนกลาง 

• ระดับมัธยมศึกษาที่มีความแตกตางกันในแตละอําเภอ 
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หัวขอ/ดาน ภาวะเอื้อ ภาวะคุกคาม 

สหภาพแรงงาน • ยังไมมีสหภาพแรงงาน
เขามาเกี่ยวของกับการ
จัดการในดานการศึกษา 

 

• มีการรวมตัวของเภสัชกร 
เกิดเปนชมรมเภสัชกร
จังหวัดพิษณุโลก 

• นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เปดคณะเภสัชศาสตร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา บนความไมพรอม สงผล
ตอภาพรวมของการเรียน การสอน 

• สภาเภสัชกรรม ขาดอํานาจในการกําหนดทิศทาง
การศึกษา หรือการเขามามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร 

• ศศภท. ขาดความชัดเจน และออนแอ ไมสามารถ
ประสานการพัฒนาได 

ผูมีสวนได/เสีย 

• การสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของสภา
เภสัชกรรม 

• การสูญเสียบุคลากรคณะที่ไปทํางานในสวนกลาง 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบทั่วไป 

• เทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
ตลอดในสวนที่เกี่ยวของ
กับทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

เทคโนโลยี 

• เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร ระบบ
โลกาภิวัฒน 

 

• การใหความสําคัญเรื่อง
คุณภาพของบัณฑิต 

• สังคมทุนนิยม และเนนเรื่องกระแสบริโภคนิยมที่
สงผลใหคุณลักษณะบัณฑิตไมเปนไปตามที่ตองการ 

สังคม 

• สังคมยังเตองการสาขา
วิทยาศาสตรการแพทย 

 

เศรษฐกิจ  • ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสวนทางกับคาตอบแทน
ของอาจารยที่ดอยกวาสาขาอื่น 

• ระบบการจัดสรรงบประมาณในอนาคต ที่มุงเนน
จํานวนนิสิต  

• ความไมชัดเจนของสภาวิชาชีพในการกําหนดทิศทาง
ของการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะการบังคับใช 

• สภาวิชาชีพไมสามารถเขามามีบทบาท หรือกําหนด
ทิศทางของหลักสูตรไดชัดเจน  

นโยบายระดับ
มหาวิทยาลัย/
ประเทศ 

• รานยาคุณภาพ และ
บทบาทของเภสัชกร
ชุมชนที่ไดรับการยอมรับ
มากขึ้น 

• นโยบายหลักประกันฯและความอยูรอดของระบบ
บริการสุขภาพ ซึ่งสงผลตอความตองการเภสัชกร 

ท่ีมา : บทสรุปการวิเคราะห SWOT Analysis โดย ผศ.ดร.มังกร  ประพันธวัฒนะ, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  (พ.ศ.2550 – 2554)  วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ หอง
ประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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สวนที่ 2 
 

 
 

ยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการ 5 ป 
ชวงแผนพฒันาการศึกษาระดับอดุมศึกษา  
      ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554)  
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สวนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการ 5 ป 
ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550 – 2554) 

คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
2.1 ปรัชญา   
 

“คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอุดมการณมุงมั่นท่ีจะเจริญรอยตามเบื้องพระ 
ยุคลบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูทรงพระปรีชาญาณ มุงมั่น กลาหาญ และพระราชทาน
ความเปนไท ความผาสุกแกปวงชนชาวไทย” 

ดังนั้นคณะเภสัชศาสตรจึงยึดมั่นในปรัชญาแหง ความมีอิสระในความคิดที่สรางสรรค  เปนผูนําดาน
ความรู กลาทํา กลาคิด มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง บนบริบทแหงความเปน
ไทยที่สามารถแขงขันระดับนานาชาติ 
 

2.2 ปณิธาน 
 
 ยึดมั่นคุณธรรม  ผูนําวิชาการ  ชํานาญวิชาชีพ 
 

2.3 วิสัยทัศน 
 

สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตรชั้นนําระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่มีสวนชี้นําทิศทางการศึกษา
เภสัชศาสตร และศาสตรดานเครื่องสําอาง เปนองคกรแหงการเรียนรู มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมทุกระดับและความเปนเครือขาย ภายใตบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่
ตอบสนองความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย บนบริบทของสังคมไทย ที่มีความเปนสากล 
 

2.4 พันธกิจ 
 
1. จัดการการศึกษาครอบคลุมตามพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัยต้ังแต การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ขยายโอกาสการศึกษาโดยเนนความครอบคลุมภูมิภาคทองถิ่น เพ่ือใหเกิดการกระจายของ

บัณฑิตที่จะเปนแกนหลักสําคัญความปลอดภัยดานยา  
3. สงเสริมการจัดการทรัพยากรการบริหารท้ัง 4 ดานไดแก ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 

ทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรดานสารสนเทศ ภายใตความรวมมือ และ
เครือขายทั้งภายในและภายนอกองคกร ใหเกิดความเปนธรรมและประโยชนสูงสุดแกผูที่เกี่ยวของ 
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4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงผูเรียนเปนศูนยกลาง ภายใตบรรยากาศของการศึกษา
อยางตอเนื่อง เนนทักษะ ประสบการณ ความสามารถในการแกไขปญหาที่สอดคลองกับความเปน
จริงของวิชาชีพ และเสริมสรางจริยธรรม มากกวาการเนนองคความรูแตเพียงอยางเดียว 

5. สนับสนุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย สู
ความเปนเลิศ จากการวิจัยพ้ืนฐานสูการวิจัยประยุกตที่มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการนําภูมิ
ปญญาไทย ผนวกกับความรูสากล เกิดเปนความรูใหม ภายใตวงจรการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

6. สรางเสริมสนับสนุนการจัดการและ/หรือจัดต้ังหนวยงานอิสระ สําหรับการใหบริการวิชาการ 
บริการทางวิชาชีพ การใหคําปรึกษา แกองคกร หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน สังคม 
ประเทศ  

7. สรางเครือขายภาคีความรวมมือดานการพัฒนาวิชาการ  การวิจัย  การสรางเสริม
ประสบการณ เพ่ือพัฒนาและตอยอดองคความรู 

8. มุงเนนระบบการประกันคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และติดตามผลในทุกพันธกิจ 
9. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทํางาน การจัดการความรู และการศึกษา ภายใตส่ิงแวดลอม

และบรรยากาศที่เปนสุขทั้งกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
 
2.5  เปาประสงค 
 

1.   เปนหนึ่งในคณะเภสัชศาสตรชั้นนําระดับประเทศ และภูมิภาค 
2. เปนองคการแหงการเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง บนบริบทของสังคมและประเทศ 
3. บัณฑิตทุกระดับเปนผูที่มีความรู ทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝรูอยางตอเนื่องและเปน

ที่ยอมรับของสังคม ประเทศ 
4. ผลงานวิจัย เปนที่ยอมรับระดับประเทศ และสากล มีประโยชนและสอดคลองกับความตองการของ

สังคม และประเทศ 
5. การบริหารมีประสิทธิภาพ โปรงใส ภายใตการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนองคกร

คุณภาพ 
6. การใหบริการวิชาการ เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และประเทศ และมีผลงานที่เกี่ยวของ

กับ การประยุกตความรูสากลเขากับภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่อง 
 

 
2.6 นโยบาย  
 
1.  นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 
 บัณฑิตทุกระดับ ทุกสาขาวิชา จะตองเปนไทตออวิชชา ถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่เปนไปตามปณิธาน
ของคณะฯ และเปนที่พึงพอใจ และความตองการของสังคมทุกภาคสวน 
 
2. นโยบายดานกิจการนิสิต 
 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของนิสิตใหเปนไปในทางสรางสรรค เปนประโยชนตอสังคม เนนความรัก 
ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็ง  
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3.  นโยบายดานการวิจัย 
การวิจัยที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงความรู สังคม ประชาโลก ประสานภูมิปญญาไทยใหเกิดเปนองค

ความรูใหม และพัฒนาสูสากล เพ่ือตอบสนองความตองการในระดับองคกรและระดับประเทศ ทั้งนี้มุงเนนการ
วิจัยที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ ไมกอใหเกิดมลพิษหรือความเสี่ยง และสามารถนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาประเทศ 

 

 4.  นโยบายดานทรัพยากรบุคคล 
 โครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติดานทรัพยากรบุคคล เปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาความรู ความสามารถและมีทักษะตรงตามความตองการขององคกรในการเปน
ผูนําวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ประจักษและยอมรับอยางกวางขวาง มี
ความรักองคกร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน  
 
5. นโยบายดานการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ 
 การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรการบริหาร การปฏิบัติการ ผลลัพธการดําเนินการ เพ่ือใหผูบริหาร
สามารถใชในการวิเคราะห การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา เนน
ความสามารถในการเขาถึงแตละระดับและการนําไปใช ตลอดจนเพื่อการสรางภาพลักษณและการ
ติดตอส่ือสาร 
 
6. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
 สรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพดานการเงินและงบประมาณ สามารถพึ่งพาตนเอง บนความ
โปรงใส เนนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนการเงินที่กําหนด  สอดคลองกับพันธกิจ และ
เปาประสงค 
 
7. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในทุกภาคสวน ทั้งอาจารย เจาหนาที่ และนิสิต บนพ้ืนฐานของ
แนวคิดการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 
8. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 

องคกรหลักในการใหบรกิารทางสาธารณสุขและบริการวิชาการดานเภสัชศาสตร  สมุนไพร  การวิจัย  
และการบริบาลเภสัชกรรม  อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องแกเภสัชกร 
บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ และประชาชนทั่วไป  โดยสนองตอบความตองการของสังคม 

 
9. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คนหาเอกลักษณ และวัฒนธรรมองคกร สงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางเหมาะสม สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  และคานิยมไทยที่ดีงามแกนิสิตและบุคลากรของคณะ มุงเนนใหตระหนัก
ถึงภูมิปญญาทองถ่ินและคุณคาความเปนไทย รวมถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม การสืบคนวัฒนธรรมการดูแล
ตนเองของชุมชน การสงเสริมการใชภูมิปญญา คติ หรือความเชื่อในการดูแลสุขภาพ 
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10. นโยบายดานการจัดการองคความรูในองคกร 
    เปนองคกรแหงการเรียนรู อยางตอเนื่อง มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางองคความรู 
การแลกเปลี่ยน การใชประโยชน การเก็บรวบรวมเปนเอกลักษณองคการ การเกิดนวตกรรมของการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ 
 

11. นโยบายดานความปลอดภัย อา ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
 มีระบบการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมในการทํางาน การจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย  ใหไดมาตรฐานความปลอดภัย  โดยจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรอยางเหมาะสม 
มุงเนนใหเกิดความตระหนักและถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกภาคสวน  อยางถูกตอง
ตามกฎ  ระเบียบ  และตอเนื่อง 
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2.7 แผนยุทธศาสตร  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ.2550 – 2554) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
ความครอบคลุม : การบริหารทั่วไป การจัดการทุนมนุษย  การเงิน การคลังส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ 
ผูรับผิดชอบหลัก:  คณบดี  รองคณบดีฝายบริหาร   

ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตามปณิธาน 
ความครอบคลุม : การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทุกระดับ งานวิชาการ การวัดและประเมินผล 
สมรรถนะอาจารย การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผูรับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝายวิชาการ   
ผูรับผิดชอบรวม :  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความชํานาญทางวิชาชพีบนความรวมมอืและสนับสนุนจาก  พหุพาคี 
ความครอบคลุม : การพัฒนาวิชาชีพ การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การสรางเสริม
ประสบการณ  การสรางเครือขายความรวมมือ 
ผูรับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝายพฒันาวิชาชีพฯ  
ผูรับผิดชอบรวม : รองคณบดีฝายวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการสูความเปนผูนําทางวจิยั วิชาการ และบริการสังคม 
ความครอบคลุม : การวิจัย บัณฑิตศึกษา งานวิชาการ งานบริการสังคม 
ผูรับผิดชอบหลัก :  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ  วัฒนธรรมองคกร 
ความครอบคลุม : งานกิจการนิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเสริมสรางคุณธรรม วัฒนธรรม การ
สรางเอกลักษณ 
ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดการความรู  สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
ความครอบคลุม : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเทศสัมพันธ การประชาสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบหลัก:  รองคณบดีฝายบริหาร   

ยุทธศาสตรท่ี 7 เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร 
ความครอบคลุม : องคกรในกํากับของคณะฯ ศูนย/หนวยบริการวิชาการ วิจัย ความชัดเจนของ
ระบบการจัดการ ความเชื่อมโยง 
ผูรับผิดชอบหลัก : คณบดี รองคณบดีทุกฝาย 

ยุทธศาสตรท่ี 8 เภสัชศาสตรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ  (พ.ศ.2553 – 2555) 
ความครอบคลุม : การบริการสังคม, วิชาการ, การสรางเสริมประสบการณ, หนวยปฏิบัติการกลาง, 
การพัฒนาบุคลากร, ส่ิงแวดลอมในการบริหารและจัดการศึกษา 
ผูรับผิดชอบหลัก : คณบดี และคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
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ยุทธศาสตรที่ 1 :  เสริมสรางความเขมแข็งของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์   

ผูรับผิดชอบหลัก :  คณบดี  และรองคณบดีฝายบริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

1. การบริหารทั่วไป 
โครงสราง และการจัดการ 

• คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวรมี
ความเปนเอกลักษณ เปน
ผูนําทางความคิด และ
วิชาการบนรากฐานของ
ความเปนไทจากกรอบคิด
เดิม มีวัฒนธรรมเฉพาะ 

• มีความชัดเจนดาน
พันธกิจ นโยบาย 
ยุทธศาสตร และเข็มมุง 
และสอดคลองทิศทางใน
ระดับชาติ 

• โครงสรางองคกรที่
ตอบสนองพันธกิจ 

• การจัดการมี
ประสิทธิภาพ เนนการมี
สวนรวมและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

• แผนยุทธศาสตรที่
ชัดเจน สอดคลองทิศทาง
องคการและนโยบาย
ระดับประเทศ เนนการมี
สวนรวม 

• หนวยงานสามารถนํา
แผนดังกลาวลงสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 

• โครงสรางองคกรที่
ตอบสนองภารกิจ และเปน 
Matrix Organization 

• มีระบบการติดตาม 
การนิเทศกํากับ  

• โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบ เขาถึงและเปน
ธรรม 

• ดําเนินการสอดคลอง
กับระเบียบ กฎเกณฑ  

• โครงการเผยแพร และสราง
ความเขาใจเรื่องยุทธศาสตร การ
ประกาศเข็มมุงในแตละป ในทุก
ระดับ 

• การนํา e-servive มาใชในการ
ดําเนินการ 

• การจัดทํา real-time personal 
information database 

• การเยี่ยมหนวยงาน 

• การประเมินตนเอง และการ
คนหาความเสี่ยง โอกาสพัฒนา 

• การประชุม/ระดมสมอง/
แลกเปลี่ยน เรื่องการวัดผลสัมฤทธิ์ 
ระดับหนวยและระดับบุคคล แนว
ทางการรายงาน  

• การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร 

    • แผนปฏิบัติการที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร 

• อัตราความพึงพอใจ 

• รอยละการดําเนินการ
เปนไปตามกําหนดเวลา 

• รายงานและการติดตาม
ผลการดําเนินการแตละ
หนวยเปนไปตามเปาหมาย 

• ผลการดําเนินการเปนไป
ตามระเบียบ กฎเกณฑ ที่
อางอิงได รอยละ 100 

• การประหยัดตอหนวย 

• ฐานขอมูลที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

• ผลการประเมินคุณภาพ
โดยรวมในระดับดีมาก 

• ไมเกิดขอรองเรียนที่ชี้บง



 26
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วาเกิดความบกพรอง 

2. การจัดการดานการเงิน
และการคลัง 

• มีความมั่นคง และ
สามารถตอบสนอง
นโยบาย พันธกิจ 

• ความเปนปจจุบันและ
ทราบภาระการกอหนี้ 

• ความโปรงใส ความ
ถูกตอง และทันเวลา 

• กลไกที่ชัดเจนในการ
ควบคุมกํากับ 

• คณะกรรมการจัดหา
แหลงทุน และรายได 

• มีขอมูลคาใชจายที่
ชัดเจนในการดําเนินการ 

• มีทิศทางและสามารถ
ระบุความตองการดาน
งบประมาณ 

• แนวทางการจัดสรร
งบประมาณที่ชัดเจน ตาม
ยุทธศาสตร 

• ระบบการจัดการแบบ 
Acrual basic 

• แผนปฏิบัติการและแนวทางใน
การจัดหางบประมาณ เชื่อมโยง
แหลงทุนภายนอก 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน
การประเมินคาใชจายคงที่ ที่
เกี่ยวของกับบุคลากร คาใชจายผัน
แปรตามโครงการหรือการ
เสื่อมสภาพของทรัพยากร 

• การอบรมเรื่องระบบการเงินการ
คลัง และการวิเคราะห 

• การจัดประชุม/โครงการ/การ
บริการวิชาการดานการเงิน การ
คลัง 

• การจัดตั้ง/การสงเสริมประสิทธิ
ภาะขององคกร/หนวยงานในกํากับ 
เชนแผนการประมาณรายไดที่
ชัดเจน 

• การตรวจสอบภายในดาน
การเงิน การคลัง สําหรับหนวยงาน 
โครงการ 

    • โครงการ กิจกรรมที่ไดรับ
การจัดสรรจากแหลงทุน
ภายนอก 

• รอยละงบประมาณที่ได
จากแหลงทุนภายนอก (ไม
นับงานวิจัย) ไมนอยกวารอย
ละ 10 ของงบประมาณ
แผนดิน 

• รอยละความสําเร็จของ
ดําเนินการตามแผนการเงิน 

• สถานะการเงินสํารองมี
ไมนอยกวารอยละ 20 ของ
งบประมาณที่ใชในแตละป 

• Quick ratio > 2 

• ความชัดเจนของรายได
จากองคกรในกํากับ เชน 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน 

• แหลงทุนวิจัย (ประสาน
งานวิจัย) 
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3. การบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษย 

• ทิศทางการพัฒนา
สอดคลองกับยุทธศาสตร 
และพันธกิจ 

• บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

• บุคลากรมีคุณภาพ มี
ความสุข มีความรักองคกร 
และมีความเสียสละ 

• บุคลากรทุกระดับ 
ทราบบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบ 

• อัตรากําลังสอดคลอง
กับภาระงานและคุณภาพ
ของงาน 

• บุคลากรไดรับการดูแล
ดานสุขภาพอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับ
หนาที่ ความรับผิดชอบ 

• นวตกรรมและความคิด
สรางสรรค  

• สัดสวนอาจารยที่ไดรับ
การพัฒนาที่เนน pharm 
care หรือวุฒิบัตร 
สอดคลองกับการพัฒนา
หลักสูตร และความเปน
เอกลักษณเฉพาะของ
คณะฯ 

• คณาจารย บุคลากร 
เปนแบบอยางการปฏิบัติ
ตนที่ดี มีจรรยาบรรณ และ
เสียสละ ไมเห็นแกตัว 

