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ปรัชญาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรปรัชญาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ยึดมั่นในปรัชญาแหงความเปนเลิศทางปญญา กลาคิด กลาทํา มี
อิสระในการสรางสรรค บนพื้นฐานแหงคุณธรรมและความสามัคคี 

 

ปณธิานปณธิาน  

ยึดมั่นคุณธรรม ผูนําวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ 

      

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  

  เปนคณะเภสัชศาสตรชั้นนําของประเทศและเปนที่รูจักในภูมิภาคเอเชีย ในการผลิตบัณฑิตดานบริบาลเภสชั
กรรมและวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  และการวิจัยทางเภสัชศาสตร ภายในป 2559 ดวยระบบบริหารจัดการ
องคกรที่เนนคุณภาพและธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจพันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตที่พรอมดวยคุณภาพและคุณธรรม เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ 
2. สรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับชุมชน ประเทศและนานาชาติ 
3. เปนศูนยในการใหบริการวิชาการระดับคุณภาพแกชุมชน และ บุคลากรวิชาชีพ 
4. สงเสริมและบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไวซึ่งสังคมคุณภาพและเอกลักษณแหงความเปนไทย 

 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

 
1. การบริหารจัดการองคกรที่เนนคุณภาพและธรรมาภิบาล  (Quality Management with Good 

Governance) 
2. การจัดการหลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของผูเรียน และระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  (Competency-

based Curriculum and Effective Student Learning) 
3. การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  (Effective Research Management) 
4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม (Society and Community 

Services)  
5. การสรางเครือขายและภาคีการมีสวนรวม (Collaboration and Partnerships) 
6. การเพิ่มสมรรถนะทางการเงินขององคกรเพื่อการแขงขันพึ่งพาตนเองได (Financial Development Plan) 
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ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาหมาย เปาหมาย ตัวชี้วัดตัวชี้วัด//คาเปาหมาย คาเปาหมาย กลยุทธ กลยุทธ และและ  มาตรการดาํเนินการมาตรการดาํเนินการ  
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่เนนคณุภาพและธรรมาภิบาล 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร และหัวหนาสํานกังานเลขานุการคณะ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

บุคลากรทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการ
ดําเนินการของคณะ 
  

1. ผลการประเมินความคิดเห็น
ของบุคลากรตอการมีสวนรวม
ในการดําเนินการของคณะอยู
ในระดับไมนอยกวา 4 จาก 5 

≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 1.1 การบริหารแบบมีสวน
รวมของบุคลากรทุกภาค
สวน 
1.1.1 มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การประจําปที่บุคลากรทุก
ภาคสวนมีสวนรวม 
1.1.2 จัดใหมีชองทาง และ
เวทีสําหรับการสื่อสาร
ระหวางบุคลากรในคณะ และ
ผูบริหารทุกระดับ เชน เวบ 
บอรด เวทีผูบริหารพบ
บุคลากร 
1.1.3 สรางวัฒนธรรมองคกร
ที่บุคลากรกลาคิดกลาทําและ
สรางสรรคเพื่อสวนรวม  

2. จํานวนครั้งของการประชุม
พบปะระหวางผูบริหารกับ
บุคลากรไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

ผูบริหารและบุคลากรมี
ความรูและทักษะที่
จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
 

3. ผลการประเมินภาวะผูนํา
ของผูบริหารอยูในระดับ 4 จาก 
5 

≥4 ≥4 
 
 

≥4 ≥4 ≥4 1.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย 
1.2.1 แผนการจัดการ
กําลังคนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว  
1.2.2 สรางภาวะผูนํา ความรู
และทักษะในการบริหาร
ใหกับผูบริหารทุกระดับ 
1.2.3 ระบบการจัดการ
ความรู เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของบุคลากร  

4. สัดสวนของบุคลากรในคณะ
ที่ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไดคะแนนรอยละ 80 
ขึ้นไปไมนอยกวารอยละ 60 
ของบุคลากรทั้งหมดและ
สัดสวนบุคลากรที่ไดผลการ
ประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
 

≥60 
 

≥65 ≥70 ≥75 ≥80 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่เนนคณุภาพและธรรมาภิบาล (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร และหัวหนาสํานกังานเลขานุการคณะ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

 5. สัดสวนของบุคลากรเขารวม
อบรมสัมมนาทางวิชาการ ตอ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดไมนอย
กวารอยละ 80 
 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 1.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย 
(ตอ) 
1.2.4 ระบบการสอนงาน 
(coaching)  
1.2.5 พัฒนาทักษะการ
จัดการของบุคลากร  
1.2.6 การใชระบบประเมิน
แบบมุงผลสัมฤทธิ์และ
สมรรถนะ 
 