• มีJob description ทุก
ตําแหนงที่สอดคลองจริง 

• มีการประเมินตนเองใน
ระดับหนวยงาน 

• มีการกําหนด key 
performance indicator 

• มีแผนปฏิบัติการที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร
และเปาหมาย 

 

• โครงการพัฒนาอาจารยสาย 
pharm D ที่ชัดเจน ตามทิศทาง
คณะฯ 

• โครงการพัฒนาบุคลากร 

• การวิเคราะหและจัดสรร          
อัตรากําลังสอดคลองกับภาระงาน
และคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ตามความจําเปนอยางเหมาะสมใน
รูปแบบตางๆ เชน ศึกษา อบรม 
สัมมนา ฝกปฏิบัติการ 

• สนับสนุน สงเสริม การศึกษา
ตอเนื่องที่มีสวนตอการพัฒนางาน
และเปนประโยชนตอองคการ 

• การประกวดนวตกรรมระดับ
หนวย การชื่มชนคนดี/บุคลากร
ดีเดนประจําเดือน 

• การตรวจสุขภาพประจําป 

• การสงเสริม กิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพทางกาย และใจ 

• โครงการประกวดความคิดเห็น
ดีเดนเรื่องการสรางวัฒนธรรม

    • อาจารย Pharm D ไดรับ
การพัฒนาและศึกษาตอ
อยางเหมาะสม 

• การกระจายและคุณวุฒิ
อาจารย บุคลากรมีความ
เหมาะสม สอดคลอง/สูงกวา
มาตรฐาน 

• จํานวนผลงานวิชาการ
ทุกระดับที่มีการเผยแพรทั้ง
ในและตางประเทศ 

• ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการแตละโครงการ
ตามเปาหมาย 

• จํานวนนวตกรรมและ
องคความรูที่เกิดขึ้น 

• บุคคลภายนอกและ
มหาวิทยาลัยรับรูวัฒนธรรม
ที่ดีขององคกร 

• ความพึงพอใจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• รอยละความเจ็บปวยกลุม
โรคที่กําหนด 
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• เกิดวัฒนธรรมของ
คณะในการทํางานเปนทีม 
การบริการดวยใจ 

• บุคลากรมีสมรรถนะ
ทางกายและใจที่ดี 

องคกร • รอยละการลา/ขาด
ราชการโดยไมมีเหตุผลอัน
ควร 

4. การจัดการสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรทาง
กายภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• บรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมเอื้อตอการ
เรียนการสอน การดําเนิน
กิจกรรม 

• การจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพ อุปกรณสื่อ
การเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพ 

• เกิดระบบการจัดการ
ดูแล รักษา ทรัพยากรทาง
กายภาพ ที่มีประสิทธิภาพ 

 

• อาคาร สถานที่มีความ
สะอาด และเปนระเบียบ  

• ระบบสาธารณูปโภค
เอื้อตอการบริหาร การ
เรียนการสอน กิจกรรม 

• มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

• อุปกรณ สื่อการเรียน
การสอน มีความเพียงพอ 

• การสํารวจความตองการพัสดุ 
ครุภัณฑตรงตามความตองการ 

• การเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

• แผนการใชอาคาร อุปกรณ ที่
สอดคลองกับแผนการเรียน การ
สอน 

• สงเสริมใหมีการเรียนการสอน
เปนไปตามตารางที่กําหนด  

• จัดตั้งงานซอมบํารุง และวาง
ระบบโดยมุงเนนเรื่อง การ
บํารุงรักษาเชิงรุก หรือเชิงปองกัน 

• การประเมินความเปนไปได 
ผลสัมฤทธิ์ของการจาง/รับเหมาการ
ดําเนินการ 

    • การดําเนินการดาน
บริการสามารถบรรลุ
เปาหมายมากกวารอยละ 90 

• ไมเกิดอุบัติการณระดับ
รายแรงที่เกี่ยวของกับชีวิต
และทรัพยสิน 

• อุบัติการณหรือขอ
รองเรียนดานการใหบริการ 

• ประสิทธิผลของการซอม
บํารุง  

• สัดสวนของงบประมาณที่
ใชในการปองกัน ตอการ
ซอมแซมเพื่อแกไข 

• ความพึงพอใจของผูที่มี
สวนไดเสีย 
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• มีความเปนปจจบุัน 
สอดคลองกับสภาวการณ 

• โครงสรางเปนไปตาม
ขอกําหนด โดยที่สัดสวน
ของรายวิชาทางวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น 

• มีความเปนเอกลักษณ
และเปนผูนํา 

• หลักสูตรที่เปนปจจุบัน
และสามารถยืดหยุนตาม
เงื่อนไข สถานการณ 

• หลักสูตรทุกระดับมี
ความเปนเอกลักษณ 

• สัดสวนรายวิชาดาน
ผลิตภัณฑ:ผูปวย:สังคม 
เปนไปตามขอบังคับสภา 

• รายวิชาทางวิชาชีพไม
นอยกวาหลักสูตร ( 6 ป)
คณะเภสัชศาสตรแหงอื่นๆ 

• โครงการสัมมนา ระดมสมอง
แลกเปลี่ยนกับองคกรวิชาชีพทาง
เภสัชกรรมและการแพทย 

• สัมมนารวมกับแหลงฝก 

• สรางความเขาใจเรื่องการเขียน/
ปรับ คําอธิบายรายวิชาใหยืดหยุน  

• การสํารวจ/วิจัยตลาด และ
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

• การประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

    • ขอสรุปที่สามารถนําไป
ดําเนินการปรับหลักสูตร 

• ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมประชุม/สัมมนา  

• การปรับเนื้อหาการเรียน
การสอนหลักสูตรตามผล
สํารวจ/สัมมนา ระดมสมอง  

• จํานวนนิสิตทุกระดับที่
เปนไปตามเปาหมาย 

• คะแนนความคดิเห็น
เฉลี่ยอยูในเกณฑดี-ดีมาก 

1. หลักสูตรสอดคลองกับ
สภาวการณและทิศ
ทางการพัฒนาวิชาชีพ 

• รายวิชาที่บูรณาการ
ศาสตรหรือความรูที่
ตางกันเขาดวยกัน 

• เกิดรายวิชาที่บูรณา
การระหวางรายวิชา/
ภาควิชา  

• เกิดการประสานการ
จัดการเรียนการสอนที่มุง
นิสิตเปนสําคัญ 

• การแลกเปลี่ยนระหวางเจาของ
รายวิชา และ/หรือภาควิชา 

• เพิ่ม/ปรับกระบวนการรายวิชา
ที่เนนกิจกรรมคุณธรรมและการมี
สวนรวม บทบาท เภสัชกรตอ
ปญหาสาธารณสุข เนนผูเรียนเปน

    • จํานวนรายวิชาที่บูรณา
การเขาดวยกัน  

• ความพึงพอใจของ
อาจารย นิสิต 

• ความสามารถประยุกต
และแกไขปญหาภาพรวม 
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สําคัญ 

• มีการวัดและประมินผลที่
เหมาะสม สอดคลองกับการบูรณา
การ 

• บรรยากาศการเรียนการ
สอนที่เปนสหวิชา 

• สรางหลักสูตรปริญญา
คูขนานบูรณาการกับ
สาขาวิชาอื่น 

• มีหลักสูตรปริญญา
คูขนานอยางนอย 1 
หลักสูตร 

• โครงการขยายความรวมมือใน
การผลิตบัณฑิตเพื่อโอกาสของ
ผูเรียน และอรรถประโยชนของ
หลักสูตร 

    • หลักสูตรปริญญาคูขนาน 

• จํานวนนิสิตเปนไปตาม
เปาหมาย  
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2. สรางเสริมสมรรถนะ
อาจารย ดานการเรียน 
การสอน การวัดและ
ประเมินผล 

• อาจารยมีทักษะเพิ่ม
มากขึ้นในสวนที่เกี่ยวของ
กับการเรียน การสอน การ
วัด และประเมินผล 

• การวัดและประเมินผล
มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับรายวิชา 

• นวตกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอน 

• ขอสอบมีมาตรฐานทั้ง
ในสวนของความยากงาย 
การจําแนกและความตรง  

• รูปแบบการวัดและ
ประเมินผลที่นอกเหนือ 
จากการสอบปกติ 

• นิสิตมีความพึงพอใจ
ตอกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

• โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารยดานการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผล 

• การประเมินการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลโดยกลุม
อาจารย (peer review) หรือ
บุคลากรภายนอก 

• โครงการเพิ่มสมรรถนะผานการ
เปน preceptor 

• กําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานใน
แหลงฝกกับสัดสวนการสอน 

• โครงการอาจารยดีเดน  

    • ผลการประเมินจากผู
ประเมินคุณภาพระบบตางๆ 

• ผลการประเมิน และ
รายงานสรุปการดําเนินการ 

• รอยละของนิสิตที่สามารถ
สอบผานใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในครั้งแรก 

• จํานวน/สัดสวนชั่วโมง
อาจารยที่ปฏิบัติงานกับ
ผูปวย 

• ผลสํารวจความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ 

3. การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและผลสัมฤทธิ์ตาม
ปณิธาน 

• รายวิชาที่ออกแบบโดย
การมีสวนรวมของนิสิตใน
การกําหนดโครงสราง 
เนื้อหา การวัดผล 

• การเรียนการสอนที่
สรางเสริมเรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม 

• นิสิตมีประสบการณ
ตรงและเขาใจบทบาท

• รายวิชา กระบวนการ
จัดการที่แสดงใหเห็นวา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

• รายวิชาทางคลินิกที่มี
การเรียนการสอนแบบสห
สาขา  

• จํานวนรายวิชาที่
เกี่ยวของกับจริยธรรม 
ภาษาสากล 

• การสงเสริมและสนับสนุน ผาน
การสรางแรงจูงใจที่จะนําลงสูการ
ปฏิบัติ . 

• การระดมสมอง ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการ
สอน อยางตอเนื่อง  

• การปฐมนิเทศเตรียมความ
พรอม 

• การสัมมนาแลกเปลี่ยนระหวาง

    • สัดสวนของเวลาสําหรับ
การดําเนินการกิจกรรม ตอ
เวลาที่ใชในการเรียน 

• จํานวน หรือสัดสวน
รายวิชาที่เปนไปตาม
ขอกําหนด 

• รายวิชา กิจกรรมที่นิสิตมี
สวนรวมในการกําหนด
รูปแบบ หรือเปนผูสราง
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วิชาชีพสามารถประยุกต
องคความรู เขากับการ
ปฏิบัติงาน 

• นิสิตมีความเขาใจ
ระบบยาและระบบ
สาธารณสุข 

• นิสิตมีความรูดาน
ภาษาสากลตอยอดจาก
องคความรูวิชาชีพ 

• กิจกรรมหรือนวตกรรม
ของนิสิตที่ไดรับการเชิดชู 

• ทราบปญหาชุมชน 
และบทบาท ความ
รับผิดชอบของเภสัชกรตอ
ปญหาดังกลาวดังกลาว 

องคการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

• การประกวดกิจกรรมสนับสนุน
การเรียนการสอน การแขงขัน
ความรู  

• การผนวกกิจกรรมเขากับ
รายวิชา  

• เพิ่มรายวิชาหรือการจัดการ
เสริมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
ภาษาสากล เชนภาษาอังกฤษ 

 

กรอบเนื้อหาการเรียนรู 

• ไมมีขอรองเรียนหรือ
ปญหาที่เกี่ยวของกับนิสิต 
เรื่องจริยธรรม  

• รางวัลเชิดชูเกียรติ 

• การประเมินโครงการ 
และจํานวนกิจกรรม
สรางสรรค 

• ผลสํารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 

4. การจัดสรรทรัพยากร
การศึกษา 

• มีความชัดเจนในการ
จัดสรรงบประมาณ จําแนก
ตามความสําคัญ ความ
จําเปน หรือเข็มมุงแตละป  

• มีระบบการจัดสรรตาม
เปาประสงคของแตละ
กิจกรรม/กิจกรรมเสริม 

• มีแผนความตองการ

• แนวทางการจัดสรร
และแผนงบประมาณที่
ชัดเจนสอดคลองกับพันธ
กิจและเข็มมุง 

• ครุภัณฑและอุปกรณ
สื่อการเรียนมีความ
พอเพียง 

• นิสิตทุกระดับเปนไป

• ประสานกับรองคณบดีฯและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเชน 
โสตทัศนูปกรณ ซอมบํารุง สํารวจ
ความตองการครุภัณฑและอุปกรณ 

• สงเสริมใหมีการจัดการเรียน
การสอนเปนไปตามตารางที่
กําหนด 

• ประสานงานเทคโนโลยี

    • จํานวนครั้งที่เกิดปญหา
ของการจัดการเรื่องอุปกรณ
สื่อการเรียน 

• จํานวนทุนมีความ
ตอเนื่องจนจบการศึกษา 

• มีฐานขอมูลนิสิต และ
สามารถสนับสนุนอาจารยใน
ดานการวัดและประเมินผล 
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ครุภัณฑ และอุปกรณที่
ชัดเจน สอดคลองกับ
นโยบายหรือเข็มมุงในแต
ละป 

• อาคารสถานที่  
หองเรียน หองปฏิบัติการ
สามารถรองรับจํานวนนิสิต 

• จัดสรรทุนสนับสนุน
การศึกษา ทุกระดับ 

ตามเปาหมาย และไดรับ
การจัดสรรทุนอยางชัดเจน 

• ระบบฐานขอมูลที่เอื้อ
ตอการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรม
ของนิสิตทุกระดับ 

สารสนเทศฯเรื่องการจัดการ
ฐานขอมูลดานบุคคล 

• แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
การสํารวจ การเตรียมความพรอม
ของสถานที่ ตามชวงเวลา 

• สํารวจความตองการและ
ประสานกับสวนกลางในเรื่อง
แหลงขอมูลวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ เชน วารสารอิเลคโทรนิกส 
ฯลฯ 

• การพัฒนาระบบการสืบคน
ขอมูลหนังสือ ตําราที่เปนของคณะ 
(หองอานหนังสือ) 

• อุปกรณการเรียนการ
สอน ไดรับการจัดสรรและ
การดูแลอยางเหมาะสม 

• มีฐานขอมูลวิชาการใน
รูปแบบตางๆ ที่เปนปจจุบัน 
เหมาะสม  

• มีโปรแกรมการสืบคน
ตํารา เอกสาร และผูใชมี
ความพึงพอใจ 
 
 
 

5. การสรางเครือขายงาน
บริการวิชาการและการ
วิจัยรวมกับชุมชนและ
สถาบันการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ 

•  เพื่อใหการบริการ
วิชาการที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 

• เปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน เพื่อสรางความ
รวมมือในการพัฒนาการ
เรียนการสอน การสราง
ความยอมรับ และเพื่อ

• เกิดเครือขายกับชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย และ
สถานบริการสุขภาพใน
พิษณุโลก 

• เกิดเครือขายและ
พันธมิตรกับ
สถาบนัการศึกษาใน
ตางประเทศ 

• โครงการ ประสานกับ อบต. ใน
ทองถิ่นที่ตั้ง โดยอาจให
ทุนการศึกษาเภสัชศาสตร แก
ลูกหลานหมูบานที่เลาเรียนดี 

• จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ
หนวยงานทางเภสัชกรรมหรือ
ระบบสุขภาพอื่นๆ เชนการผลิต
บัณฑิต กับโครงการวิจัย 

    • จํานวนโครงการหรือ
ขอตกลงที่ทํารวมกันกับ
เครือขาย 

• ผลงานวิชาการนิสิต
ระดับชาติ และนานาชาติ 

• ความพึงพอใจของผูที่มี
สวนไดเสีย 

• องคความรูในการดูแล
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การศึกษา 

• เปนที่ยอมรับกับ
สถาบันตางประเทศ เกิด
การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา เชนนิสิตของแต
ละประเทศ 

• เกิดเครือขายกับองคกร
วิชาชีพเภสัชกรรม วิชาชีพ
ทางการแพทยอื่นๆ  และ
สาธารณสุข เชน สสส. 

(ประสานงานกับรองฯวิจัย) 

• การทําบันทึกขอตกลงระหวาง
ประเทศในการพัฒนาดานวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรเพื่อ
การศึกษาพัฒนา 

• โครงการภูมิปญญาทองถิ่นกับ
การดูแลรักษาตนเอง 

• การจัดการความรูดานการดูแล
สุขภาพตนเอง ในระดับตางๆ 

สุขภาพที่สอดคลองกับบริบท
ชุมชน 

• จํานวนองคความรูที่ได
จากทองถิ่น 
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ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพและสรางเสริมประสบการณ    ผูรับผิดชอบรอง:  รองคณบดีฝายวิชาการ 
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1. ความรวมมือและพหุ
พาคีในการพัฒนาวิชาชีพ
ทั้งในและตางประเทศ 

• เกิดเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนา
วิชาชีพระหวาง
สถาบันการศึกษาและ
องคการวิชาชีพในประเทศ 

• เกิดความรวมมือ 
แลกเปลี่ยนระหวางอาจารย 
นิสิต กับสถาบันใน
ตางประเทศ 

• เกิดความรวมมือ
ระหวางสมาคมวิชาชีพฯ
กับคณะฯ 

• มีองคกรกลางประสาน
การจัดการระบบเครือขาย 

• อาจารยไดรับการ
พัฒนาตามสาขาหรือความ
ชํานาญ 

• โครงการสานสัมพันธสูความ
รวมมือระหวางคณะกับแหลงฝกที่
มีคุณภาพและสมาคมวิชาชีพฯ 

• การประชุมปฏบิัติการระหวาง
สถาบันการศึกษา  

• การทําบันทึกตกลงระหวาง
องคกร 

 

    • จํานวนองคกร สถาบันที่
เขารวมเครือขาย 

• กิจกรรม/clerkship ที่เกิด
จากการประสานความรวมมือ 

• บันทึกตกลงความรวมมือ
ดานการพัฒนาวิชาชีพ และ
การฝกปฏิบัติงานทั้งในสวน
ของฝกปฏิบัติงานทั่วไป และ 
clerkship 

2. แหลงฝก และอาจารย
ประจําแหลงฝกมีคุณภาพ  

• แหลงฝกมีการ
ดําเนินการและมีการ
จัดการดานการฝก
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

• จํานวนแหลงฝกและ 
preceptor สามารถใหการ
ฝกไดอยางตอเนื่อง 
เพียงพอ 

• แหลงฝกมีการ
ดําเนินการที่ชัดเจนในการ
ฝกปฏิบัติ การติดตาม
ความกาวหนา การวัด และ
การประเมินผล 

• อาจารยเปน preceptor 
ใน clerckship รวมกับ
แหลงฝก 

• โครงการสัญจรแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางแหลงฝกเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ มุมมองและการ
ดําเนินการ 

• การประเมินผลการดําเนินการ
พัฒนาทั้งแหลงฝก และอาจารย 

• การระดมสมองในการจัดทํา
เกณฑการฝกปฏิบัติงาน การวัด

    • ผลการประเมินอยูใน
เกณฑที่ดี 

• แหลงฝกประจําของคณะ
เขารวมไมนอยกวารอยละ 90 
 

• คูมือและแนวทางในการ
ฝกปฏิบัติงานที่ดําเนินการ
รวมกัน 
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• การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยในการเปน 
preceptor 