6. จํานวนโครงการที่เชื่อมโยง
กับการจัดการความรูในองคกร
ไมนอยกวา 3 โครงการตอป 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 

คณะเปนองคกรคุณภาพ 
มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

7. ระดับคะแนนจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ (สกอ.) อยางนอย 
3.5 และเพิ่มขึ้น 0.25 คะแนน
ทุกป 
 

3.5 
 

3.75 
 

4.0 4.25 4.5 1.3 การใชระบบประกัน
คุณภาพและการบริหาร
ความเสี่ยงในการพัฒนา
องคกร 
1.3.1 นําวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
มาใชในการจัดการโครงการ 
1.3.2 ระบบประกันคุณภาพ
และการบริหารความเสี่ยง
เปนสวนหนึ่งของงานประจํา 
1.3.3 ระบบและกลไกการ
อนุมัติจัดทําและติดตามการ
ดําเนินงานของโครงการ
ประจําปที่มีประสิทธิภาพ 

8. จํานวนโครงการดําเนินตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
มากกวารอยละ 80 ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ 
 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่เนนคณุภาพและธรรมาภิบาล (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร และหัวหนาสํานกังานเลขานุการคณะ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

 มีระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่เอื้อตอการ
ตัดสินใจโดยผูบริหารและ
การประกันคุณภาพของ
คณะ 
 

9. ระดับความพึงพอใจของ
ผูบริหารและบุคคลากรตอความ
เปนประโยชนของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศอยูใน
ระดับ 4 จาก 5 

≥4 
 

≥4 
 

≥4 
 

≥4 
 

≥4 
 

1.4 สรางระบบการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในองคกร 
1.4.1 สรางระบบฐานขอมูล
เพื่อประโยชนในการ
ประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหาร เชน ฐานขอมูล
การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ และ
การบริหารงานบุคคล 
1.4.2 จัดทําฐานขอมูลที่
สะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดของการประกัน
คุณภาพที่เปนปจจุบันเพื่อใช
ประโยชนในการตัดสินใจ 
 

มีงานวิจัยสถาบันที่นําไปสู
การพัฒนาการทํางานของ
องคกร 
 

10. จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน
โดยบุคลากรอยางนอย 1 เรื่อง
ตอป 

≥1 
 

≥1 
 

≥1 
 

≥1 
 

≥1 
 

1.5 สงเสริมการทําวิจัย
สถาบันเพื่อสรางนวัตกรรม
ในการทํางาน 
1.5.1 พัฒนาความรูและทักษะ
ในการทําวิจัยสถาบัน 
1.5.2 นําผลงานและนวัตกรรม
จากการวิจัยสถาบันมาใช
ปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่อง 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่เนนคณุภาพและธรรมาภิบาล (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร และหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

 บุคลากรมีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ ที่ดี สามารถ
ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมี
ความสุข 
 

11. ระดับความสุขในที่ทํางาน
ของบุคลากรไมนอยกวา 3.5 
จาก 5 คะแนน 

≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 1.6 สรางเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ และสิ่งแวดลอม
ที่ดแีกบคุลากรเพื่อเปน
องคกรแหงความสุข 
1.6.1 กิจกรรมการออก
กําลังกาย และกิจกรรม
คลายความเครียด ในกลุม
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
1.6.2 กระบวนการลดความ
ขัดแยงในสถานที่ทํางาน 
1.6.3 ใหมีการตรวจสุขภาพ
ประจําป 
1.6.4 จัดการสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพใหเหมาะสมตอ
การทํางานของบุคลากร 

12. สัดสวนบุคลากรที่เขารับ
การตรวจสุขภาพประจําปตอ
บุคลากรทั้งหมดไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

≥80 
 

≥80 
 

≥80 
 

≥80 
 

≥80 
 

13. สัดสวนบุคลากรที่มีคา 
BMI <25 kg/m2 และ >18 
kg/m2ตอบุคลากรทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ 80 

≥80 
 

≥80 
 

≥80 
 

≥80 
 

≥80 
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ยุทธศาสตร 2: การจัดการหลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของผูเรียน และระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  
ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายประสบการณวิชาชีพฯ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และหัวหนา
ภาควิชา 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

นิสิตรักการเรียนรู 
สามารถคิดคนและมี
ทักษะแกไขปญหาได
ดวยตนเอง มี
ความสามารถตาม
เกณฑวิชาชีพ มีผลการ
เรียนดีสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามแผน
ที่กําหนด มีทักษะดาน
ภาษาและการสื่อสาร 
และ มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศ เปนที่
ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

14. สัดสวนของรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ไมนอยกวารอยละ 80 
 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 2.1 พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และการเรียน
จากประสบการณหรือจาก
สถานที่ทํางานจริง 
2.1.1 สรางระบบและกลไก
ในการพัฒนา บริหาร และ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการศึกษา 
2.1.2 พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนแบบใช
ปญหา (problem-based 
learning) การทํางาน 
(task-based learning)  
ในหลักสูตร 
2.1.3 สงเสริมการเขา
เรียนรูในสถานบริการทาง
สาธารณสุขหรือแหลง
อุตสาหกรรมยาและ
เครื่องสําอาง 
2.1.4 มีการประเมิน
สมรรถนะของนิสิตกอนฝก
และหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
2.1.5 สงเสริมการ
แสดงออกซึ่งความสามารถ
ทางวิชาการของนิสิต เชน 
การประกวดใหคําปรึกษา
แกผูปวย การประกวด 
extemporaneous 
preparation 

15. สัดสวนบัณฑิตที่สอบ
ผานใบประกอบวิชาชีพใน
การสอบครั้งแรกไมนอยกวา
รอยละ 90 

≥90 
 

≥90 
 

≥90 
 

≥90 
 

≥90 
 

16. สัดสวนของบัณฑิตที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ไมนอย
กวารอยละ 100 

≥100 
 

≥100 
 

≥100 
 

≥100 
 

≥100 
 

17. ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต สํารวจภายใน
ระยะเวลา 1 ป อยูในระดับ 
4 จาก 5 

≥4 
 

≥4 
 

≥4 
 

≥4 
 

≥4 
 

18. สัดสวนนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามแผนในแตละป
ตอจํานวนนิสิตทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ 95 
 

≥95 
 
 

≥95 
 
 

≥95 
 
 

≥95 
 
 

≥95 
 
 



Page | 10    แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร 2: การจัดการหลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของผูเรียน และระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิชาชีพฯ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และหัวหนาภาควิชา 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

 19. สัดสวนนิสิตที่ผานการ
ประเมินผลความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษกอนจบ
การศึกษาตอจํานวนนิสิต
ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา ไม
นอยกวารอยละ 80 ตอป 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 2.1 พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และการเรียน
จากประสบการณหรือจาก
สถานที่ทํางานจริง (ตอ) 
2.1.6 ระบบการสนับสนุน
และ พัฒนานิสิตดานการ
เรียนเพื่อใหนิสิตสามารถจบ
การศึกษาตามแผน 
2.1.7 สงเสริมความสามารถ
ทางภาษาและการสื่อสารแก
นิสิต 
2.1.8 สงเสริมความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศแกนิสิต 
2.1.9 สงเสริมการวิจัยในชั้น
เรียน 
2.1.10 จัดการประกวด
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

20. สัดสวนนิสิตที่ไดคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษ
เทียบเทา TOEFL ไมนอยกวา 
475 คะแนน ตอนิสิตที่จบ
การศึกษาทั้งหมดไมนอยกวา
รอยละ 5 ตอป 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

มีวิชาที่ใชสื่อ
อิเล็คทรอนิคสในการ
เรียนการสอนเสริมนอก
ชั้นเรียนเพิ่มขึ้นภายใน
หลักสูตร 
 

21. จํานวนของรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนเสริมผานสื่อ
อิเล็คทรอนิคสนอกชั้นเรียนใน
หลักสูตรไมนอยกวา 6 รายวิชา 
และเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 
รายวิชาตอป 
 

≥6 ≥7 ≥8 ≥9 ≥10 2.2 พัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนแบบอิเล็คทรอนิคสนอก
ชั้นเรียนเพื่อใหมีการเรียนรู
ไดตลอดเวลา 
2.2.1 พัฒนาระบบการเรียน
การสอนผานสื่อ
อิเล็คทรอนิคส 
2.2.2 อบรมเทคนิคการทําสื่อ
การสอนผานสื่อ
อิเล็คทรอนิคสเพื่อการเรียนรู
นอกชั้นเรียนแกอาจารย 
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บัณฑิตมีลักษณะพึง
ประสงคดานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการมีจิต
สาธารณะ 

22. ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตใน
ลักษณะพึงประสงคดาน
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและการมี
จิตสาธารณะไมนอยกวา 3.5 
จาก 5  

≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 2.3 สงเสริมความเปน
วิชาชีพและการมี
จรรยาบรรณวิชาชีพผาน
กิจกรรมนอกหลักสูตร 
2.3.1 กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สงเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.3.2 สงเสริมการเผยแพร
ขาวสารวิชาชีพและการเขา
รวมในกิจกรรมตางๆ ของ
องคกรวิชาชีพ เพื่อกระตุน
ใหเกิดความรักในวิชาชีพ 
2.3.3 กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สงเสริมการมีจิต
สาธารณะ 
2.3.4 กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สงเสริมการ
เรียนรูระหวางรุนพี่และรุน
นอง 