• Clerkship มีความ
ชัดเจน เกี่ยวของกับผูปวย 
และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

และประเมินผล 

• โครงการสัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ที่สงเสริมการฝก
ปฏิบัติงาน และตอยอดการฝก
ปฏิบัติงานจากรูปแบบ/แนวคิด
เดิม 

• ศิษยเกาสัมพันธ เพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ 

• จํานวน preceptor และ
แหลงฝกที่มาจากศิษยเกา 

• เกิดชมรม/เครือขายเภสัช
กรฯศิษยเกา มน. เพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ 

3. การประสานจัดการ การ
เรียนการสอนที่มุงให นิสิต
เกิดเจตคติและทักษะที่ดี
ทางวิชาชีพ 

• รายวิชามีความชัดเจน
ในการผนวกเรื่องทักษะ 
และการปรับเจตคติ 

• การเรียนการสอนที่เนน
ทักษะ ความคิดเชิงบูรณา
การ  

• เกิดกระบวนวิชาและ
การจัดการที่เอื้อใหนิสิตได
เรียนรูปญหาสาธารณสุข 

 

• มีการจัดการรายวิชาที่
เรียนรูจากผูปวย หรือ
กระบวนการปฏิบัติงานใน
สถานที่ปฏิบัติงานหรือ
สถานบรกิารสุขภาพ 

• นิสิตมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพ และปริญญา 

• นิสิตมีทักษะ และ
สามารถประยุกตใชองค
ความรูในขณะเรียนและ
การฝกปฏิบัติงาน 

• บันทึกขอตกลงรวมกับ
โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก
และใกลเคียง เพื่อเก็บกรณีศึกษา
อยางตอเนื่องเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอนรายวิชา 

• สรางบรรยากาศการเรียนรูที่
สงผลใหนิสิตคิดและเขาใจปญหา 
บทบาท ที่เภสัชกรหรือบัณฑิตพึง
มีตอผูปวยหรือสังคม 

• การเสวนาบทบาทเภสัชกรกับ
คุณคาตอผูปวย และระบบ
สาธารณสุข  

    • อัตราสวนของจํานวน
รายวิชา และหนวยกิตที่
ดําเนินการกับผูปวยตอ
รายวิชาที่สอนในชั้นเรียน 

• ความคิดเห็นของผูที่เขา
รวมโครงการ 

• เจตคติที่ดีของนิสิตตอ
วิชาชีพ 

• รอยละของบัณฑิตที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ
หรือสถานบริการดานสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

• คนหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเภสัชกรดีเดนแตละสาขา 

4. สูผูนําการพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

• สามารถชี้นําหรือเปน
แบบอยางที่ดีในการพัฒนา
บทบาทหรือกิจกรรมดาน
เภสัชกรรมบริบาล 

• สถานปฏิบัติการชุมชน
สามารถเปนตนแบบรานยา
ทั้งดานแหลงฝกที่ดี และ
เปนสวนหนึ่งของชุมชนที่
ไดรับการยอมรับสูง 

• แนวทางการปฏิบัติที่
ประสานเชิงระบบดาน
ความปลอดภัยกับการให
การบริบาลทางเภสัชกรรม 

• เครื่องมือ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะกับ
วัฒนธรรมองคกร 

• ชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนา และยอมรับ
สถานปฏิบัติการชุมชน 

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอ
แนวทางเลือกใหมในการปฏิบัติ
วิชาชีพ รูปแบบของการจัดการ 

• โครงการพัฒนาบทบาทรานยา
เพื่อชุมชน  

    • โรงพยาบาลที่มีการ
ทดลองนํารองแนวทางการ
ผนวกการจัดการเชิงระบบกับ
การบริบาลเภสัชกรรม 

• คูมือ แนวทาง การ
ประเมินผล และวิเคราะห 
นําเสนอ 

5. บัณฑิตที่พึงประสงคของ
สังคมหรือระบบ
สาธารณสุข  

• บัณฑิตจากคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร เปนที่ยอมรับของ
สังคม และชุมชนวิชาชีพ 

• บัณฑิตทุกระดับ 
สามารถเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

• บัณฑิตทุกระดับ ไดรับ
การยอมรับจากผูใช 

• บัณฑิตทุกระดับมี
ผลงานเผยแพร 

• การประยุกตกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับระบบสาธารณสุข เขา
กับหลักสูตรการเรียนการสอน 

• การเสวนาระหวางเภสัชกร/
บุคลากรที่ประสบความสําเร็จกับ
นิสิต 

    • จํานวนผลงานที่ตีพิมพตอ
บัณฑิตเปนไป หรือมากกวา
เกณฑที่กําหนด 

• ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
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ยุทธศาสตรที่ 4 :  การจัดการสูความเปนผูนําทางวิจัย วิชาการ และการบริการสังคม 

ผูรับผิดชอบหลัก:  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม   

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

1. สรางความรวมมือดาน
การวิจัยกับหนวยงานใน
ประเทศและระดับ
นานาชาติ 

• เกิดเครือขายการวิจัย
ครอบคลุมทุกดาน อาทิ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
เภสัชกรรมปฏิบัติ เคมี
เภสัชกรรม เภสัชเวท ทั้ง
ในระดับประเทศ และ
ตางประเทศ 

• มุงเนนภูมิปญญา
ทองถิ่น และตอยอดความรู 
การวิจัย 

• ผลงานวิจัยและทุน
สนับสนุนระหวางเครือขาย 

• ผลงานวิจัยที่เปนการ
ตอยอดภูมิปญญา หรือ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ระดับทองถิ่น 

• ความรู ความชาํนาญ
ของอาจารยที่ถายทอด 
แลกเปลี่ยนระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ 

 

• การลงนามตกลงเพื่อสรางความ
รวมมือทางดานงานวิจัยกับ
หนวยงานภายในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ 

• การจางผูเชี่ยวชาญจาก
ภายในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ 

    • บันทึกขอตกลงระหวาง
หนวยงาน 

• ตารางการเรียน การสอน 
การสัมมนา แลกเปลี่ยน
ระหวางผูเชี่ยวชาญ 

• ความพึงพอใจของนิสิต 

• การประเมินประสิทธิผล
เชนองคความรูที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการ 

• ผลลัพธการประเมินจาก
การจาง 

2. จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

• สามารถจัดหาแหลง
ทุน และทุนสนับสนุนการ
วิจัยโดยเฉพาะสําหรับ
บัณฑิตศึกษา 

• ผลงานตีพิมพเผยแพร 
และ/หรือ สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร  

• เครื่องมือวิทยาศาสตร
ขั้นสูงที่จําเปนในการใช
วิจัย 

• โครงการสัมมนากําหนดทิศ
ทางการวิจัยของคณะฯ  

• การระดมสรรพกําลังเพื่อ
สนับสนุนหรือการจัดหาแหลงทุนที่
เหมาะสม 

• การสรางแรงจูงใจ 

    • การประกาศทิศทางคณะ
เปนแผนระยะยาว และระยะ
สั้น 

• จํานวนแหลงทุนวิจัยจาก
ภายนอกมากกวารอยละ 90 
ของทุนที่มี 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

• ความตอเนื่องของการ
ดําเนินการวิจัยในประเด็น
เหลานั้น 

• ความชัดเจนของแนวทาง • มูลคา และจํานวนผลงาน
ที่ตีพิมพอยางนอย 20 
ผลงาน/ป 

3. จัดตั้งหนวยวิจัยหรือ
ศูนยทางวิชาการเฉพาะ
ทาง 

• มีหนวยวิจัย หรือศูนย
วิชาการที่มีความเฉพาะตัว
และเปนเอกลักษณ 

• อาจารยมีทักษะ หรือ
ความชํานาญในสาขาที่
สอดคลองกับความ
ตองการ หรือเปนสาขา
ขาดแคลน 

• งานวิจัยที่เฉพาะตัว
และมีการเผยแพร และ/
หรือสิทธิบัตร 

• ระดมสมองเพื่อกําหนดทิศ
ทางการวิจัยและวิชาการที่เฉพาะ 
และเปนเอกลักษณ 

• โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยหรือ
ศูนยทางวิชาการ 

• การจัดตั้งศูนยทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
ในหลอดทดลอง 

• แนวทางการบริหารจัดการที่
ชัดเจน อยางเหมาะสม 

    • การประกาศทิศทางของ
การวิจัยหรือวิชาการ 

• หนวยวิจัย หรือวิชาการ 
หรือโรงงานตนแบบ 

• ปริมาณงานวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ 

• การประเมินผล
กระบวนการจัดการอยูใน
เกณฑที่ดี 

4. ใหความสําคัญตอ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(green research) 

• งานวิจัยมุงเนน
กระบวนการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

• งานวิจัยมีการจัดการ
กับขยะ/ของเสียอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• กระบวนการวิจัยที่ใช
เทคนิคที่ปลอดภัยหรือลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หรือการใชสารธรรมชาติ 
เพื่อลดปริมาณขยะ 

• มีการกําจัดขยะทั่วไป 
ขยะอันตรายและขยะติด
เชื้ออยางเหมาะสม 

• ใหความสําคัญตอการพัฒนา
เทคนิค วิธีการที่มุงเนนการลด
ปริมาณสารเคมี หรือที่เปนพิษตอ
เซลล สิ่งแวดลอม 

• ทบทวนแนวทางการจัดการขยะ
ทุกประเภทที่เกิดจากการวิจัย และ
สรางระบบการติดตาม กํากับ อยาง
ตอเนื่อง 

    • เทคนิควิธีการที่ไดรับการ
จดสิทธิบัตร 

• จํานวนงานวิจัย ที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ที่ไดรับ
การเผยแพร 

• จํานวนบุคลากร หรือ
อุบัติการณความเจ็บปวยของ
เจาหนาที่จากการปฏิบัติงาน 
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• การวิจัยทาง
สังคมศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสิ่งแวดลอม
เพื่อคุณภาพชีวิต  

• ประสานหนวยงานดาน
สาธารณสุขในจังหวัดเรื่องการ
จัดการขยะติดเชื้อ 

 

• จํานวนของเสียแตละ
ประเภทที่ตกคางรายเดือน 

• การประหยัดงบประมาณ
ที่ใชจายรายเดือน 

5. ฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา 

• มีฐานขอมูลการวิจัย ที่
สามารถเขาถึงไดงาย และ
รวบรวมผลงานวิจัยในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

• สามารถเขาถึง
ฐานขอมูลการวิจัยทั้งใน
ดานบุคลากร และงาน 

• ความเปนปจจุบัน 

• การวิจัยตอยอด 

• จัดหาแหลงทุนเพื่อดําเนินการ 

• กําหนดโครงสรางฐานขอมูล 
และความตองการใช 

• การประเมินการเขาถึง และ
ความเปนปจจุบัน 

    • เกิดฐานขอมูลงานวิจัย 

• สามารถเผยแพร สะดวก
ตอการเขาถึง 

6. ความเปนเลิศในการ
บริการสังคม 

• องคกร บุคลากร และ
หนวยงานในกํากับไดรับ
การยอมรับโดยทั่วไปถึง
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการแกสังคม 

• รานยาเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนที่ไดรับการ
ยอมรับ 

• เปนเครือขาย
สาธารณสุขระดับประเทศ 

• คณาจารยไดรับการ
ยอมรับและแตงตั้งเปน
กรรมการระดับประเทศ 

• จัดตั้งหนวยงานในการใหบริการ
วิชาการ เชน หนวยงานสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

• สงเสริมและประชาสัมพันธแก
องคกรภายนอกดานสมรรถนะของ
อาจารย บุคลากร 

• การอบรมความรู ทักษะอยาง
ตอเนื่องในหลายกลุมอาชีพ เชน 
รานยา โรงเรียน องคกรตางๆ ทั้ง
เรื่องยา สมุนไพร เครื่องสําอาง ฯลฯ 

    • คณาจารยกวารอยละ 80 
ไดรับการยอมรับและแตงตั้ง
เปนกรรมการ ผูปฎิบัติงาน 
หรือดํารงตําแหนงอื่นๆใน
ระดับชาติ นานาชาติ 

• กิจกรรมการบรรยาย 
อบรมทางวิชาการ  

• สัดสวนการใหบริการ
สังคมตอการเรียนการสอน 
และจํานวนกิจกรรม 
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ยุทธศาสตรที่ 5   กิจการนิสิตและการเสริมสรางเอกลักษณ  วัฒนธรรมองคกร 
 
ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝายกิจการนิสิต    
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

1. การสรางเอกลักษณ 
และวัฒนธรรมองคกร 

• คณะเภสัชศาสตรมี
เอกลักษณและวัฒนธรรม
องคกรที่เฉพาะ เปนที่
ยอมรับของอารยชน 

 

• เอกลักษณและ
วัฒนธรรมของคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่เปนที่ยอมรับวง
กวาง 

• โครงการประกวดเอกลักษณ และ
วัฒนธรรม (เชน เพลง การบริการ 
มารยาท ฯลฯ) 

• โครงการเผยแพรเอกลักษณและ
วัฒนธรรมเพื่อการปฏิบัติ 

• การสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงค
ในหมูนิสิต เชน ประเพณีการรับนอง
ที่มีคุณคา 

• การรณรงค การประชาสัมพันธ 

    • ไดเอกลักษณ และ
วัฒนธรรมที่บุคลากรทุก
ระดับยึดเปนแนวทาง 

• องคกรภายนอกรับรู
เอกลักษณ และวัฒนธรรม 

• ประเพณีการรับนองที่
เนนคุณคาทางจิตใจ  

• ความชัดเจนของกิจกรรม
ที่ตอบเปาประสงค 
 

2. การสรางความเขมแข็ง
ของกิจการนิสิตหรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
วิชาชีพ สังคม และประเทศ 

• รายวิชามีความชัดเจน
ในการผนวกกิจกรรมที่มี
คุณคาตอสังคม 

• กิจการนิสิตให
ความสําคัญตอการ
สรางสรรคคุณคา และ
ความเขาใจสังคม  

• กิจกรรมนิสิต
ครอบคลุม 5 ดาน คือ 
สงเสริมวิชาการ สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
บุคคลิกภาพ การบําเพ็ญ
ประโยชน สงเสริมสุขภาพ 
และสงเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

• ประสานรองฯวิชาการ ให
รายวิชาผนวกกิจกรรมสังคมเขากับ
เนื้อหา หรือปฏิบัติการ ทั้งนี้มุงให
นิสิตเปนผูกําหนด/จัดการเปนหลัก 

• โครงการฝกอบรม สรางเสริม
ทักษะ และมุมมองของนิสิตตอการ
สรางกิจกรรม 

    • ความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการตาม
เปาหมาย 

• สัดสวนประเภทกิจกรรม
ที่เนนการเปดโลกทัศน
มุมมองที่เปนประโยชนตอ
สังคม วิชาชีพ 
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• ชมรมนิสิตมีกิจกรรมที่
เปนประโยชนอยาง
ตอเนื่อง 

• ความตอเนื่องของการ
ดําเนินการ และสอดคลอง
กับเอกลักษณ วัฒนธรรม
องคกร 

• สัปดาหเภสัชกรรม และ/หรือยา 
สมุนไพร ความงาม โดยเปน
กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการ ปละ
ครั้ง 

• การวางแผนปฏิบัติการที่
สอดคลอง เชื่อมโยงเปาหมาย พรอม
ทั้งแนวทาง 

• การกระจายกิจกรรมที่
สอดคลองทั้ง 5 ดาน  

• ชมรมมีกิจกรรมสูสังคม
อยางนอย 2 กิจกรรม/ป 

3. การสงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและการคนหา
ประเพณีหรือวัฒนธรรม
ความเปนอยูดานสุขภาพ 

• บุคลากร และคณะมี
สวนสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมทางศาสนาหรือ
ประเพณีไทยอยางตอเนื่อง 

• สงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ
คณะฯที่มีการสรางหรือ
กําหนดขึ้นใหม 

• บุคลากรมีความรัก
วัฒนธรรม และสนับสนุน
ความรวมมือซึ่งกันและกัน 

• รับรูวัฒนธรรมพื้นบาน
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพหรือ
การดูแลสุขภาพ สามารถ
สงเสริมใหเกิดการ
ดําเนินการอนุรักษ หรือ
ดัดแปลง 

• การสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงค
ในหมูนิสิต 

• สงเสริมการแตงชุดไทยในโอกาส
ตางๆ หรือในแตละสัปดาห 

• กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของ
มหาวิทยาลัย 

• กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
ศาสนา  

• กิจกรรมดานวัฒนธรรม และ
ประเพณีไทยตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

• การวิจัยวัฒนธรรมชุมชนในเรื่อง
การดูแลสุขภาพตนเอง 

    • ไดวัฒนธรรมที่พึง
ประสงคของนิสิต 

• นิสิตที่ไดรับรางวัลหรือ
การชื่นชมในการใหความ
รวมมือ 

• จํานวนอาจารยที่ให
ความสําคัญเขารวมกิจกรรม 

• กลวิธี และจํานวน
กิจกรรมที่ดําเนินการ 

• จํานวนผูเขารวมและ
ความพึงพอใจตอโครงการ
ดังกลาว 
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4. นิสิตมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรักใน
วิชาชีพและมีทัศนคติที่ดี 

• นิสิตมีความประพฤติ 
การปฏิบัติ มีความรักใน
วิชาชีพ มีทัศนคติ ที่พึง
ประสงค 

• บรรยากาศในคณะฯ 
เอื้อตอการสนับสนุนให
บรรลุเปาประสงค 

• เภสัชกรที่จบจากคณะ
เภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย
นเรศวร ไมแขวนปาย 

• บัณฑิตเปนผูที่มี
คุณธรรม เปนที่รับรูของ
องคกร ผูใชบัณฑิต 

• โครงการปลูกฝงทัศนคติ หรือ
การปรับมุมมองวิสัยทัศนที่ดี 

• โครงการ “พี่สอนนอง” “ทองโลก
แหงความเปนจริง” “ดนตรีในสวน” 
“ธรรมะขางตัว” 

• โครงการสงเสริมใหเกิดการทําดี 
เพื่อตอบแทนแผนดิน 

• รณรงค เภสัชกร ม.นเรศวร ไม
แขวนปาย และขยายสูมหาวิทยาลัย
อื่นๆ (ประสานรายวิชา จริยธรรม) 

    • จํานวนครั้งที่มีการ
ประพฤติผิดที่มีการวากลาว 
ลงโทษ 

• ความสําเร็จของโครงการ
พิจารณาจากผูเขารวม และ
ความพึงพอใจ 

• นิสิตมีทัศนคติที่เหมาะสม
และเห็นวาการแขวนปายเปน
การเอาเปรียบประชาชน 

• บัณฑิตไดรับการยกยอง
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

5. นิสิตไดรับการดูแลเรื่อง
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  
และการสนับสนุนแหลงทุน
จนจบการศึกษา 

• นิสิตมีความสุข ไดรับ
โอกาส และมีความพรอมที่
จะเปนเภสัชกร หรือ
บัณฑิตที่ดี 

• นิสิตจบเปนบัณฑิต
รอยละ 100 

• บัณฑิตไดงานและ
สามารถคืนเงินใหแหลงทุน
ในระยะเวลาที่กําหนด 

• การพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อสรางความสัมพันธกับ
นิสิตและเขาใจนิสิต 