23. จํานวนศิษยเกาที่ไดรับ
รางวัลดานคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการ
มีจิตสาธารณะอยางนอย 1 
คนตอป 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
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คณาจารยมีความ
เชี่ยวชาญดานการเรียน
การสอน การ
ประเมินผล และ การ
นําประสบการณจาก
การทํางานมาใชในการ
เรียนการสอน 
 

24. สัดสวนของอาจารยที่เขารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางนอย 1 ครั้งตอป ไมนอย
กวารอยละ 100 
 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 2.4 พัฒนาบุคลากร
อาจารยใหมี
ความสามารถทั้งใน
ศาสตรเฉพาะดาน และ
ศาสตรการเรียนการ
สอน รวมถึงเสริม
ประสบการณจริงใน
วิชาชีพของอาจารย 
2.4.1 สงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยตามกําหนด 
2.4.2 อบรมเทคนิคและ
แนวคิดใหมๆ ของการ
เรียนการสอนแกอาจารย
ภายในคณะ 
2.4.3 พัฒนาการทํางาน
แบบอาจารยผูปฏิบัติงาน
วิชาชีพ (practitioner-
teacher model) ขึ้น
ภายในคณะ 
2.4.4 สงเสริมใหอาจารย
ประจําปฏิบัติหนาที่เปน
อาจารยพิเศษ วิทยากร 
กรรมการวิชาชีพ 
 

25. สัดสวนของอาจารยไดรับการ
เสริมประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพอยางนอย 6 
ชั่วโมงตอสัปดาห มีอยางนอยรอย
ละ 20 ของอาจารยทั้งหมดและ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

≥20 
 

≥25 
 

≥30 
 

≥35 
 

≥40 
 

26. สัดสวนของอาจารยที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารยเพิ่มขึ้น
อยางนอย 2 คนตอป 

≥2 
 
 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 

27. สัดสวนของอาจารยที่ไดรับ
เชิญเปนอาจารยพิเศษ วิทยากร 
กรรมการวิชาชีพ ตออาจารย
ประจําทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ 
20 

≥20 
 

≥20 
 

≥20 
 

≥20 
 

≥20 
 

มีสิ่งแวดลอมและปจจัย
เกื้อหนุนตางๆ ที่
สงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูของนิสิต 
 

28. ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ในสภาพหองเรียน อุปกรณและ
สภาพแวดลอมในหองเรียน
ประเมิน ณ สิ้นปการศึกษาไมนอย
กวา 3.5 จาก 5 
 

≥3.5 
 

≥3.5 
 

≥3.5 
 

≥3.5 
 

≥3.5 
 

2.5 เสริมสราง
สิ่งแวดลอมและปจจัย
เกื้อหนนุตางๆ ที่
สงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู 
2.5.1 สนับสนุนการ
ปรับปรุงหองเรียน และ
จัดหาอุปกรณใน
หองเรียน คอมพิวเตอร
และหนังสือ 
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ผลงานวิจัยไดรับการ
เผยแพรและนําไปใช
ประโยชนอยาง
กวางขวางทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

29. สัดสวนจํานวน
ผลงานวิจัยตีพิมพระดับชาติ
และนานาชาติอยางนอย 
0.5 เรื่องตออาจารยที่
ปฏิบัติงานจริงตอป และ
เพิ่มขึ้นอยางนอย 0.05 
เรื่องตอป 
 

≥0.60 ≥0.65 ≥0.70 ≥0.75 ≥0.80 3.1 สรางระบบสนับสนุน
การเผยแพรและนํา
ผลงานไปใชประโยชน 
3.1.1 จัดทําฐานขอมูล
แหลงทุนวิจัยที่ทันสมัย
และมีการแจงลวงหนา 
3.1.2 สงเสริมการ
นําเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ ทั้งใน
รูปแบบตีพิมพและ
นําเสนอดวยวาจาในที่
ประชุม 
3.1.3 สงเสริมการจด
สิทธิบัตรนวัตกรรม 
3.1.4 สงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยออกสู
ภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 
  

30. จํานวนครั้งของการ
อางอิงในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ อยางนอย 400 
ครั้งตอป 
 

≥400 
 

≥400 
 

≥400 
 

≥400 
 

≥400 
 

31. จํานวนการยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร 
อยางนอย 2 คําขอตอป 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

32. จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการตอบรับนําไปใชใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน
อยางนอย 2 เรื่องตอป 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

 
 
 
 
 
 



Page | 14    แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร 3: การบริหารจัดการการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝายนโยบายและแผน และวิจัย 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

มีโครงสรางพื้นฐานที่
สงเสริมการทํางานของ
นักวิจัย 
 

33. ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักวิจัยในปจจัยที่
เอื้อตอการวิจัยอยูในระดับไม
นอยกวา 3.5 จาก 5 
 

≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 3.2 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน (infrastructure) 
ที่เอื้อตอการทํางานของ
นักวิจัย 
3.2.1 สนับสนุนการจัดหา
และซอมแซมเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรพื้นฐานที่
จําเปนตอการวิจัยและเกิด
ประโยชนตอสวนรวม 
3.2.2 สรางสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยและเอื้อตอการทํา
วิจัย 
3.2.3 จัดทําฐานขอมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตรและ
ผูเชี่ยวชาญการใช  

34. สัดสวนงบประมาณในการ
จัดหาครุภัณฑทาง
วิทยาศาสตรอยางนอยรอยละ 
10 ของงบประมาณรายได 

≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

นักวิจัยในคณะไดรับทุน
วิจัยเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 
 
 

35. สัดสวนของอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตออาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนอยกวา
รอยละ 30 และเพิ่มขึ้นรอยละ 
5 ตอป 
 

≥30 
 
 
 
 

≥35 
 
 
 
 

≥40 
 
 
 
 

≥45 
 
 
 
 

≥50 
 
 
 
 

3.3 สงเสริมการแสวงหา
แหลงทนุวิจัยสําหรับ
นักวิจัยใหม และการไดรับ
ทุนอยางตอเนื่องของ
นักวิจัยเดิม 
3.3.1 แผนการหาแหลงทุน
ในระยะยาวและระยะสั้น 
3.3.2 สงเสริมนักวิจัยเปน
สวนหนึ่งของศูนยความเปน
เลิศทางการวิจัย 
3.3.3 สงเสริมการหาแหลง
ทุนที่เชื่อมตอกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
3.3.4 สงเสริมนักวิจัยเขารับ
ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก) 

36. สัดสวนของอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ไม
นอยกวารอยละ 10 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

≥10 ≥15 ≥20 ≥25 ≥30 
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ยุทธศาสตร 3: การบริหารจัดการการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝายนโยบายและแผน และวิจัย 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาตีพิมพ
อยางตอเนื่อง 
 

37. สัดสวนของผลงาน
วิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไดรับการตีพิมพในวารสารที่
ปรากฎอยูในฐานขอมูล
วารสารนานาชาติ เชน 
Scopus, Pubmed ตอผลงาน
วิทยานิพนธทั้งหมดในแตละป 
ไมนอยกวารอยละ 60 

≥60 
 

≥60 
 

≥60 
 

≥60 
 

≥60 
 

3.4 สงเสริมศักยภาพการ
วิจัยของนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3.4.1 ใหทุนในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือก
นิสิตที่มีความสามารถเขาสู
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาให
มากขึ้น 
3.4.2 จัดการอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะดานการวิจัย การ
สื่อสาร และ การตีพิมพแก
นิสิตบัณฑิตศึกษา  
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ยุทธศาสตร 4: การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

การบริการวิชาการที่ตรง
ตามความตองการของ
กลุมเปาหมายและ
คุณภาพเปนที่ยอมรับ 
 

 38. จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการดาน
ประชุมอบรมระดับชาติ อยาง
นอย  2 กิจกรรม/โครงการ
ตอป 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

4.1 ขยายขอบเขตและ
คุณภาพของงานบริการ
วิชาการ  เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การอบรม 
การสัมมนา และ การผลิต
หนังสือตํารา 
4.1.1 จัดตั้งศูนยบริการ
วิชาการที่มีผูรับผิดชอบ
ชัดเจนและมีระบบจัดการที่
มีคุณภาพ ทําวิจัยตลาดเพื่อ
ศึกษาถึงความตองการและ
ชองทางการนําเสนอตอ
กลุมเปาหมายในงานบริการ
วิชาการของคณะ 
4.1.2 สงเสริมใหมีการ
จัดพิมพตํารา การจัด
ประชุมอบรมวิชาการ 
 

39. จํานวนตําราหรือหนังสือ
เพื่อบริการวิชาการอยางนอย
ปละ 2 เรื่อง 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

40. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวิชาการในแตละ
กิจกรรม/โครงการอยูใน
ระดับ 3.5 จาก 5  
 
 

≥3.5 
 

≥3.5 
 

≥3.5 
 

≥3.5 
 

≥3.5 
 

หนวยบริการวิชาการใน
กํากับใหบริการวิชาการที่
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 
 

41. จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงงานการบริการวิชาการ
ของหนวยบริการวิชาการใน
กํากับอยางนอย 5 กิจกรรม/
โครงการตอป 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