• โครงการปฐมนิเทศ /ปจฉิมนิเทศ  

• การเตรียมความพรอมและการ
แนะแนวอาชีพ ตลาดนัดวิชาชีพ 
การศึกษาตอ สําหรับนิสิตปสุดทาย 

• การเสาะหาแหลงทุนกูยืมฉุกเฉิน 
หรือกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาอื่นๆ 

    • จํานวนอาจารยที่เขารวม
และความพึงพอใจในระดับ
คะแนนเฉลี่ยดีมาก 

• ความพึงพอใจ  

• มีแหลงทุนและจํานวนทุน
ที่กระจายไดทั่วถึง 

• นิสิตสามารถไดงานที่
ตนเองชอบในระยะเวลา
เหมาะสม 
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แผนยุทธศาสตรที่ 6: การจัดการความรู สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 
ผูรับผิดชอบ:   รองคณบดีฝายบริหาร 
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1. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

• คณะเภสัชศาสตรมีการ
วางระบบและการ
ดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
เปนแบบอยางที่ดีทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย 

• บัณฑิตมีคุณสมบัติ
ตามปณิธาน คือ ผูมี
คุณธรรม ผูนําทางวิชาการ 
และมีความชํานาญทาง
วิชาชีพ 

• ผลการประเมินอยูใน
ระดับดีมาก มีความ
เชื่อมโยงระหวางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
กับแผนยุทธศาสตร 

• หนวยงานมีการ
ประเมินตนเองอยาง
สม่ําเสมอและนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  

 

• โครงการพัฒนาความรู ความ
เขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ การ
ประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ 

• การวางแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน บนการมี
สวนรวม 

• สรางระบบการติดตามการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และ
รายงานผลตามชวงไตรมาศ 

• การประกันคุณภาพในหนวยยอย
อยางสม่ําเสมอ 

• การพัฒนาโปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับ การจัดการ 

• การเยี่ยมหนวยงานเพื่อสราง
ความเขาใจ นําไปสูการประเมิน
ตนเอง และการจัดทําเอกสารที่
เกี่ยวของ 

• สงเสริมใหเกิดการวิจัยระบบเพื่อ

    • หนวยงานทุกหนวยมีการ
ประกันคุณภาพการ
ดําเนินการ 

• มีการกําหนดตัวชี้วัด
ระดับหนวยงาน/ระดับงานที่
เหมาะสมโดยเฉพาะในสวนที่
เปนผลลัพธ 

• มีการรวบรวม ประมวล 
ขอมูลที่เปนปจจุบัน 

• หนวยงานสามารถ
ดําเนินการตามแผนฯที่
กําหนดมากกวารอยละ 95  

• คะแนนทุกตวัชี้วัด >4 
และคะแนนเฉลี่ย >4.85 

• ลดภาระการจัดทําแฟม
งาน หรือการเก็บรวบรวม
หลักฐานที่เปนเอกสาร 

• การวัดความพึงพอใจ  



 45

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

เปนการตอบเรื่องคุณภาพ ทั้งการ
เรียนการสอน การวัด อยางตอเนื่อง 

• เอกสารการประเมินหรือ
การรวบรวมผลงานของคณะ
เภสัชศาสตรที่มีคุณคา  

2. การจัดการความรู • คณะเภสัชศาสตร เปน
องคกรที่เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

• เปนแหลงรวบรวม
ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของดานสุขภาพ 
การรักษาดวยตนเอง 

• เกิดนวตกรรมที่
เหมาะสมตอองคกร และ
ระดับประเทศ 

•  บุคลากรมีความสุข
และพึงพอใจที่เปนสวน
หนึ่งขององคกร 

• เกิดองคความรูของ
องคกร  

• องคกรมีความ
ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยง
ลดลง 

• มีชองทางที่ชัดเจนใน
การแลกเปลี่ยนหรือการ
จัดการความรู โดยอยูใน
รูปแบบตางๆของ 
knowledge artifacts 

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดการความรู 

• การประดิษฐสื่อความรูในรูปแบบ
ตางๆเพื่อการกระตุน การนําลงสูการ
ปฏิบัติ การเผยแพร การเก็บ
รวบรวม 

• การสรางเสริมบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชน กําหนดใหมี
เวทีการแลกเปลี่ยนอยางไมเปน
ทางการในทุกหนวยงาน  

• การจัดมหกรรมความรูคูคณะ
เภสัชศาสตร 

• การประกาศเกียรติคณุบุคลากร 
และหนวยงานดีเดนแตละเดือน ใน
ลักษณะตางๆกัน 

• การใหรางวัลแกผลงาน/การ
ปฏิบัติงานสําคัญหรือเปนนวตกรรม  

    • จํานวนนวตกรรมใน
องคกร 

• จํานวนองคความรู
เฉพาะที่เกิดขึ้น 

• จํานวนอุบัติการณหรือ
ความเสี่ยงที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนแตละกลุมงาน 

• รูปแบบและจํานวนครั้ง
ของการเผยแพรองคความรู
ผานสื่อประดิษฐ (Artifacts) 
รูปแบบตางๆ 

• ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการ 

• อัตราความพึงพอใจของ
เจาหนาที่ 
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3. การจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• มีระบบและโครงสราง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
รองรับการบริหารของ
องคกร 

• เครือขายขอมูล
อินเตอรเน็ตมี
ประสิทธิภาพ 

• สามารถรองรับเรื่อง
การจัดการความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• มีโปรแกรมการจัดการ
ขอมูลเพื่อลดการ
ดําเนินการดานเอกสาร 
และงายตอการเขาถึง เปน
ปจจุบัน 

• การประมวลผลการ
ดําเนินการดานตางๆที่เปน
ปจจุบัน 

• เครือขายขอมูลคณะ
เปนที่นาสนใจ และมีผูเขา
เยี่ยมชมสม่ําเสมอ  

• สะดวกตอการเขาถึง 
การแลกเปลี่ยน 

• ตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับคณะฯ โดยมีหนาที่ 
ความรับผิดชอบชัดเจน 

• โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและการสรางเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

• อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช
โปรแกรม การติดตามและ
ประเมินผล 

• คณะทํางานกระจายตาม
หนวยงานในการสงตอ/ปรับขอมูลให
เปนปจจุบัน 

 

    • จํานวนครั้งที่ผูเขามา
เยี่ยมชม 

• จํานวนกระทูหรือการ
แลกเปลี่ยน 

• ความเปนปจจุบันของ
ระบบขอมูลขาวสาร 

• ผลสําเร็จของโครงการ 

• แนวโนมที่ลดลงของ
จํานวนกระดาษเฉลี่ยตอ100 
เรื่องที่เขามา ตองไมนอยกวา
รอยละ 40 
 
 

4. การวิเทศสัมพันธ  • มีความจัดเจนใน
กิจกรรมวิเทศสัมพันธ และ
กอใหเกิดภาพลักษณที่ดี
ในระดับนานาชาติ 

• สรางความสัมพันธ 
ขยายโอกาสการศึกษาสู
ประเทศเพื่อนบาน 

• มีการแลกเปลี่ยน 
วาจางผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศเพื่อการพัฒนา
ความรู ทั้งในระดับอาจารย 
บุคลากร และนิสิต 

• นิสิตตางชาติมาศึกษา
อยางตอเนื่องทั้งในระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา  

• การกําหนดภาระหนาที่ ที่ชัดเจน
ครอบคลุมตั้งแตการติดตอ 
ประสานงาน การดําเนินการดาน
เอกสาร การตอนรับ การเจรจา การ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  การเก็บ
รวบรวมขอมูล การเปนหนวยกลาง
ประสานกับงานวิชาการ งานวิจัย 
ฯลฯ 

    • จํานวนชาวตางประเทศ
ที่มาเยี่ยมเยือน 

• จํานวนผูเชี่ยวชาญที่มา
แลกเปลี่ยนความรู หรือมา
ชวยในการพัฒนา 

• จํานวนนิสิตชาว
ตางประเทศที่มาศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

 • ประสานการจัดการและ
จัดหาแหลงทุนตางประเทศ
รวมกับงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ 

• มีการพัฒนาการวิจัย 
การเยี่ยมเยือนหนวยงาน
ระหวางประเทศ 

• ดําเนินการรวมกับภาคีทาง
วิชาชีพ สถาบัน สมาคม ทางเภสัช
ศาสตร 

• ประสานเรื่องนิสิตตางประเทศ
ตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือตาม
บันทึกขอตกลงตางๆ (ประสานกับ
รองฯวิชาการเรื่องการจัดการเรียน
การสอน) 

• จํานวนอาจารย หรือ
จํานวนครั้งที่ไปเยี่ยมเยือน
ตางประเทศอยางเปน
ทางการ 

• จํานวนโครงการความ
รวมมือ งานวิจัย หรือแหลง
ทันที่ทํารวมกับตางประเทศ 

• จํานวนชาวตางประเทศที่
เปน co-adviser 

• จํานวนอาจารยที่เปน co-
adviser กับสถาบัน
ตางประเทศ 

5. การประชาสัมพันธเพื่อ
ภาพลักษณที่ดีและ
สามารถแขงขัน 

• มีการวางระบบการ
ประชาสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• องคกรและบุคคล 
ภายนอกรับรูภาพลักษณที่
ดีขององคกรและมีความ
ศรัทธา เชื่อมั่นใน
สมรรถนะองคกร 

• องคกรภายนอกรับรูวา
เปนคณะเภสัชศาสตรชั้น
นําของประเทศ 

• คะแนนการสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัย
อยูระดับ 1 ใน 3 ของ
ประเทศอยางตอเนื่อง 

• เปนคณะในดวงใจของ
นักเรียน 

• โครงการประชุมวิชาการ 15 ป 
คณะเภสัชศาสตร  

• จัดตั้งคณะทํางานดาน
ประชาสัมพันธ 

• แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ 

• ใหนิสิตเขามามีสวนรวมในการ
คนคิดเรื่องการประชาสัมพันธคณะ 
หรือขอเดนขององคกร หรือหลักสูตร 
โดยประสานกับรายวิชาที่เกี่ยวของ 

    • คะแนนสอบเขา
เปรียบเทียบกับคณะเภสัช
ศาสตรแหลงอื่น.ในลําดับ   
1-3 
 



 48

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

• โครงการเยี่ยมศิษยเกาชาว
นเรศวร โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง 

• การประชาสัมพันธเหตุการณ 
หรือผลงานภายในคณะอยาง
สม่ําเสมอ ผานสื่อในรูปแบบตางๆ 
อาทิ สิ่งพิมพ โทรทัศน  เครือขาย
อินเตอรเน็ต 
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แผนยุทธศาสตรที่ 7: เสริมสรางสมรรถนะและความสามารถแขงขันขององคกร 
 
ผูรับผิดชอบ:   คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

1. การคนหาจุดแข็ง
และเอกลักษณที่
นําไปสูการสราง
วิสัยทัศนที่เหมาะสม 

• องคกรมีวิสัยทัศนที่
ชัดเจนและนโยบายที่
พรอมแขงขัน 

• มีเอกลักษณและ
เกิดหนวยงานที่
สามารถพัฒนาตอยอด
เพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

• ไดกลยุทธที่
เหมาะสมตอบริบทของ
องคกร 

• มีแผนปฏิบัติการที่
เหมาะสม 

• การวิเคราะห SWOT และ
การจัดทํา TOWS matrix 

• การระดมสมอง กําหนดกล
ยุทธเพื่อการแขงขัน สรางความ
ชัดเจนของกลยุทธ  

• การถายทอดและการ
สงเสริมใหเกิดการดําเนินการ 

    
 
 

• ความสําเร็จของโครงการตามเปาหมาย 
 

2.  การประเมินและ
การพัฒนาสมรรถนะ
องคกร ผูปฏิบัติงาน 

• องคกรบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

• มีการจัดทํา
พจนานุกรมสมรรถนะ
หรือแบบจําลอง
สมรรถนะของบุคลากร 

• ผูปฏิบัติงานมี
สมรรถนะที่สอดคลอง
กับบทบาทหนาที่ ใน
ระดับสูงขึ้นไป 

• ไดแบบจําลอง/
พจนานุกรมสมรรถนะ
ที่สอดคลองกับบริบท
องคกร ทราบ
ความสัมพันธของ
ตําแหนงงานตอ

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องสมรรถนะ การจัดทํา
แบบจําลอง และพจนานุกรม
สมรรถนะของหนวยงาน 

• การสรางแบบวัดและ
ประเมิน 

• การอาสาสมัครกลุม
โครงการนํารองเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะ 

    • รอยละ 100 ของบุคลากรรับรูเรื่องการ
พัฒนาและประเมินสมรรถนะ 

• สามารถขยายการดําเนินการครอบคลุม
ทุกหนวยงาน 

• ผลผลิตหรือผลสําเร็จตอชิ้นงานอยูใน
เกณฑที่สูงขึ้น 

• ไมมีขอรองเรียนเรื่องการตอบแทนหรือ
การประเมินความดี ความชอบจากการ
ปฏิบัติงาน 



 50

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 51 52 53 54 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

สมรรถนะ 

• สามารถกําหนด
สมรรถนะขององคกร
แตละระดับในแตละ
กลุมบุคลากร เชน 
core competency, 
professional 
competency และ 
technical competency 

• การติดตามและประเมินผล
การดําเนินการ ความรู ความ
เขาใจ 

• สรางความตอเนื่องกับเรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. องคกรในกํากับมี
ศักยภาพและสามารถ
สนับสนุนกิจกรรมคณะ
เภสัชศาสตร 

• องคกรในกํากับ
สามารถเลี้ยงตนเอง 
และมีระบบการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

• คณะเภสัชศาสตร
ไดรับการจัดสรรรายได
จากองคกรในกํากับ
อยางเหมาะสมเพื่อการ
บริหารจัดการ 

• สถานะการเงินการ
คลังอยูในเกณฑดี 

• มีระบบการจัดการ
ภายในและโครงสรางที่
เหมาะสม 

• การดําเนินการ
ภายในหนวยงาน
สามารถตรวจสอบได 

• ขอมูลมีความเปน
ปจจุบัน 

• ระบบการตรวจสอบภายใน
ที่สม่ําเสมอ และการปรับระบบ
ตามขอเสนอแนะ 

• การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

• การจัดหาพันธมิตรในการ
ใหบริการหรือการทําบันทึก
ขอตกลง 

• ระบบการติดตามคุณภาพ
งานอยางตอเนื่อง 

• การขยายบทบาท หนาที่ 
หรือความสามารถในการ

    • จํานวนงาน/มูลคาที่ขอรับบริการทดสอบ
คาชีวสมมูล ฯหรืออื่นๆ 

• มูลคาสินคาที่ขายได และผลกําไรของการ
ดําเนินการ  

• ดัชนีมูลคาทางการเงิน การคลัง เชน 
อัตราสวนสภาพคลอง 

• แหลงทุน/มูลคาวิจัยที่ไดรับ 

• ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นกวารอยละ 30 

• ขอบเขตความสามารถในการใหบริการมี
มากขึ้น 

• ไมเกิดขอรองเรียนหรืออุบัติการณรายแรง
ที่สะทอนความบกพรองของระบบ 
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ใหบริการ 

• การหาแหลงทุน ตลาด หรือ
การประเมินสภาพแวดลอม
อยางเหมาะสม 

4. การติดตามผลการ
พัฒนาสมรรถนะและ
โอกาสในการแขงขัน 

• คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เปนคณะเภสัชศาสตรที่
เปนทางเลือกอันดับตน
ในประเทศ 

• คะแนนการสอบ
คัดเลือกของนิสิตสูง
เปนอันดับ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ 

• นวัตกรรม 
ผลงานวิจัย การบริการ
วิชาการ เปนที่ยอมรับ
ในระดับประเทศอยาง
กวางขวาง 

• ผลงานวิจัยของ
อาจารยเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 

• ประเมินตนเองอยาง
เที่ยงตรง 

• วิเคราะหความเสี่ยง หา
โอกาสพัฒนา สรางจุดเดนและ
เอกลักษณของตน 

• ระดมสรรพกําลังจากทุก
ภาคสวนเพื่อหนุนเสริมการ
จัดการ 

• สรรหาคณะกรรมการที่
ปรึกษาหรือเครือขายพันธมิตร
ที่เขมแข็ง และสามารถ
สนับสนุนใหเกิดการแขงขันทั้ง
ในระดับประเทศ และนานาชาติ 

• สรางความสามัคคีใน
ระหวางบุคลากร 

    • คะแนนผลการสอบคัดเลือก 

• โอกาสพัฒนา จากการประเมินตนเองที่
นําไปสูการวางแผนระดับตางๆ 

• องคประกอบของคณะกรรมการ และ
นโยบายหรือขอคิดเห็น 

• รูปแบบการสนับสนุน และความตอเนื่อง 

• เกิดวัฒนธรรมองคกรเรื่องความสามัคคี 
การชวยเหลือกัน 
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ยุทธศาสตรที่ 8 :  เภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

ผูรับผิดชอบหลัก :  คณบดี  และคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 53 54 55 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

1. นโยบายและ
ยุทธศาสตรเภสัชศาสตร
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

• คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวรมี
นโยบายและยุทธศาสตร
ดานการสรางเสริมสุขภาพ 

• ยุทธศาสตร และเข็มมุง 
มีความชัดเจน สอดคลอง
ทิศทางทั้งระดับภูมิภาค 
และระดับชาติ 

• โครงสรางองคกรที่
ตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร 

• นโยบายไดรับการนํา
ลงสูการปฏิบัติ  

• มีเอกภาพ อัตตลักษณ
ของความเปน “นเรศวร” 

• องคกรธรรมาภิบาล 

 

• นโยบายสอดคลองกับ
แนวคิดสากลเรื่องการสราง
เสริมสุขภาพ 

• แผนยุทธศาสตรที่
ชัดเจน สอดคลองทิศทาง
ระดับประเทศ ครอบคลุม 
12 หมวดในธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
เนนการมีสวนรวม 

• หนวยงานสามารถนํา
แผนดังกลาวลงสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 

• หนวย/งาน/
ผูรับผิดชอบดานการสราง
เสริมสุขภาพ  

• องคกรทองถิ่นเขามามี
สวนรวม 

• มีระบบการติดตาม 
การนิเทศกํากับ  

• แผนปฏิบัติการและแนวทางใน
การจัดหางบประมาณ เชื่อมโยง
แหลงทุนภายนอก 

• ประชาพิจารณนโยบายและ
ยุทธศาสตรในทุกระดับ สอดคลอง
กับปรัชญาและแนวคิดหลัก 

• โครงการเผยแพร และสราง
ความเขาใจเรื่องยุทธศาสตร การ
ประกาศความมุงหมายในแตละป  

• เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดระบบ
สุขภาพ แนวทางการขับเคลื่อน 

• การประเมินตนเอง และการ
คนหาความเสี่ยง โอกาสพัฒนา 

• การประชุม/ระดมสมอง เรื่อง
การวัดผลสัมฤทธิ์ แนวทางการ
รายงาน  

• การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ 

   • แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตร จํานวน และ
คุณภาพ 

• จํานวนโครงการและ
ผลสําเร็จตามโครงการ 

• รายงานและการติดตามผล
การดําเนินการแตละหนวย
เปนไปตามเปาหมาย 

• ฐานขอมูลที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

• ผลการประเมินคุณภาพ 

• อัตราความพึงพอใจ 
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2. การจัดการสิ่งแวดลอม 
และบรรยากาศเพื่อการ
ปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม ความปลอดภัย 
และสุขภาวะ 

• มีสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศการทํางาน การ
เรียนการสอน ที่เนนการ
ปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม ความปลอดภัย 
และสุขภาวะผูปฏิบัติงาน 
ผูเรียน 

• ใหมีหลักประกันและ
ความคุมครองดานสุขภาพ 

• บุคลากรมีคุณภาพ มี
ความสุข มีความรกัองคกร 
ความผูกพัน และมีความ
เสียสละ  

• มีกลไกที่ชัดเจนในการ
สงเสริม กํากับ ติดตาม 
และแกไขอยางเหมาะสม 

• มีคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม/อาชีวอนามัย 

• มีขอมูลความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม/อาชีวอนามัย 

• มีการควบคุมปจจัยที่
คุกคามตอสุขภาพ 

• มีระบบการปองกันและ
ควบคุมโรคที่ชัดเจน 

• องคกรปลอดสิ่งเสพติด 
อบายมุข 

• บุคลากร/นิสิต มี
คุณธรรมจริยธรรม 

• บุคลากรมีสุขภาวะ
เปนไปตามเกณฑและ
ความเหมาะสม 

• กิจกรรมดานศิลป 
วัฒนธรรม และการ
สงเสริมจิตวิญญาณ 

• ไมเกิดอุบัติการณ
รายแรงดานสิ่งแวดลอมที่
สงผลตอสุขภาวะ 

• การสรางคานิยม และวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผานภาวะผูนํา และ
มาตรการเชิงรุก 

• การคนหาความเสี่ยง และการ
ระดมสมองเพื่อทําแผนปฏิบัติการ 
การลดปจจัยเสี่ยงดานอาชีวอนามัย 

• การรณรงค การใหขอมูล
ขาวสาร อยางตอเนื่อง 

• การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สันทนา
การ และการออกกําลังกาย 

•  หองเรียน/หองปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

• งามอยางปลอดภัย งามภายใน   
งามอยางมีคุณคา 

• องคกรปลอดพาหะนําโรค 

• ระบบสาธารณูปโภค และ
สุขาภิบาลที่ลดความเสี่ยง 

• โครงการสงเสริมดานจิต
วิญญาณ การบําเพ็ญประโยชน 

• แผนที่ผลลัพธทุกรายวิชาแสดง
ถึงคุณธรรม และจริยธรรม 

• “ลานสัตยาบันกับลูกนเรศวร” 

   • โครงการ กิจกรรมที่ไดรับ
การจัดสรรจากแหลงทุน
ภายนอก 

• ความเสี่ยงสําคัญไดรับการ
จัดการอยางเหมาะสม 

• จํานวนอุบัติการณและระดับ
ความรุนแรง  

• งบประมาณที่ใชในแตละป 

• สภาวะสุขภาพของบุคลากร 

• ไมมีอุบัติการณดานคุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากร นิสิต 

• ความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของ 

• สัดสวนพื้นที่สีเขียวและ
สันทนาการ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 

• ผลสัมฤทธิ์การดําเนินการไม
นอยกวารอยละ 80 ทุกโครงการ 

• บุคลากร และนิสิตไดรับการ
เชิดชู ยกยอง ดานการเปนผูนํา
ทางจริยธรรม คุณธรรม และ สุข
ภาวะ 
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3.  การสรางเสริมความ
เขมแข็งองคกรผานความ
รวมมือทั้งภายใน/ภายนอก 
และภาคีเครือขาย ดาน
การสรางเสริมสุขภาพ 

• เกิดเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนาดาน
การสรางเสริมสุขภาพ
รวมกับคณะตาง ๆ 

• เกิดเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนา
ระหวางสถาบันการศึกษา
และภูมิภาค 

• เกิดองคความรูที่
เฉพาะสําหรับการสราง
เสริมสุขภาพทางเภสัช
ศาสตร 

• แหลงฝกมีการ
ดําเนนิการและมีการ
จัดการดานการฝก
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริมสุขภาพ
อยางมีคุณภาพ 

• ความรวมมือที่
สอดคลองกับภูมิปญญา
ทองถิ่นดานการแพทย 
การสาธารณสุขไทย 

• โครงงาน/แผนงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพ  

• ความตอเนื่องและ
แผนปฏิบัติการรวมกัน
ระหวางคณะ/ภาคี 
เครือขายสุขภาพ 

• จํานวนองคความรูที่
สรางขึ้นรวมกันดานการ
สรางเสริมสุขภาพและ
ระบบยา 

• ชุมชน/ภูมิภาค
ตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญในการใชภูมิ
ปญญาดานการแพทยแผน
ไทย ยาไทย ยาพื้นบาน 

• ระบบกลไกสนับสนุน
การจัดการ งบประมาณ
อยางเหมาะสม 

• ทองถิ่นสามารถพึ่งพา
ตนเองดานการดูแล
สุขภาพสอดคลองกับ
บริบท 

• นอมนําพระราชดําริ “ความอยู
รอด การพึ่งพาตนเองดานยากับ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

• การแลกเปลี่ยนใน/นอก cluster 
วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่นําไปสูการ
กําหนดแนวทาง นโยบายรวมกัน 

• เวทีสาธารณะดานการสราง
เสริมสุขภาพ 

• การประชุมรวมภาคการศึกษา 
กับทองถิ่น ในการคนหาเสนทาง
และตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่น 

• การระดมทุน  

• โจทยวิจัยสมุนไพรเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง  

• การประชุมปฏบิัติการระหวาง
สถาบันการศึกษา แหลงฝก 

• การทําบันทึกตกลงระหวาง
องคกร 

• โครงการสงเสริมการเขาถึง และ
การใชยาอยางเหมาะสม 

• โครงการภูมิปญญาพื้นบานดาน
ยา อาหาร การดูแลตนเอง 

   • โครงการรวมกันระหวาง 
cluster 

• จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่
ไดรับการสานตอ  

• ผลสําเร็จของการดําเนินการ
แตละโครงการตามเปาหมาย 

• จํานวนนวตกรรมและองค
ความรูที่เกิดขึ้น 

• จํานวน สูตร ตํารับ ยา 
อาหาร การดูแลตนเอง ฯลฯ 

• ความพึงพอใจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• จํานวนผลงานวิชาการทุก
ระดับที่มีการเผยแพรทั้งในและ
ตางประเทศ 

• แนวทาง/คูมือการฝก
ปฏิบัติงานและระบบสนับสนุนที่
เชื่อมโยงดานการสรางเสริม
สุภาพ 
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4.  การเรียนรู และสราง
เสริม พัฒนาทักษะบุคคล
ใหสามารถปรับพฤติกรรม
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

 

• เกิด COP ดานสุขภาพ
กับการศึกษา 

• บุคลากร/นิสิต มีความ
ตระหนักดานการสราง
เสริมสุขภาพ 

• บุคลากร/นิสิต มีทักษะ
และพฤติกรรมเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ 

• การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพที่
นาเชื่อถือ เปนกลาง และ
เปนธรรม 

• ชองทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

• บุคลากร/นิสิต มีความ
ตระหนัก และมีทักษะที่
เหมาะสมในดานสรางเสริม
สุขภาพ 

• เกิดโครงการที่
ตอบสนองตอนโยบาย 
มหาวิทยาลัยดานการสราง
เสริมสุขภาพ 

• บุคลากรมีสวน
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ระบบสุขภาวะอยาง
เหมาะสม 

• ไมเกิดอุบัติการณ
รุนแรง หรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงอันเนื่องจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เหมาะสม 

• นิสิตมีทักษะในการ
ปฏิเสธ อบายมุข สิ่งเสพ
ติด หรือสิ่งที่ไมเหมาะสม
ตอสุขภาพและการปฏิบัติ
ที่มิชอบ 

• การจัดการความรู ผานการเลา
เรื่อง การสรางเสริมกําลังใจซึ่งกัน
และกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ 

• ประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่
เนนทักษะชีวิต โดยเนนแนว
ทางการปฏิเสธสิ่งเสพติด อบายมุข 

• การประกวดนวัตกรรมเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ  

• การสรางสื่อเพื่อใหเกิดการ
เรียนรู แลกเปลี่ยน และอุทธาหรณ 

• โครงการนิสิตจิตอาสาเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ 

• คลินิกอดบุหรี่ 

• การรณรงคการใชยา อาหาร 
เครื่องสําอาง อยางเหมาะสม 

• สัปดาหเภสัชกรรมเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ 

• คลินิกสุขภาพดีหางไกลสิ่งเสพ
ติด 

• คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
เพื่อสุขภาวะ 

• กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   • ชมรม/COP 
การสรางเสริมสุขภาพ 
และคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

• การดําเนินการดานบริการ
สามารถบรรลุเปาหมายมากกวา
รอยละ 90 

• ไมเกิดอุบัติการณระดับ
รายแรงที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่
สามารถปองกันได หรือสิ่งเสพ
ติด อบายมุข 

• จํานวนผูเขารวมโครงการ
พัฒนาทักษะดานตาง ๆ 

• จํานวนนิสิต/บุคลากรที่เขา
รับบริการในคลินิก 

• จํานวนผูที่สามารถอดบุหรี่ 
และลดละเลิกสิ่งเสพติด 

• จํานวนนวัตกรรมดานการ
ปรับพฤติกรรมเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ 

• ความพึงพอใจของผูที่มีสวน
ไดเสีย 
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5. บูรณาการองคความรู
ทางเภสัชศาสตรและการ
จัดการหลักสูตร การ
บริการวิชาการ เพื่อการ
พัฒนา 4 ดานคือ กาย จิต 
สังคม จิตปญญา 

• หลักสูตรที่มีความ
ชัดเจนในการสนับสนุน
ปรัชญา และธรรมนูญ การ
สรางเสริมสุขภาพ 

• เกิดรายวิชาการสราง
เสริมสุขภาพที่ชัดเจน  

• รายวิชาทั่วไปมีการ
ผนวกแนวคิดดานการ
สรางเสริมสุขภาพ 

• เปนองคกรที่มุงปลูกฝง
จิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

• การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

• หลักสูตรที่สงเสริมการ
ใชสติ ความคิด เหตุผล 
และจิตวิญญาณ 

• เกิดรายวิชาที่วาดวย
การสรางเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และ คุณธรรม
พื้นฐาน 

• วัตถุประสงคหลักสูตรมี
การระบุดานการสรางเสริม
สุขภาพที่ชัดเจน 

• รายวิชามีสัดสวนการ
สรางเสริมสุขภาพไมนอย
กวารอยละ 10 

• การเสวนาโดยเภสัชกร
ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณ 

• การลดความเขมขน
ของเนื้อหา เนนการคิด 
และการปฏิบัติจริง 

•  รานยาคณะเภสัช
ศาสตร เพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ การดูแลตนเอง 

• เกิด Clerkship การ
สรางเสริมสุขภาพเปน
รายวิชาเลือกเสรี 

• มีรายวิชาที่เกี่ยวของ
การสรางเสริมสุขภาพ
โดยตรง เชนการเลิกบุหรี่ 
ยาและสุขภาพ 

• การประสานแหลงทุน และการ
จัดการทรัพยากรเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ 

• ทุกรายวิชาใหความสําคัญกับ 
outcome mappings โดยเฉพาะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

• การระดมสมองแนวทางการ
จัดการเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
สําหรับหลักสูตร รายวิชา การฝก
ปฏิบัติงาน 

• นิสิตเปนหลักโครงการรณรงค
ดานจริยธรรมเชน ไมแขวนปาย 

• การแลกเปลี่ยนในคณะ และ
นอกคณะ ถึงการจัดการรายวิชาที่
เนนการสรางเสริมสุขภาพ 

• การเรียนการสอนที่คํานึงถึง
สิทธิผูปวย การสรางความตระหนัก 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

• สรางรายวิชาที่บูรณาการ และ
เรียนรวมกันในสายวิทยาศาสตร
การแพทย 

   • ทุกหลักสูตรมี outcome 
mapping ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

• จํานวนรานยาที่เขารวม
กิจกรรม 

• รอยละที่เพิ่มขึ้นของเภสัชรที่
อยูปฏิบัติงานรานยาตามเวลา 

• จํานวนรายวิชาที่มีการปรับ
เนื้อหาสอดแทรกการสรางเสริม
สุขภาพชัดเจน 

• จํานวนโครงการดาน
จริยธรรม 

• จํานวนนิสิต/กลุมเปาหมายที่
เขารวมโครงการ 

• ผลสําเร็จตามโครงการฯ 

• ผูใชบัณฑิตพึงพอใจกับ
คุณภาพบัณฑิต โดยเฉพาะดาน
จิตวิญญาณ 

• จํานวนเอกสาร หรือแนวทาง
ที่ชัดเจนในการบูรณาการองค
ความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 53 54 55 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

• การฝกปฏิบัติงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพ 

• รูปแบบการบริการ
วิชาการ/รานยา มุงการละ
เลิกสิ่งเสพติด 

• การใหคําปรึกษาเรื่อง
การดูแลตนเอง ความงาม
อยางเหมาะสม 

• นิสิตไดรับการพัฒนา
ทั้ง 4 ดานคือ กาย จิต 
สังคม และจิตปญญา 

• โครงการจิตอาสา และ
การสรางความตระหนัก
ดานความรับผิดชอบตอ
สังคม 

• คลินิกความงามอยาง
ปลอดภยั และสุขภาพที่ดี 

• ประยุกต
ศิลปวัฒนธรรม เขากับการ
เรียนรู การจัดการ การ
แกไขปญหา 

• รานยาเพื่อการดูแลตนเอง และ
การเขาถึงยาอยางเหมาะสม คลินิก
ใหคําปรึกษา และการเขาสูระบบ
ประกันสุขภาพ 

• สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

• คลินิกเทคโนโลยี 

• การใชสมุนไพรในวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางเพื่อการพึ่งตนเอง 

• การใหบริการ การจัดตั้งหนวย
ใหคําปรึกษา การดูแลสุขภาพ และ
ความงาม ที่ยั่งยืน และปลอดภัย 

• สโมสรนิสิตฯ มีโครงการดาน
จริยธรรม การสรางเสริมสุขภาพ 
การออกชุมชน ผูดอยโอกาส 

• โครงการ “ลูกยาชาวบาน” โดย
นิสิตอยูชุมชน เรียนรูความคิด 
ความเปนชุมชน เพื่อเพิ่มมิติการ
มองปญหามากไปกวาเรื่องความ
รวมมือใชยาตามแผนฯ 

• การบูรณาการดานบันเทิง ศิลป 
วัฒนธรรม เขากับการเรียนการสอน 
ความรับผิดชอบวิชาชีพตอสังคม 

• เกิดนวตกรรมดานบูรณาการ
การเรียนการสอน และกิจกรรมที่
มุงการพัฒนาทั้ง 4 ดาน 

• เครือขายเภสัชสัมพันธมีการ
รณรงคที่ตอเนื่องดานวิชาชีพ 

• ความคิดเห็นของอาจารย  
บุคลากร ตอคุณภาพนิสิต ทั้ง
ดานการเรียนรู คุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ 

• ผลสําเร็จตามโครงการ    
การคุมครองผูบริโภค ดาน
เครื่องสําอาง เวชสําอาง 

• ความพึงพอใจของผูที่มีสวน
ไดเสีย 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลลัพธ กลยุทธ/การดําเนินการ 53 54 55 ตัวชี้วัดการดําเนินการ 

เชน สัปดาหภาพยนตร ลําตัดเพื่อ
การไมแขวนปาย  

• การรณรงคดานการดูแลตนเอง 
เครื่องสําอางเพื่อสุขภาวะ 

• โรงมหรสพทางวิญญาณ 

• โครงการสรางหนังสั้น/วิดิโอ 

• จิตวิญญาณในภาพถาย 

• ประกวดรองเพลง/แตงกลอน 
ตามความมุงหมายที่หลากหลาย 

• สัปดาหอาหารเพื่อสุขภาพ 

• โครงการเภสัชสัมพันธมุงการ
สรางความตระหนักที่วิชาชีพพึงมี
ตอสังคม 

• เครือขาย/สหพันธ นิสิต/
นักศึกษาเภสัชศาสตรเพื่อสังคม 
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สวนที่ 3 
 

 
 

แผนการรับนิสติ อัตรากําลัง  
และงบประมาณ 
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สวนท่ี 3 
 

แผนการรับนิสิต แผนอัตรากําลัง และงบประมาณ 

 
3.1 แผนการรับนิสิตและการผลิตบัณฑิต ชวงแผนฯ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ป (สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม) 

         จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554  

ป 1 119 100 100 100 100  

ป 2 117 119 100 100 100  

ป 3 78 117 119 100 100  

ป 4 81 78 117 119 100  

ป 5 94 81 78 117 119  

ป 6 89 94 81 78 117  

จํานวนนิสิต 578 589 595 614 636  

จบการศึกษา 89 94 81 78 117  

2)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  (หลักสูตรตอยอด 2 ป) 

      จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 1 5 5 5 5 

ป 2 - 1 5 5 5 

จํานวนนิสิต 1 6 10 10 10 

จบการศึกษา  - 1 5 5 5 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป (สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง) 

       จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 53 40 40 40 40 

ป 2 40 53 40 40 40 

ป 3 26 40 53 40 40 

ป 4 - 26 40 53 40 

จํานวนนิสิต 119 159 173 173 160 

จบการศึกษา - 26 40 53 40 
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4)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 43 40 40 40 40 

ป 2 56 43 40 40 40 

จํานวนนิสิต 99 83 80 80 80 
จบการศึกษา 56 43 40 40 40 

 
5) นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 - - - - - 

ป 2 3 - - - - 

จํานวนนิสิต 3 - - - - 

จบการศึกษา 3 - - - - 

               หมายเหตุ : หยุดรับนิสิตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

 
6) จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 - - - - - 

ป 2 - - - - - 

จํานวนนิสิต - - - - - 

จบการศึกษา - - - - - 

หมายเหตุ : หยุดรับนิสิตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

 

7) จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง (หลักสูตร
นานาชาติ) 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 4 10 10 10 10 

ป 2 3 4 10 10 10 

จํานวนนิสิต 7 14 20 20 20 

จบการศึกษา 3 4 10 10 10 
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8)  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
8.1  แบบ 1(1) 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 3 5 5 5 5 

ป 2 1 3 5 5 5 

ป 3 3 1 3 5 5 

ป 4 - 3 1 3 5 

จํานวนนิสิต 7 12 14 18 20 

จบการศึกษา - 3 1 3 5 
 

8.2 แบบ 1(2) 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 - 5 5 5 5 

ป 2 - - 5 5 5 

ป 3 1 - - 5 5 

ป 4 2 1 - - 5 

จํานวนนิสิต 3 6 10 15 20 

จบการศึกษา 2 1 - - 5 
 

9)  จํานวนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 2 5 5 5 5 

ป 2 - 2 5 5 5 

จํานวนนิสิต 2 7 10 10 10 

จบการศึกษา - 2 5 5 5 
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10)  จํานวนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 3 5 5 5 5 