4.2 สงเสริมศักยภาพการ
ใหบริการวิชาการของ
หนวยบริการวิชาการใน
กํากับ เชน สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
และผลิตภัณฑธรรมชาติ 
และหนวยขอมูลสมุนไพร 
4.2.1 สงเสริมการใหบริการ
วิชาการอยางมีคุณภาพโดย
หนวยงานในกํากับ 

42. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวิชาการจาก
หนวยงานในกํากับอยูใน
ระดับ 3.5 จาก 5  
 

≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 
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ยุทธศาสตร 4: การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองตอความตองการของสังคม (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

มีการใหบริการวิชาการที่
เชื่อมตอกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

43. สัดสวนจํานวนกิจกรรม/
โครงการการบริการวิชาการที่
มีการเชื่อมตอกับ
ภาคอุตสาหกรรมตอจํานวน
กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวา
รอยละ 10 

≥10 
 

≥10 
 

≥10 
 

≥10 
 

≥10 
 

4.3 สงเสริมการบริการ
วิชาการที่มีสวนรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
4.3.1 จัดทําฐานขอมูลกลุม
บริษัทในภาคอุตสาหกรรม
เปาหมาย 
4.3.2 จัดทําความรวมมือกับ
หนวยงานในภาค 
อุตสาหกรรมเพื่อสรางงาน
บริการวิชาการที่มีการสาน
ประโยชนกับทั้งสองฝาย 

มีการใหบริการวิชาการที่
นิสิตเขามามีสวนรวม 
 

44. จํานวนกิจกรรมการ
บริการวิชาการที่เปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน ไมนอย
กวา 10 กิจกรรมตอป 

≥10 
 

≥10 
 

≥10 
 

≥10 
 

≥10 
 

4.4 สงเสริมการมีสวนรวม
ของนิสิตในการใหบริการ
วิชาการโดยเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน 
4.4.1 สงเสริมการบริการ
วิชาการที่มีนิสิตเขามามีสวน
รวมในลักษณะเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน       
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ยุทธศาสตร 5: การสรางเครือขายภายนอกและภาคีการมีสวนรวม 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการสังคม รองคณบดีฝายนโยบายและ
แผนและวิจัย และรองคณบดีฝายสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

ศิษยเกาเขามามีสวน
รวมมากขึ้นในการ
พัฒนาคณะ 
 

45. สัดสวนจํานวนศิษยเกา
ที่มีรายละเอียดอยูใน
ฐานขอมูลตอจํานวนศิษย
เกาทั้งหมด ไมนอยกวารอย
ละ 100 
 

≥100 
 
 
 
 
 

≥100 
 
 
 
 
 

≥100 
 
 
 
 
 

≥100 
 
 
 
 
 

≥100 
 
 
 
 
 

5.1 สรางระบบและกลไก
ในการสรางความสัมพันธ
ระหวางศิษยเกา 
5.1.1 จัดทําฐานขอมูล
ศิษยเกาที่ขอมูลครบถวน
และทันสมัย 
5.1.2 สรางชองทางการ
ติดตอระหวางศิษยเกาและ
คณะที่มีประสิทธิภาพ และ
งายตอการเขาถึง 
5.1.3 สนับสนุนการเขามา
มีสวนรวมของศิษยเกาใน
การการพัฒนาคณะ ให
ขอคิดเห็นในการจัดการ
เรียนการสอน และการ
ชวยเหลือนิสิตปจจุบัน 
5.1.4 การใหรางวัลศิษย
เกาดีเดน/เกียรติยศ คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

46. จํานวนโครงการที่มี
ศิษยเกาเขามามีสวนรวม
หรือจัดในนามชมรมศิษย
เกาอยางนอย 1 โครงการ
ตอป 

≥1 
 

≥1 
 

≥1 
 

≥1 
 

≥1 
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ยุทธศาสตร 5: การสรางเครือขายภายนอกและภาคีการมีสวนรวม (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการสังคม รองคณบดีฝายนโยบายและ
แผนและวิจัย และ รองคณบดีฝายสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

เพิ่มจํานวนแหลงฝก
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่มี
คุณภาพของคณะ 
 

47. สัดสวนของจํานวนนิสิตที่
ไดรับการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
จากแหลงฝกที่มีการทําบันทึก
ขอตกลงความเขาใจรวมกัน
ตอจํานวนนิสิตฝกงานทั้งหมด 
ไมนอยกวารอยละ 80 และ
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5 
ตอป 

≥80 
 
 

≥85 
 
 

≥90 
 
 