ป 2 - 3 5 5 5 

จํานวนนิสิต 3 8 10 10 10 

จบการศึกษา - 3 5 5 5 

11)  จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา และวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล  
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 3 5 5 5 5 

ป 2 - 3 5 5 5 

จํานวนนิสิต 3 8 10 10 10 

จบการศึกษา - 3 5 5 5 

 
12) จํานวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑธรรมชาติ 
     (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวน เปาหมาย/ปการศึกษา 

ชั้นป 2550 2551 2552 2553 2554 

ป 1 3 5 5 5 5 

ป 2 - 3 5 5 5 

จํานวนนิสิต 3 8 10 10 10 

จบการศึกษา - 3 5 5 5 
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3.2  แผนความตองการอัตรากําลัง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ระยะแผนฯ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

 
ประเภทบุคลากร เดิม ความตองการเพ่ิมในแตละปงบประมาณ รวม 

 (2550) 2551 2552 2553 2554  

สายวิชาการ       

- ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 41 2 1 1 - 45 

- ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 14 - - 1 1 16 

- ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 14 - - 1 1 16 

รวม 69 2 1 3 2 77 

สายสนับสนุน       

- สาย ข. 8 - - - - 8 

- สาย ค. 3 - - - - 3 

- พนักงานสายบริการ 15 2 2 2 2 23 

- พนักงานราชการ 1 1 - - - 2 

- ลูกจางประจํา 2 - - - - 2 

- ลูกจางชั่วคราว 12 - 1 1 1 15 

รวม 41 3 3 3 3 53 
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3.3 แผนงบประมาณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ระยะแผนฯ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) 

 

งบประมาณแผนดิน  (แผนจัดการศึกษาฯ) 

หมวดรายจาย ปงบประมาณ 

  2550 2551 2552 2553 2554 รวม 

เงินเดือนและคาจางประจํา 12,550,900 13,178,445 13,837,367 14,529,236 15,255,697 69,351,645 

คาจางชั่วคราว 420,000 450,000 450,000 450,000 500,000 2,270,000 

คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 5,499,500 5,774,475 6,063,199 6,366,359 6,684,677 30,388,209 

คาสาธารณูปโภค - - - - - - 

เงินอุดหนุน 3,365,000 3,365,000 3,365,000 3,365,000 3,365,000 16,825,000 

รายจายอื่น - - - - - - 

รวมงบดําเนินการ 21,835,400 23,052,920 23,715,566 24,710,595 25,805,374 118,834,854 

คาครุภัณฑ - - - - - - 

ที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - - 

        

รวมงบลงทุน - - - - - - 

รวม 21,835,400 23,052,920 23,715,566 24,710,595 25,805,374 118,834,854 
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งบประมาณรายไดคณะเภสัชศาสตร 

หมวดรายจาย ปงบประมาณ 

  2550 2551 2552 2553 2554 รวม 

กองทุนเพ่ือการศกึษา          

 - คาจางชั่วคราว 2,006,640 1,467,600 1,300,000 1,200,000 1,000,000 6,974,240 
 - คาตอบแทนใชสอย  
   และวัสดุ 7,942,060 8,403,900 8,824,000 9,265,200 9,800,000 44,235,160 

 - คาสาธารณูปโภค 1,079,200 1,165,300 1,223,500 1,285,000 1,300,000 6,053,000 

 - เงินอุดหนุน 4,985,000 5,450,000 5,722,500 6,100,000 6,400,000 28,657,500 

กองทุนวิจยั       

 - ทุนอุดหนุนการวิจัย 1,143,500 1,191,100 1,250,000 1,310,000 1,375,000 6,269,600 

กองทุนกิจการนสิิต       
 - ทุนอุดหนุนกิจการ  
   นิสิต 640,000 880,000 925,000 970,000 1,000,000 4,415,000 

กองทุนสินทรัพยถาวร       

 - คาซอมแซมครภุัณฑ - - - - - - 
 - คาครุภัณฑ ทีดิ่น และ  
   สิ่งกอสราง       

งบสํารอง  20% 4,574,110 4,764,492 5,002,000 5,250,000 5,515,000 25,105,602 

รวม 22,370,510 23,322,392 24,247,000 25,380,200 26,390,000 121,710,102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

 
 
 
 

สวนที่ 4 
 

 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

สวนท่ี 4 
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 
แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ 

.................................................. 
 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 –  
2554)  ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 
   สวนแรก : เปนการรวมประเมินสถานการณทุนของประเทศ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจทุน
ทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการเปลี่ยนแปลงของบริบทของการ
พัฒนา เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ     
ฉบับที่ 10 

สวนที่สอง : เปนการรวมกันพิจารณาแนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ ทุน 
ทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เพื่อมุงสูวิสัยทัศน และเปาหมายที่พึงประ
สงคของการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งกําหนดบทบาทการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้ ผลที่ได
จากการระดมความคิดเห็นในระดับภาคดังกลาว  สํานักงานฯ จะไดนําไปเปนขอมูลประกอบการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และวางบทบาทการมีสวนรวม
ของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสมตอไป 
 

 สถานการณการพัฒนาประเทศ 
2.1 การทบทวนผลการพัฒนาที่ผานมา 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 ที่ผานมา เกิดจากการนํา 

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและความไดเปรียบดนานแรงงานราคาถูกของประเทศมาใช
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและขยายฐานการผลิต ทําใหระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราสูง แต
การเติบโตดังกลาวนอกจากจะตองแลกดวยทรัพยากรธรรมชาติที่รอยหรอและเสื่อมโทรมลงไปมาก  
แลว ยังตองพึ่งพาทุนเทคโนโลยี และตลาดจากตางประเทศ ในขณะที่มีขอจํากัดทั้งในดานการพัฒนา
ศักยภาพคน การเสริมสรางฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการฟนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนา
ประเทศ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   เกิดปญหาความขัดแยงในสังคมจากความ
เหลื่อมล้ําของรายได และการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทําใหสรุปไดวา แมการพัฒนา
เศรษฐกิจจะบรรลุผลตามความมุงหมาย แตไดนําไปสูผลการพัฒนาที่ไมพึงปรารถนาทางดานสังคม 
และการพัฒนานั้นอาจจะไมยั่งยืน เพราะคนในสังคมสวนใหญยังไมไดรับผลประโยชนจาก
กระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่องกันมายาวนานแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงได
ปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหม โดยหันมาให ความสําคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะผูมี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และผูไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจาก
การพัฒนาจึงมุงเนนการพัฒนาแบบองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และมี 
กระบวนการพัฒนาที่บูรณาการทุกดานใหเชื่อมโยงกัน สวนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ยังไดยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ขณะเดียวกัน
ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อมุงใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทยทุกคนการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาดังกลาว 
แมวาจะสรางความเจริญเติบโตแกเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่ผลิต
ภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ที่ขยายตัวเฉล่ียรอยละ 7 ตอป (ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7) แมจะ
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แตภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโต
อยางตอนื่องในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 6.1 ตอป 
สงผลใหรายไดเฉลี่ยตอคนในราคาประจําปเพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาทในป 2504 เปน 99,339 บาทในป 
2547 การเติบโตดังกลาวสงผลใหประเทศไทยสามารถสะสมทุน (Net Capital Stock ราคาปจจุบัน) 
เพิ่มขึ้น  อยางรวดเร็วจาก 2.17 ลานลานบาท ในป 2527 เปน 20.55 ลานลานบาทในป 2547 ฐานะ
การลงทุนระหวางประเทศของไทยดีขึ้น ภาระหนี้สินลดลง เงินคงคลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี
การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังไดทําใหประเทศเขาสูความทันสมัย คน
ไทยมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตและมีโอกาสเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขและการศึกษา
มากขึ้น ทําให สุขภาพอนามัยและการเรียนรูโดยรวมของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางไรก็ตาม หาก
ประเมินผลการพัฒนาประเทศในมิติของความสมดุล ความพอดีและการมีภูมิคุมกัน เพื่อใหเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาการ
เติบโตดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสิ้นเปลือง       ยัง
ขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนหนึ่ง
เนื่องมาจากการใชทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมที่เนนทางดานปริมาณมากกวาคุณภาพ สงผลใหทุนตาง ๆ ไดสูญหายหรือลดนอยลง
ไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งทุนที่มีอยูก็ไมไดรับการเสริมสรางใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ   
เทาที่ควร 
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(1) สถานการณดานเศรษฐกิจ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเรงขยายตัวในเชิงปริมาณเปนหลัก และ     
มุงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากกวาการสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจดวยการพึ่งตนเอง 
และสรางภูมิคุมกันใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน จึงทําใหเกิดความไมสมดุลและ  
เปนความเสี่ยง ทั้งในระดับภาพรวมและในสาขาการผลิตที่แทจริง โดยเห็นไดจากการทุมเททรัพยากร
ในดานตาง ๆ ไปเปนอันมาก แตประชาชนสวนใหญยังไมไดรับประโยชนอยางทั่วถึง อีกทั้งการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาปจจัยภายนอกอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศขาดความเขมแข็งอยางเพียงพอ จึงเกิดความเสี่ยงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการใช
ทุนในดานตาง ๆ 
 

(1.1) ทุนดานกายภาพ (Physical Capital)  โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานที่
มีอยูยังไมไดนํามาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและไมเกิดการสะสมทุนอยางตอเนื่องในประเทศ 
เทาที่ควร  กลาวคือ ประเทศไดใชทุนทรัพยากรและแรงงานที่มีอยูในการสรางสมทุนตาง ๆ มากขึ้นใน
เชิงปริมาณ แตคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการใชทุนโดยเฉลี่ยอยูในระดับคงที่ หรือลดลงในบาง
สาขาการผลิต สังเกตไดจากประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity : TFP) และ
ประสิทธิภาพการใชทุน (Capital Productivity) ในป 2545-2548 มีอัตราการเติบโตลดลงกวา ป 2531-
2539 รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูมากในเชิงปริมาณ แตมีปญหาประสิทธิภาพการใชงานอยูใน
ระดับตํ่า ขาดการเชื่อมโยงใหเปนระบบ   ทําใหไมประหยัดและมีตนทุนสูง อีกทั้งลักษณะการลงทุน
กระจุกตัวเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญยังไมกระจายตัวไปสูชุมชนอยางเหมาะสมนอกจากนี้การตอง
พึ่งพาการลงทุนจากตางชาติ รวมทั้งพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ติดมากับเครื่องจักร และ
สิทธิบัตรที่นําเขามาจากตางประเทศอยางมาก เปนเหตุใหผลตอบแทนของการลงทุน หรือการสะสม
ทุนตองไหลออกไปสูตางประเทศในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งทิศทางการลงทุนสวนใหญยัง 
เปนการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ปโตรเลียม และยานยนต ที่แมจะสร
างรายไดจากการสงออกและการจางงาน แตก็มีความเสี่ยงดานมลภาวะสูง 

            (1.2) ทุนการเงินของประเทศจากการออมยังไมสามารถเพ่ิมขึ้นทันตอความ    
ตองการเงินเพ่ือการลงทุน และขาดความสมดุลระหวางตลาดเงินและตลาดทุน การออม
โดยรวมของประเทศ (Gross National Saving) ไดลดลงจากระดับสูงสุดที่รอยละ 35 ของ GDP มาอยู
ที่รอยละ 30 ของ GDP ในระหวางป 2542-2546 ซึ่งเปนระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการลงทุนใน
อนาคต การจัดสรรเงินทุนตามกลไกตลาดเงินใหกับภาคเศรษฐกิจตางๆ ยังมีความไมสมดุลโดย
ภาคอุตสาหกรรม ภาคกอสราง ภาคอสังหาริมทรัพย ไดรับการจัดสรรสูง  สวนภาคเกษตรไดรับการ
จัดสรรนอยกวา ตลอดจนการระดมทุนในตลาดการเงินพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชยสูง   กวาการระดม
ทุนจากตลาดทุนมาก ทําใหเเกิดปญหาการกูเงินมาลงทุนในโครงการที่ใหระยะเวลายาว นอกจากนี้
ตลาดหุนไทยยังมีการซื้อหุนแบบเก็งกําไรในสัดสวนสูง นักลงทุนตางชาติมีอิทธิพลตอความเคลื่อนไหว
ของราคามาก 
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   (1.3) ทุนทางดานสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได (Intangible Assets) ยังได
รับการพัฒนาคอนขางนอย โดยเฉพาะทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปสรางองคความ           
รูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีที่ ยังเปนรองประเทศ   เพื่อนบานและคูแขงตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศเป
นหลักการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของไทย ตลอดจนการเพิ่มคุณคาของสินคาโดยใชเอก
ลักษณ ไทยหรือภูมิปญญาทองถิ่นยังมีนอย การออกแบบสรางชื่อสินคา หรือแบรนดที่เปนของคนไทย
มีนอย ฯลฯ สินคาของไทยจึงยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ทําใหการลงทุนหรือการใชทุนตาง ๆ เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจไมสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดเทาที่ควร 

(1.4) ทุนดานแรงงาน/ทรัพยากรมนุษยยังมีปญหาการปรับตัวใหรูเทาทันการ 
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยเฉลี่ยยังขาดทักษะโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีการใชทุนอยาง   
เขมขน (Capital intensive) ปจจุบันสัดสวนกําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือ     
ตํ่ากวา สูงถึงรอยละ 61.9 ในป 2547 แสดงวาประเทศยังตองพึ่งพาแรงงานไรฝมือเปนสัดสวนสูง
โดยเฉพาะการผลติเพื่อการสงออกที่ตองใชวัตถุดิบ และปจจัยการผลิตจากตางประเทศ แรงงานไทยยัง
ขาดองคความรู และการนําองคความรูมาใชประโยชนอยางสรางสรรค ทําใหผลตอบแทนสุทธิจากการ
ลงทุนที่เปนของประเทศไทย ชุมชน และแรงงานไทยยังอยูในระดับตํ่า 

(2) สถานการณดานสังคม 
การพัฒนาที่ผานมาสงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอยาง      

ตอเนื่อง แตไดสะทอนใหเห็นปญหาในสังคมไทยที่ชัดเจน สวนหนึ่งอาจเกิดจาก “คุณภาพคน”  ซึ่ง   
เปนปจจัยหลักของการพัฒนายังมีคุณภาพไมสอดคลองกับทิศทางและความตองการของประเทศ 
คุณภาพการศึกษา สมรรถนะในการทํางานและผลิตภาพแรงงานยังอยูในระดับตํ่า ทั้งยังไมไดให
ความสําคัญกับการใชทุนทางสังคมที่มีอยูภายในประเทศมาเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
เทาที่ควรสงผลใหภูมิคุมกันของคนและสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนลดนอยลง 

     (2.1) การพัฒนาคุณภาพของคนไทยยังไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศ ถึงแมวาในภาพรวมคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น จากจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ของประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 7.1 ปในป 2542 เปน 8.1 ปในป 2547 แตยังไมถึงระดับ
การศึกษาภาคบังคับและยังตํ่า  กวาประเทศเพื่อนบาน เชน ญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปร ขณะที่คุณภาพ
การเรียนในวิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิอยู
ในระดับตํ่า อีกทั้งภาครัฐยังมีแนวโนมในการสงเสริมงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาลดลง จาก    
รอยละ 0.17 ของ GDP ในป 2544 เหลือรอยละ 0.15 ของ GDP ในป 2546 นอกจากนี้ แรงงานไทยที่
จบการศึกษาสูงกวาประถมศึกษามีเพียงรอยละ 38.4 ในป 2548 (ยังตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 50 ใน ป 
2549) ทําใหกําลังแรงงานมีผลิตภาพแรงงานต่ําเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะสงผลตอขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการสรางรากฐานทางเศรษฐกิจใหแข็งแกรงในระยะตอไป 

      (2.2) สถาบันทางสังคมมีบทบาทนอยลงในการเปนทุนทางสังคม โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว  ซึ่งเปนสถาบันหลักที่บมเพาะเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมเปนภูมิ  คุมกันให
เยาวชนมีพื้นฐานจิตใจที่เขมแข็ง มีแนวโนมออนแอลงมาก สถาบันศาสนา เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ของคนในสังคมไดนอยลงกวาในอดีต สถาบันการเมืองการปกครอง มีการบริหารการพัฒนาแบบ
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รวมศูนย และภาครัฐยังมีบทบาทนําแมจะมีการกระจายอํานาจ แตการกระจายภารกิจและงบประมาณ
ลงสูทองถิ่นยังดําเนินการไดลาชา สถาบันการศึกษา ยังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีของ
สังคมไดไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ ธุรกิจเอกชน มีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมมากขึ้น 
โดยสวนใหญเปนธุรกิจขนาดใหญ และ ส่ือ ยังมีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมในทางสรางสรรค 
ความออนแอของสถาบันสําคัญ ๆ ทางสังคมดังกลาว ทําใหสังคมไทยขาดพลังและขาดภูมิคุมกันใน
การพัฒนาประเทศ 

       (2.3) คนไทยยังมีภูมิคุมกันในการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได 
นอย เนื่องจากวัฒนธรรมบางอยางกําลังเลือนหายและระบบคุณคาที่ดีงามในอดีตเสื่อมถอย 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนที่หันไปชื่นชอบวัฒนธรรมแบบใหม รับวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค
มากขึ้น ขณะที่วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอยขาดการ
สืบสานอยางตอเนื่อง ประกอบกับระบบคุณคาที่ดีงามของไทยที่เสื่อมถอยลง ทั้งเรื่องจิตสาธารณะ 
ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และปฏิสัมพันธ ระบบคุณคาที่ดีงามที่ลดนอยลงนี้หากไม
สามารถพัฒนาการเรียนรูของคนในสังคมไทยใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสมแลว จะมีผลตอการเสื่อมถอยทางจริยธรรม และวัฒนธรรมซึ่งนําไปสูประเด็นปญหาสังคม    
ตาง ๆ ตามมา 

(2.4) องคความรูของคนไทยยังไมพรอมที่จะเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 
ไดอยางเหมาะสม ถึงแมวาการสรางองคความรูใหมซึ่งเปนผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น แต
การนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยูในระดับตํ่า โดยจํานวนสิทธิบัตรทั้งหมดที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยคิดเปนสัดสวน 0.4 ของสิทธิบัตรทั่วโลก และรอยละ 77 เปนการขอจดทะเบียน
โดยชาวตางชาติ ในชวงป 2545-2546   สิทธิบัตรการประดิษฐของคนไทยสวนใหญเปนการพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นตน การสรางมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการมีสิทธิบัตรจึงไมสูงนัก นอกจากนี้ ยังพบวารูปแบบ
การนําองคความรูมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับตํ่า คือ เปนอันดับที่ 30 จาก 52 ประเทศ 
ในขณะที่สิงคโปร เกาหลีและมาเลเซียอยูในอันดับที่ 5 10 และ 14 ตามลําดับ 

(2.5) การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศมีแนวโนมดี
ขึ้นอยางชัดเจน ทั้งการมีสวนรวมในทางการเมืองระดับประเทศ โดยสถิติการเลือกต้ังสูงถึงรอยละ 
72.6 ในป 2548 เปนอัตราสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ผานมา และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โดย
การจัดทําแผนชุมชนเพิ่มมากขึ้น นับเปนสัญญาณที่ดีของการสงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่น    
อยางไรก็ตามการรวมตัวเปนองคกรชุมชนที่เขมแข็งทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการยัง
ไมกระจายอยางกวางขวางทั่วประเทศ ถึงแมวาในชวงที่ผานมาจะมีการดําเนินงานสงเสริมการ
รวมตัวเปนองคกรชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาดานตาง ๆ อยางตอเนื่องก็ตามซึ่ง
จําเปนตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนพื้นฐานการมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 

 
(3) สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่ผานมา ประเทศ

ไทยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุงเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจเปนหลักแบบแผนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการขยายตัวของการผลิตและการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการ
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ของตลาดเปนสําคัญ ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางสิ้นเปลือง นํามาซึ่งการลดทอนทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางสังคมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนรากฐานที่แทจริงของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

       (3.1) ทรั พยากรธรรมชาติขาดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการ
อนุรักษ ฟนฟู พื้นที่ปาไมที่เคยมีถึงรอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศในป 2504 กลับลดลงเหลือรอยละ 
32.6 ในป 2546 ขณะที่พื้นที่ปาชายแลนมีแนวโนมลดลงจาก 2.1 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลานไรในป 
2543 โดยมีสาเหตุจากการเรงนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจโดยขาดการปลูกทดแทนที่เหมาะสม 
ปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมลดลง ขณะที่ความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้น ดินเสื่อมโทรมและมีปญหาในเรื่อง
การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว 
พื้นที่ชายฝงไดรับผลกระทบจากการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม อัตรา
การจับสัตวน้ําลดลงถึง 3 เทา มีความตองการใชแรและพลังงานเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
ในขณะที่สิ่งเหลานี้ ภายในประเทศมีนอย ทําใหตองนําเขาพลังงานมากกวารอยละ 50 ของพลังงานที่
จัดหาทั้งหมด สถานการณดังกลาวสะทอนใหเห็นปญหาในการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ       
เปนทุนสํารองใหคนรุนอนาคตไดใชประโยชนอยางยั่งยืน 
         (3.2) คุณภาพสิ่งแวดลอมยังจําเปนตองไดรับการแกไขเพ่ือนําไปสูการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ และแหลงน้ําในเมืองใหญ ปริมาณกาก
ของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งสารเคมีทางการ
เกษตรที่ตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอม และปนเปอนในหวงโซอาหาร อีกทั้งสิ่งแวดลอมเมืองที่มี
สภาพเสื่อมโทรมลงกวาเดิม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน จึง
จําเปนตองเฝาระวังแกปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเครื่องชี้ถึงการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจที่สนองต
อสังคมจนเกินขีดความสามารถรองรับของธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และสะทอนความไมสมดุลของ
มิติการพัฒนาที่จะนําไปสูความไมยั่งยืนไดในอนาคต 
   2.2 บริบทการเปลี่ยนแปลงตอทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาในระยะต
อไป ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในหลายดานที่สําคัญ และจะมีผลกระทบทั้งที่
เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ซึ่งจะตองมีการเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพที่มีอยูมาปรับใช
ใหเปนประโยชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พิจารณาได
ดังนี้ 

(1) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก จะสงผลใหการแขงขัน
ทางการคาทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชีย (Asian Century) ที่มีจีนและ
อินเดียเปนตัวจักรใหมที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก จะเปนโอกาสใหประเทศไทยดําเนิน
นโยบายการคาและการลงทุนที่สรางเครือขายกับทั้งสองประเทศ ซึ่งตองใหความสําคัญกับการลงทุน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสรางบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คลองตัว
และมีเสถียรภาพขณะที่การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตสินคาและบริการ จะนําไปสู
ความตองการใชทรัพยากรมากขึ้น เกิดการขัดแยงแยงชิงทรัพยากรระหวางภาคการผลิต และ      
ระหวางเมืองกับชนบท สงผลกระทบตอทุนทรัพยากรที่จะขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต เชนเดียวกันกับ
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การเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ จะทําใหประเทศไทยกลายเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช
ทรัพยากรสิ้นเปลืองและกอมลพิษสูง ซึ่งจะกลายเปนมลพิษที่สะสมและทวีความรุนแรงจนเปนภาระใน
การกําจัดตอไป 

(2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะกระทบตอการปรับตัวของประเทศไทยที่มี
รากฐานดานเทคโนโลยีที่ออนแอ หากไมมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจัง จะทําให
ตองพึ่งพาตางประเทศมากขึ้น ขณะที่ความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ จะมี  
สวนชวยในการประหยัดการใชทรัพยากร และเปนโอกาสในการพัฒนาองคความรูที่สรางความ
เชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และอาจเปนขอจํากัดจากปญหาสิทธิบัตรและการแขงขันผลประโยชน ทําให
ประเทศตองสูญเสียผลประโยชนอยางมหาศาลได 

(3) การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและโครงสรางประชากร โครงสรางประชากรที่ 
กําลังเปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ สรางโอกาสใหผูสูงอายุ เปนทุนทางสังคมในการถายทอด    
ประสบการณ และปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกคนรุนหลัง รวมทั้งเปนชองทางการขยายตัวของตลาด
อาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพื้นบาน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ขณะเดียวกันจะสงผลให
ภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุอยูในระดับสูง ซึ่งตองมีการเตรียมความพรอมใหคนไทยทุกชวงอายุ
สามารถเขาสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม 

  (4) การเปลี่ยนแปลงดานส่ิงแวดลอม ในขณะที่อุณหภูมิของโลกรอนขึ้น เกิดการ 
ปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศ อาจสงผลกระทบใหเกิดปญหาภัยแลงและน้ําทวม ปรากฏการณ    
เอลนิโญ ลานิญา เกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งจะสงผลตอการเสียสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหอัตราการ  
สูญพันธุของส่ิงมีชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ความตองการใชพลังงานในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จะสงผล
ในทางลบตอสภาวะแวดลอม จึงจําเปนตองมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คํานึงถึงผลกระทบตอ    
สิ่งแวดลอมและความมั่นคงของพลังงานของประเทศ 

  (5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กระแสการรักษาสุขภาพและความ 
นิยมธรรมชาติ ชวยใหเกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ
ของคนไทย ซึ่งจะเปนทรัพยสินทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ ทั้งนี้ ในการเตรียมพรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
ประเทศไทยจําเปนตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยนําจุดแข็ง
และโอกาสของทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูใน
ประเทศ มาเปนภูมิคุมกันและพัฒนาใหเปนประโยชน เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางรู      
เทาทัน3  
  
3. กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
            การประเมินผลการพัฒนาประเทศ และการวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ    
สงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงศักยภาพและ
โอกาสของทุนที่มีอยูในประเทศ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาและเสริมสรางใหเปนประโยชนกับการพัฒนาประเทศได โดย
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การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จําเปนตองสราง “ความสมดุลและภูมิคุมกัน” ให
เกิดขึ้นกับคนสังคม ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ โดยมุงรักษา
สมดุลระหวางความพอเพียงและการแขงขัน ภายใตการคํานึงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทการ
พัฒนาทุกดานอยางครบถวน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในทุกระดับ เพื่อให   
สังคมไทยดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

3.1 จุดมุงหมาย 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะมุงพัฒนาสู “สังคมที่มี     

ความสุขอยางย่ังยืน (Green Society)” โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการพัฒนาให
เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู
ความอยูดมีีสุขของคนไทย และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 
 

  3.2  แนวคิดพ้ืนฐาน 
แนวคิดพื้นฐานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลางของ  

การพัฒนา” และยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการบริหารและ
พัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 โดยมีการขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติในแต
ละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

(1) การดําเนินการในทางสายกลาง ที่อยูบนพื้นฐานความพอดี เนนการ    
พึ่งตนเองเปนหลัก มีการเตรียมพรอมทั้งคนและระบบที่ดีเพื่อกาวทันในยุคโลกาภิวัตน 

(2) ความสมดุลและความยั่งยืน เนนการพัฒนาอยางเปนองครวม มีความ 
และกระจายความเสี่ยง หลากหลายมีการใชทุนที่มีอยูในสังคม ทั้งทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ    
สิ่งแวดลอม ทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตที่ดีงาม 

      (3) ความพอประมาณอยางมีเหตุผล เปนการใชชีวิต การผลิต และการบริโภค 
อยูบนความพอประมาณ มีเหตุผลไมมากไมนอยเกินไป 

(4)  การมีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก เปนการเตรียมความพรอมของคนและ 
สังคมใหสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศใหรูเขารูเรา เพื่อปองกันหรือ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีความยืดหยุนในการปรับตัว รวมทั้งเลือกสิ่งที่ดีมาประยุกตใหเกิด       
ประโยชน 

(5) การเสริมสรางคุณภาพคน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 
ไมเบียดเบียนผูอื่น เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติ ต้ังอยูความไมประมาท มี
การพัฒนาปญญาและความรูอยางตอเนื่อง 

3.3 ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
      การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จําเปน 

ตองวางยุทธศาสตรใหคนและสังคมไทยสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติ ตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน ภายใตหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใหความสําคัญกับการ
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พึ่งตนเองการมีภูมิคุมกัน และการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ ควบคูไปกับการนําทุน
ที่มีอยูแลวในสังคมไทยทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมมาใช ใหเกิดประโยชน และเสริมสรางใหเขมแข็ง โดยวางแนวทางการพัฒนา และเสริม    
สรางทุนทั้ง 3 ลักษณะดังกลาว ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งระดับประเทศ 
เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป ดังนี้ 

      (1) ทุนทางเศรษฐกิจ 
      การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนและมั่นคงจําเปนตองสรางภูมิคุมกัน   สราง  

ภูมิตานทาน และสรางความสมดุลในการพัฒนาแตละดานใหเกิดขึ้น เพื่อเปนเสาหลักในการพัฒนา
ระยะตอไป ดังนั้น การสะสมทุนเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อ
นําไปสูความมั่งคั่งของประเทศในอนาคตมีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได ขณะเดียวกันจะตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอทุนอื่น ๆ ไปพรอมกัน 
 
ทุนทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

- ทุนทางกายภาพ (Physical capital) ซึ่งเปนสินทรัพยที่มีตัวตนและสามารถใช
ในการสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจได อาทิ สินทรัพยถาวร (Fixed asset)    
สินทรัพยดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure asset) ที่ดิน น้ํา และปาไม 

- ทุนหรือสินทรัพยทางการเงิน (Financial Capital/assets) ซึ่งเปนเครื่องมือที่
แสดงสิทธิเรียกรอง ภาระผูกพันระหวางภาคเศรษฐกิจหรือบุคคล โดยทําหนาที่เชื่อมโยงการออมและ
การลงทุน อาทิ ทองที่ใชเปนทุนสํารอง เงินสด เงินฝาก และสินเชื่อ เงินสะสมประกันชีวิต กองทุนที่  
เปนการออมแบบผูกพันระยะยาว หลักทรัพยตาง ๆ และสินเชื่อทางการคา และอื่น ๆ 

- สินทรัพยที่ไมสามารถจับตองไดทางกายภาพ แตสามารถอางสิทธิ        
ประโยชนไดในอนาคต (Intangible Capital) ซึ่งเปนสินทรัพยที่มีแนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มขึ้น 
โดยจะมีบทบาททดแทนปจจัยการผลิตในรูปที่ดิน พลังงาน หรือวัตถุดิบมากขึ้น อาทิ กลุมที่มีการจด
ทะเบียนหรือสามารถวัดมูลคาเปนตัวเงิน เชน สิทธิบัตร (patents) ลิขสิทธิ์ (copyright) เครื่องหมาย
การคา (trade mark) ยี่หอ (brand) สิทธิทางการคา (franchise) ความรู/ภูมิปญญา (knowledge and 
wisdom) วัฒนธรรม (culture) ทักษะและศักยภาพของมนุษย (skills) และการบริหารจัดการที่ดี (good 
governance) 

- แรงงาน/ทรัพยากรมนุษย ซึ่งนับเปนทุนที่มีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยในระบบเศรษฐกิจ คนจะเปนทั้งเจาของวัตถุดิบเปนแรงงาน เปนผูผลิต และเปนผูบริโภค 
ในขณะที่การพัฒนาทุนทางสังคมโดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพของคนหรือแรงงานใหมีศักยภาพ
เพียงพอจะชวยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการสรางทุนเศรษฐกิจ 

(1.1) กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ จะตองเปนการเติบโตที่ไมทําลายสิ่ง
แวดลอมและยั่งยืนไดในระยะยาว มีการกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึงและอํานวยประโยชนตอคนสวน
ใหญของประเทศ ซึ่งจําเปนตองใชทุนทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมเปนองคประกอบที่สําคัญ โดยในกระบวนการผลิตสินคาและ
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บริการ จะตองคํานึงถึงการใชปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับศักยภาพทางการผลิตของ
ประเทศและความตองการของตลาด รวมถึงมีแบบแผนการผลิตและบริโภคที่เหมาะสมไมทําลายสิ่ง
แวดลอม อยูบนพื้นฐานของการอนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ขณะเดียวกัน การสรางรากฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ปาไม แรธาตุ และน้ําให     
เปนวัตถุดิบและปจจัยการผลิตของภาคเศรษฐกิจได อยางมีคุณภาพนั้นเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรที่เสื่อมโทรมลงหมายถึงตนทุนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ดังนั้นการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและยั่งยืนจึงเปนปจจัยหรือตนทุนสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมกัน 

(1.2) แนวทางการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ 
         - ทุนทางกายภาพ ใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช 

ทุนทางเศรษฐกิจและการระดมทุนเพื่อสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตตาง ๆ อยาง
เหมาะสม โดยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได การดําเนินนโยบายตางประเทศ  
เชิงรุกและการเสริมสรางธรรมภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 

- ทุนทางการเงิน ใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทาง  
เศรษฐกิจ กํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน สงเสริมการออมในประเทศ รวมทั้งระดมทุน และจัดสรร
ทุนใหกับภาคการผลิต 

                                     - ทุนที่เปนสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได ใหความสําคัญกับ
การเรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งทุนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นตลอดจน    
สงเสริมการใชทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ 

                                    - บทบาทของภาคีการพัฒนาและผู มีสวนรวม การสรางความ
สมดุลและยั่งยืนในการใชทุนทางเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความมั่งคั่งของประเทศนั้น จําเปนตองไดรับ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในระดับครอบครัวชุมชน และระดับประเทศ โดยแตละภาคสวนจะตอง
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศ พรอมทั้งมุงรับผิดชอบกับบทบาทการมีสวนรวมของตน          
เปนสําคัญ มิฉะนั้นแลวการพัฒนาประเทศคงไมประสบความสําเร็จตามที่วางเปาหมายไว 

(2) ทุนทางสังคม 
      “ทุนทางสังคม” เกิดจากการรวมตัวรวมคิด รวมทํา บนฐานของความไว

เนื้อเชื่อใจสายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธใน       
องคประกอบหลัก ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และองคความรู ซึ่งจะเกิดเปนพลังชุมชนและสังคม
โดยองคประกอบหลักทั้ง 4 ดาน มีบทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม ดังนี้ “คน” ตองไดรับการ
พัฒนาใหมีรางกายแข็งแรง เปนคนมีจิตใจดี มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
และเรียนรูรวมกัน มีนิสัยใฝรู สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดพลังรวมของคนใน
ชุมชน/สังคมทําใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติสุข มีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการปกครองสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อ วัฒนธรรม 
เปนวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเปนที่ยอมรับในสังคมนั้น ๆ ซึ่งมีความหลากหลายในแตละ    
พื้นที่ วัฒนธรรมเปนตัวยึดโยงคนในสังคมใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจ
ที่จะรักษา อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและตอยอดองคความรู ประกอบดวยภูมิปญญาทองถิ่นและความรูที่



 78

เกิดขึ้นใหม โดย ภูมิปญญาทองถิ่น เปนศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ เปนฐานคิดและหลักเกณฑการกําหนดคุณคาและจริยธรรม ความรูที่เกิดขึ้นใหม สามารถ
นํามาใชในทางปฏิบัติได มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

   (2.1) กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนทางสังคม 
ทุนทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสามารถ

เอื้อประโยชนตอกันโดยการพฒันาคุณภาพคนทั้งความรูคูคุณธรรมเปนปจจัยหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจ การใชคุณคาเอกลักษณ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นทีด่ีงามจะชวยเสริมประสิทธิภาพ
ในการผลิตการคา และบริการและสรางความมั่นคงใหกับองคกรในระยะยาวการใชวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมและภูมิปญญาทองถิน่การรวมกลุมของคนในชุมชนโดยตระหนักถงึความสําคัญและใชประโยชน
จากธรรมชาติอยางรูคุณคารวมทั้งสถาบันทางสังคมตางมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนปจจัยสําคัญที่  
ชวยอนุรักษ ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน นอกจากนี ้ ทุนทางสังคมที่
มีอยูในสังคมไทย คุณคาที่ดีงาม การเปดกวางและยอมรับซึ่งกันและกันเปนปจจัยที่ทําใหสังคมไทย
ดํารงอยู บรรเทาหรือขจัดปญหา/ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งสังคมไทยจะสามารถพัฒนาให
เขมแข็งไดดวยพลังของทุนทางสังคม 

                  (2.2) แนวทางการพัฒนาและใชประโยชน จากทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

       - การเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพคน โดยการพัฒนาจิตใจคุณธรรม จริยธรรม  
การสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น และการพัฒนา
คนใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย ทั้งดานสติปญญา อารมณ จิตใจ 

- การสงเสริมบทบาทของสถาบันหลักในการสรางความสามัคคีและความ
สมานฉันทของคนในชาติ โดยเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันทางสังคมทําใหเกิดระบบความ
สัมพันธที่เปนพลังในการพัฒนา และเพิ่มบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูรวมกัน และการพัฒนาจิตใจของคน 

- การรักษาฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยสงเสริมใหปราชญและผูรู   
ถายทอดความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุนใหม พัฒนาแหลงเรียนรู องคความรู และการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสรางนวัตกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมในกลุมเยาวชนและศิลปน      
รุนใหม 

      - การพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญา โดยจัดการองคความรูใน  
ระดับชุมชน ผลักดันใหมีการจดลิขสิทธ์ิที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
องคความรูที่หลากหลายและตอเนื่อง 

          - การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเพ่ิมทุนทางสังคม โดยเสริมสราง  
วัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรสรางมาตรการจูงใจที่เปดโอกาสใหคน/ธุรกิจเอกชน
สามารถมีสวนรวมในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม 
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(2.3) การเพ่ิมบทบาทภาคีเพ่ือเสริมสรางทุนทางสังคม 
                   -  ภาคประชาชน  รวมพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพคนในชุมชนใหมีคุณภาพ 