≥95 
 

≥100 5.2 สรางภาคีเครือขายกับ
แหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
เชน โรงพยาบาล รานยา 
โรงงานอุตสาหกรรม และ 
หนวยงานทางสาธารณสุข
อื่นๆ 
5.2.1 จัดทําฐานขอมูลแหลง
ฝกปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน 
5.2.2 สนับสนุนการเขามามี
สวนรวมของแหลงฝก
ปฏิบัติการในการกําหนด
สมรรถนะและเนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความ
ตองการของผูใช 
5.2.3 พัฒนาแหลงฝกของ
คณะฯ ขึ้นเปนสถาบันรวม
ผลิตนิสิตเภสัชศาสตร 
 

48. จํานวนโครงการประชุม
อบรมวิชาการที่จัดขึ้นใหกับ
แหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
อยางนอย 5 โครงการตอป 

≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 

มีการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การใหบริการ
วิชาการที่ตอบสนองตอ
ความตองการขององคกร
วิชาชีพ 
 

49. จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการดานการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือ บริการ
วิชาการที่มีเชื่อมโยงกับองคกร
หรือสมาคมวิชาชีพ อยางนอย 
1 โครงการตอป 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 5.3 สรางภาคีเครือขายกับ
องคกรวิชาชีพ เชน สภา
เภสัชกรรม สมาคมทาง
วิชาชีพตางๆ 
5.3.1 การเขามามีสวนรวม
ขององคกรวิชาชีพในการให
ขอเสนอแนะตอการเรียน
การสอนและการบริการ
วิชาการ 
5.3.2 สงเสริมการวิจัยที่
ตอบสนองตอการแกไข
ปญหาวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร 5: การสรางเครือขายภายนอกและภาคีการมีสวนรวม (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการสังคม รองคณบดีฝายนโยบายและ
แผนและวิจัย และ รองคณบดีฝายสรางเสริมประสบการณวิชาชีพ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การใหบริการ
วิชาการตอบสนองตอ
ความตองการขององคกร
ทองถิ่น 

50. จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการดานการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือ บริการ
วิชาการที่เชื่อมโยงกับองคกร
ทองถิ่นอยางนอย 2 โครงการ
ตอป 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 5.4 พัฒนาความรวมมือกับ
องคกรทองถิ่น เชน อบต    
รพสต 
5.4.1 ประสานกับองคกร
ทองถิ่นเพื่อเปนแหลงเรียนรู
และฝกปฏิบัติของนิสิต 
5.4.2 สงเสริมใหมีการฝก
ปฏิบัติงานหรือวิจัยในชุมชน
ของนิสิต 

มีองคกรที่เปนแหลงทุน
รวมเปนภาคีเครือขายใน
การวิจัยและบริการ
วิชาการ เชน สสส สวรส 
สปสช วช สกว 

51. จํานวนองคกรที่เปนแหลง
ทุนรวมทําสัญญาขอตกลง
ความเขาใจรวมกันกับคณะ
เพิ่มขึ้นปละอยางนอย 2 
สถาบัน 

≥2 
 
 

≥2 
 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 5.5 สรางความสัมพันธกับ
องคกรที่เปนแหลงทุน
ระดับประเทศ 
5.5.1 จัดทําฐานขอมูลองคกร
แหลงทุนระดับประเทศ 
5.5.2 ขยายจํานวนและ
ขอบเขตความรวมมือกับกับ
องคกรที่เปนแหลงทุน
ระดับประเทศใหมากขึ้น 

มีองคกรตางประเทศเปน
แหลงเรียนรู ฝกปฏิบัติงาน 
ศึกษาตอ หรือ รวมวิจัย 
ของนิสิตและบุคลากรใน
คณะ 
 

52. จํานวนองคกร
ตางประเทศที่รวมทําสัญญา
ขอตกลงความเขาใจรวมกัน
กับคณะเพิ่มขึ้นปละอยางนอย 
2 สถาบัน 

≥2 
 
 

≥2 
 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 5.6 สรางความสัมพันธ
ระดับคณะกับองคกร
ตางประเทศ 
5.6.1 ขยายจํานวนและ
ขอบเขตความรวมมือกับ
องคกรตางประเทศใหมากขึ้น 
5.6.2 สงเสริมใหมีความ
รวมมือและการแลกเปลี่ยน
อาจารยและนิสิตกับองคกร
ตางประเทศมากขึ้นทั้งดาน
การเรียนการสอนและวิจัย 
 

53. จํานวนอาจารยหรือนิสิต
ของคณะที่เขาฝกอบรม ศึกษา
ตอ หรือ วิจัยรวมกับองคกร
ตางประเทศอยางนอยปละ 2 
คน 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