สงเสริมการใหรวมกลุมเขมแข็ง รวมเสริมสรางความเขมแข็งใหบาน วัด โรงเรียน สนับสนุนการจัดการ
องคความรูในชุมชนใหเปนระบบสงเสริมการรักษาวัฒนธรรมพื้นบานและบูรณะโบราณสถานตาง ๆ  
ในชุมชน 
         -  ภาคราชการ ปรับระบบและวิธีการทํางาน โดยบูรณาการการทํางานทั้ง
แนวดิ่งและแนบราบโดยเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน สรางความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่ รวมทั้ง
กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกับประชาชน เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ
ทุกระดับ 

      -  ภาคธุรกิจเอกชน ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อตรง จัดทําบรรษัทภิบาลใน    
องคกร คํานึงถึงการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมและสังคม รวม
จัดกิจกรรมสรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคมตามความถนัดและความสนใจ 

      -  ส่ือ การใชสื่อทุกรูปแบบอยางสรางสรรค ใหมีบทบาทตอการปลูกจิตสํานึกดาน  
คุณธรรม และจริยธรรม สรางคานิยม พฤติกรรมการดํารงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของ
สังคมไทย สรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน 

3) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     (3.1) กรอบแนวคิด 
        การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสามารถใช 

ประโยชนไดอยางยั่งยืน จําเปนตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใชการตลาดเปนตัว
ชี้นํามาสูการเติบโตทาง  เศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพและความเปนไปไดของระบบนิเวศ โดยมี
การกระจายผลประโยชน อยางเปนธรรม ซึ่งจะเปนหนทางที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มุงสูสังคมที่มีความสุข มีความมั่นคง และยั่งยืนตลอดไปโดยทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพจะเปนประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ 
ซึ่งเปนฐานทรัพยากรที่เปนจุดแข็งของประเทศไทย เปนทุนที่มีมูลคาสูงและหายากในโลก มีความ
เชื่อมโยงกับทุนทางสังคม เพราะเปนที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น และวิธีการดํารงชีวิตของชุมชน เปน  
ทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตทั้งเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน โดยเปนปจจัยพื้นฐานการผลิต
และการดํารงชีวิต รวมทั้งมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรการแขงขันและการคาระหวางประเทศ 
   (3.2) แนวทางการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในระยะ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อาจเรียกวา เศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity 
Based Economy) โดยตัวอยางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมและบริการดาน  
สุขภาพ การใชสมุนไพรเพื่อผลิตยา เกษตรอินทรีย วนเกษตร การปลูกไมดอกไมประดับการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ การผลิตของชุมชนจากภูมิปญญาและพืชพรรณทองถิ่นรวมทั้งการผลิตพลังงานทดแทน    
เปนตน ทั้งนี้แนวทางที่สําคัญคือ การบริหารจัดการเพื่อใหมีการกระจายผลประโยชนอยางสมดุลและ 
เปนธรรม เพื่อสนับสนุนทั้งทุนเศรษฐกิจทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรตองใหความสําคัญกับชุมชน
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ใหเกิดความตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นสรางความ   
เขมแข็งของชุมชนเพื่อรักษาทั้งทรัพยากรและภูมิปญญาใหสืบทอดตอไปอยางยั่งยืน มีความรูเทาทัน
เพื่อสามารถปกปองทรัพยากรและผลประโยชนตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตองมีนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น มีการสังเคราะหรวมกันระหวางเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่นและสราง  
หวงโซมูลคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและยังจําเปนตองควบคุมกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ 

(3.3) บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา การดําเนินการสงเสริมกิจกรรม  
ต าง ๆ   เปนงานที่ตองใชเวลา บางสวนอาจจะตองอาศัยการดําเนินการที่ยาวนาน ในชวงแผนฯ 10 
อาจเปนชวงที่เริ่มวางรากฐานที่สําคัญ ๆ โดยเฉพาะการวางแผนแบบองครวมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 
โดย 

               - ภาครัฐ ควรมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก การพัฒนาองคความรู  
และกําหนดกติกาเพื่อสรางความยุติธรรมระหวางภาคการผลิตและชุมชน 

                       -  ภาคเอกชน จะมีบทบาทในการแปรรูปความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาไปสูนวัตกรรม รวมทั้งนําเอานวัตกรรมไปสูตลาด 

                       - ภาควิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน จะมีสวนสําคัญในการวิจัยและ
พัฒนาใหการศึกษาเพื่อสรางองคความรูและยกระดับภู มิปญญาทองถิ่น ทําหนาที่ประสานเพื่อสราง
ความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจและชุมชน 

- ภาคองคกรชุมชนและประชาชน ตองเขาใจถึงผลประโยชนที่ ยั่งยืน 
ของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็งโดยการ
สรางประชาคมและเครือขายในระดับพื้นที่เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  การทํางานของภาคี 
การพัฒนาทั้งระบบจะตองสอดคลองกัน และมีความตอเนื่อง หากกลไกทํางานแยกสวนเหมือนในอดีต
ที่ผานมา โดยที่เปาหมายการดําเนินการไมสอดคลองกันจะนําไปสูความขัดแยงของผลประโยชน และ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจะเสื่อมโทรม หรือตกไปอยูในกรรมสิทธิ์ ของทุนระหวาง
ประเทศในที่สุด4  
    4.  ประเด็นเพ่ือระดมความคิดเห็น 

     เพื่อใหทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู “สังคมที่
มีความสุขอยางย่ังยืน” ประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาระดมความคิดเห็นรวมกัน มีดังนี้ 

4.1 การกําหนดแนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

4.2 การกําหนดบทบาทการมี สวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในการเสริมสรางทุนทาง 
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 – 18 ตุลาคม  2549 ณ โรงแรมชลจันทร 
พัทยา  รีสอรท จังหวัดชลบุรี 
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ภาคผนวก 2 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
............................................................ 

 
3.1  นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยไดกําหนด
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาหมาย (Goal) ของการพัฒนาไว ดังนี ้
 
  วิสัยทัศน (VISION) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนแหลงรวมและเสริมสรางองคความรู เพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและสังคมไทยใหนําไปสูการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการแขงขันไดแบบยั่งยืนในประชาคมโลก 
 
  พันธกิจ (MISSION) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรตองเรงปรับเปล่ียนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจหลักที่สําคัญ  ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลที่มีการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาตลอดจนมีการประเมินแผนและโครงการตาง ๆ ที่เปนระบบโดยมุง
กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง 9  จังหวัด  ไดแก  พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร เพชรบูรณ  อุตรดิตถ  ตาก  
นครสวรรค  อุทัยธานี  และจังหวัดพะเยา โดยการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ  ทั้งกลุม
สังคมศาสตร กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติ โดยมีพันธกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
  1.  ดานการผลิตบัณฑิต 
       มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ตองทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับ
อยางตอเนื่อง เพราะเปนปจจัยสําคัญในการชักนําใหเกิดความเจริญยิ่งยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะ
ชะงักงันเสนทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะตองมุงเนนการสราง
บัณฑิตใหมีงานทํา และสามารถไปทํางานไดทุกแหงในโลก การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท – เอก 
จะดําเนินการโดยการมีหุนสวน (Partnership) หรือสรางเครือขาย (Networking) ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและความพรอมดานอาจารยของ
เราควบคูไปกับมาตรฐานทางวิชาการดวย นอกจากนี้จะตองปรับตัวใหมีพลวัตและความหลากหลาย
มากขึ้นในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากําลังคนทุกระดับอยางตอเนื่อง ทั้งเพื่อพัฒนา
ทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อพัฒนาจิตสํานึก
และยุติธรรมในฐานะมนุษยและพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุมเปาหมายอุดมศึกษาตองมี
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ความหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งกลุมเปาหมายกอนเขาสูตลาดแรงงานและกลุมเปาหมายใน
ตลาดแรงงาน 
  2. ดานการวิจัย 

    มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุงการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น เชน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
อุตสาหกรรมสมัยใหมที่ ใชทุนปญญามากกวาทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการฟนฟู และการอนุรักษสภาพแวดลอม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม 
การวิจัยและพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข เปนตน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนเรศวรจะให
ความสําคัญสูงขึ้นแกการวิจัยพื้นฐานควบคูไปกับการวิจัยประยุกต โดยมุงใหการพัฒนาการวิจัย
พื้นฐานในสาขาตาง ๆ เปนฐานนําไปสูการวิจัยประยุกตที่มีประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผล และสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองดานความรูของประเทศไทยไดอยางแทจริงใน
ระยะยาว โดยจะตองสรางผูนําในการทําวิจัย ดําเนินการในลักษณะหุนสวน (Partnership) หรือการ
สรางเครือขาย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหนําไปสูความ
เปนสากลไดเร็วขึ้นดวย 
 
  3.  ดานการบริการวิชาการ 

     มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุงเนนการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
ขึ้น การใหบริการบางประเภทควรจะเนนแหลงเงินทุนที่สําคัญยิ่งขึ้นของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ
การใหบริการวิชาการแกกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูง เชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได
มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและดําเนินการรวมกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภท 
โดยเฉพาะการจัดต้ังหนวยทดสอบมาตรฐานในสาขาตาง ๆ เพื่อใหบริการทั่วไป เปนตน การ
ดําเนินการอาจจะตองใชระบบหุนสวน (Partnership) และการสรางเครือขาย (Networking) เขามาชวย
ในการสรางจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

 
4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีวาภารกิจดานนี้กวางขวางยิ่งขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากแนวโนมการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีสวนรวมในประชาคมโลกในดานเศรษฐกิจ
มากขึ้น ทําใหการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมควรถูกจํากัดอยูแตในการอนุรักษมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเทานั้น แตควรหมายรวมถึงการศึกษาใหเขาใจความเปนไทยอยางถองแท เพื่อนําไปสูการสงวน
ความแตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันในประชาคมโลกอยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี การ
เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับบุคคล องคกร และสังคมอีกดวย 
 
  เปาหมาย (GOAL) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรตองพัฒนาไปสูความเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากลดวยการใหไดรับการยกยองในระดับชาติและระดับนานาชาติ การปฏิบัติ
ภารกิจไมวาจะเปนการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะ
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ต้ังเปาหมายใหนําไปสูความมั่นคงและความยืนยงของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ จึงไดกําหนดเปาหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรไวดังนี้ 

 
เปาหมายที่  1 

      เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University)  มุงเนนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในกลุมวิชาหลัก 3 ดานไดแก กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประกอบดวย 4 สาขา วิชา คือ สาขาวิชาทางดานวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร  
สาขาวิชาทางดานสถาปตยกรรมศาสตร  และสาขาวิชาทางดานเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาแพทยศาสตร  
สาขาวิชาทันตแพทศาสตร  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร  สาขาวิชาทางดาน    
สหเวชศาสตร และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 
5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทางดานศึกษาศาสตร  สาขาวิชาทางดานสังคมศาสตร  สาขาวิชาทางดาน
มนุษยศาสตร สาขาวิชาทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชานิติศาสตร โดยในแตละกลุม
ใหอยูในสัดสวน  45:20:35 ตามลําดับ         
 
     เปาหมายที่  2  
   เปนมหาวิทยาลัยที่ตองการปรับระบบการบริหารใหมีอิสระจากระบบราชการ  มี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถสรางแรงจูงใจใหดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพทางวิชาการเขา
มาในระบบใหมากที่สุด การจัดรูปแบบองคกรจะจัดในลักษณะบูรณาการ (Integration) เพื่อนําไปสูการ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เนนความประหยัด  ความมีประสิทธิภาพ และความคลองตัว
ในการบริหารและการจัดการ สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 
  เปาหมายที่ 3 

  เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล    มี 
ความรอบรูทางทฤษฎี และมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาของตนเองไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด อีกทั้งตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพดวย มุงเนนการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยตั้งปรัชญาของบัณฑิตที่พึงประสงคไว ดังนี้ 
      3.1 เปนผูมีความเพียร  ความอดทน มีความซื่อสัตยตอตนเองและตอสังคม มี
คุณธรรม  จริยธรรม  บูรณาการทั้งรางกาย จิตใจ  และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

3.2 เปนผูมีมนุษยสัมพันธ   มีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย  มีความเสียสละ       
ตลอดจนอุดมการณตอสวนรวม 

3.3 เปนผูรวบรูวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ตลอดจนคิดเปน ทํา  
เปนแกไขปญหาเปน และมีความมุงมั่นที่จะแสวงหาองคความรูอยางตอเนื่อง 

3.4 เปนผูมีความรูและทักษะดานภาษาตางประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดาน 
การบริหารจัดการ 
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 เปาหมายที่  4 
  เปนมหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยการเชื่องโยง
องคความรูของชุมชนและทองถิ่นเขาดวยกันอยางเปนระบบ ใหนําไปสูการสนับสนุนใหเกิดการแขงขัน
ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยยกเลิกการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในศูนยวิทยบริการ 10 
จังหวัด ประกอบดวย ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร  ตาก เชียงใหม  พิจิตร แพร เพชรบูรณ 
นครสวรรค  สุโขทัย  อุตรดิตถ และอุทัยธานี ยกเวน กรุงเทพมหานคร ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปน
ตนไป 
 
  เปาหมายที่  5 
  เปนมหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  (Research based University)  
โดยการจัดต้ังองคกรภายในแตละคณะวิชา วิทยาลัย หรือสถาบัน มุงสรางผูนําทางการวิจัยภายใต 
Partnership และ Networking  กับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ โดยจัดเงินรายไดเนนทุน
สนับสนุนการวิจัยเพื่อเติมจากแหลงทุนอื่นเพื่อสงเสริมใหอาจารยไดทํางานวิจัยอยางทั่วถึง และตอง
ตีพิมพในวารสารระดับประเทศและระดับนานาชาติไดดวย 
 

เปาหมายที่ 6 
 เปนมหาวิทยาลัยที่สงเสริมเพื่อนําไปสูความเปนเลิศทางภาษาตางประเทศและความ 

ทันสมัยในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อประโยชนในการพัฒนาวิชาการ
และการแขงขันที่ยั่งยืนในประชาคมโลก  
 
   เปาหมายที่ 7 

เปนมหาวิทยาลัยที่ตองสรางใหเปนมหาวิทยาลัยตนแบบสงบ  สันติ  เปนสังคมแหง 
ความเอื้ออาทร  เปนตัวอยางที่ดีงามของสังคมและเปนที่พึ่งพิงของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม 
 

เปาหมายที่ 8 
เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสใหประชาชนสวนรวมในการพัฒนาเพื่อสรางจิตสํานึก 

และความผูกพันของชุมชนกับมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชนอยางแทจริง 

 
เปาหมายที่  9 

   เปนมหาวิทยาลัยที่มุงปฏิบัติภารกิจในลักษณะของ   Partnership    และมีระบบ
เครือขาย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากร ตลอดจนการเสาะแสวงหาขอมูลขาวสารอันเปนองค
ความรูใหมดวย 
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เปาหมายที่  10 
เปนมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจะตอง

ดําเนินการประกันคุณภาพของทุกหนวยงานอยางตอเนื่องและจะตองกําหนดมาตรการในการประกัน
คุณภาพใหเปนภารกิจของบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย 
 

เปาหมายที่  11 
เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

โดยจะใหโอกาสนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนลางเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ไมตํ่ากวารอยละ 70 
และจัดสรรเงินรายไดเปนทนุการศึกษาใหนิสิตระดับปริญญาตรีรอยละ 5 ทุกป และจะเพิ่มการรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกในทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จัดใหมีหลกัสูตรรองรับ
อยางต่ํา 1 สาขาวิชาภายในป 2550  

เปาหมายที่  12 

  เปนมหาวิทยาลัยที่มุงสงเสริมใหเกิดการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกที่มี
กําลังแรงงานทีอ่ยูในและนอกสถานประกอบการ รวมทั้งจัดต้ังองคกรขึน้สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมใหเปนรูปธรรม 

เปาหมายที่ 13     

  เปนมหาวิทยาลัยที่ตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหนําไปสูการพัฒนาดาน
วิชาการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องตอไปนี ้

13.1 ตองการจัดหางบประมาณมาทําการกอสรางอาคารเรียน อาคาร 
ปฏิบัติการ อาคารที่พักอาศัยของบุคลากรและนิสิต สนามกีฬากลางแจง และอาคารบรกิารอื่น ๆ 
เพิ่มเติมใหเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่
จังหวัดพิษณุโลกและที่วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

13.2 ตองการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑประกอบอาคาร ครุภัณฑ 
การศึกษา  ครุภัณฑการแพทยใหสอดคลองกับอาคารที่ไดทําการกอสรางไปแลว รวมทั้งจัดหา
ครุภัณฑการศึกษาทดแทนของเดิมที่ชํารุงดหรือลาสมัยดวย   

13.3  การปรับปรุงเครือขายคอมพวิเตอรใหสามารถเชื่อมโยงครบสมบูรณ 
ทุกอาคารทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งจัดซื้อคอมพิวเตอรไวบริการโดยภาพรวมใหไดสัดสวน
บุคลากร 1:2 และ นิสิต 1:5 

13.4  ตองการจัดหาอาจารยและบุคลากรสายบริการเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนดและจัดสงอาจารยไปศึกษาตอ เพิ่มวุฒิใหไดปริญญาโท  
: ปริญญาเอก =  50:50  ภาย ป 2554 
   13.5  ตองการสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นรอยละ 
5 ตอป สําหรับตําแหนงศาสตราจารย รอยละ 10  ตอป สําหรับตําแหนงรองศาสตราจารย  และรอยละ 
15 ตอป สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
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13.6  ตองทําการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งที่ 
เปนขาราชการ  พนักงานสายวิชาการและสายบริการอยางเปนระบบ 
   13.7 ตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของทุกหนวยงานรวมทั้งตองติดตาม
และประเมินผลทุกรอบป เพือ่การตรวจสอบประสิทธิภาพของงานและการใชงบประมาณอยาง
สมเหตุสมผล 
 13.8  ตองนําระบบงบประมาณ พัสดุ การเงนิ และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ
พึงรับพึงจายลกัษณะ 3 มิติ ที่เปนระบบ Electronic มาใชต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
   13.9  ตองจัดใหมีโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ภายในคณะแพทยศาสตร
เพื่อให บริการรักษาพยาบาลและรองรับการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
ภายในป พ.ศ. 2554 
    13.10  ตองจัดใหมีระบบควบคุมภายในอยางเปนระบบ ทั้งสวนกลางและ
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
   13.11  ดําเนินการและประสานงานการยกฐานะวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
ใหเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป 

13.12 ดําเนินการสรางหอพกันิสิตใหเพียงพอที่จะรองรับนิสิตชั้นปที่ 1 ของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และที่วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาในชั้นปที่ 1-2 ครบทกุคน ในป
การศึกษา  2550  เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวรม, รางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550   

– 2554) มหาวิทยาลยันเรศวร, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10  (พ.ศ.2550 – 2554)  ของมหาวิทยาลยันเรศวร วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2549  ณ  โรงแรม 
ชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี 