54. จํานวนอาจารยหรือนิสิต
ขององคกรตางประเทศมาเขา
ฝกอบรม ศึกษาตอ หรือ วิจัย
รวมกับคณะ อยางนอย 5 คน
ตอป 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
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ยุทธศาสตร 6: การเพิ่มสมรรถนะทางการแขงขันขององคกรเพื่อพึ่งพาตนเองได 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการสังคม และหัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจาก
การใหบริการในดาน
ตางๆ  
 

55. รายไดสุทธิจากการ
ใหบริการในดานตางๆ อยาง
นอย 5 แสนบาทตอป และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 

≥5.0 ≥5.5 ≥6.1 ≥6.7 ≥7.3 6.1 เพิ่มรายไดจากงาน
บริการของคณะ 
6.1.1 การบริหารจัดการ
งานบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
6.1.2 การจัดแผนธุรกิจของ
หนวยบริการ 
6.1.3 การรายงานผลการ
ดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ
และนํามาใชในการวางแผน
และตัดสินใจทางธุรกิจ 

ลดตนทุนการดําเนินการ
ของคณะ 
 

56. ตนทุนการดําเนินการใน
สวนตนทุนแปรผันมีสัดสวน
ลดลงไมนอยกวารอยละ 2 
ตอป 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 6.2 พัฒนาระบบการ
จัดการที่ลดตนทนุการ
ดําเนินการ 
6.2.1 การวิเคราะหตนทุน
ดําเนินการเพื่อการวางแผน
ดําเนินการ 
6.2.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดานการเงินและพัสดุ
ที่งายตอการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล 
6.2.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร  
6.2.4 สนันสนุนการใชระบบ
สารสนเทศอิเล็คทรอนิคสให
มากขึ้นเพื่อลดตนทุน
ดําเนินการ เชน ระบบ e-
document 

57. จํานวนรีมของกระดาษ
สําเนาที่สั่งซื้อโดยฝายพัสดุ
ลดลงอยางนอยรอยละ 2 ตอ
ป 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
 

≥2 
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ยุทธศาสตร 6: การเพิ่มสมรรถนะทางการแขงขันขององคกรเพื่อพึ่งพาตนเองได (ตอ) 
ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการสังคม และหัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 55 56 57 58 59 กลยุทธและมาตรการ
ดําเนินการ 

บุคคลภายนอกรับรูถึง
ภาพลักษณที่ดีของคณะ 
 

58. จํานวนขาวประชาสัมพันธ
ของคณะในสื่อระดับประเทศ 
อยางนอย 5 ครั้งตอป 
 

≥5 
 
 

≥5 ≥5 ≥5 ≥5 6.3 พัฒนาระบบเผยแพร
และประชาสัมพันธเพื่อ
สรางภาพลักษณของคณะ 
6.3.1 จัดตั้งคณะทํางานที่
รับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ 
6.3.2 มีกลไกการ
ประชาสัมพันธที่เขาถึง
กลุมเปาหมาย 
6.3.3 มีระบบการประเมินผล
ที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุง
แผนการประชาสัมพันธอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

59. ผลสํารวจผูมีสวนไดสวน
เสียตอภาพลักษณของคณะ
เปรียบเทียบกับคณะเภสัช
ศาสตรชั้นนําของประเทศใน
พันธะกิจดานตางๆ แตกตาง
กันไมเกินรอยละ 10 ของ
คะแนนเต็ม 

≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 
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ความสอดคลองของความสอดคลองของเปาหมายเปาหมาย  แผนยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร 5 5 ป มหป มหาวิทยาลัยนเรศวราวิทยาลัยนเรศวร  แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร 
((พพ..ศศ. . 25552555--25592559))  

 
เปาหมายและแผนดําเนนิงาน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร 5 ป  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

 

ยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร   
((พพ..ศศ. . 25552555--25592559))  

 

1. เปนมหาวทิยาลัย Comprehensive   
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของ
ผูเรียน และระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

2. เปนมหาวทิยาลัยวิจัยและนวตักรรม   
(Research and Innovation – Based)   
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตรที่ 1  
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวรใหมีชื่อเสียงดานการ
วิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  
ระบบบริหารจัดการการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของ
ผูเรียน และระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

4. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภามาตรฐานสากล มี
ความรอบรูทางทฤษฎี และปฏิบติ มคีุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดย
มีอัตลกษณโดดเดน  
 

ยุทธศาสตรที่ 1  
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวรใหมีชื่อเสียงดานการ
วิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของ
ผูเรียน และระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 3  
ระบบบริหารจัดการการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

5. มีความเปนเลศิในภาษาตางประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของ
ผูเรียน และระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

6. ตอบสนองประชากรพื้นทีภ่าคเหนือ
ตอนลาง/ความเสมอภาคทางการศึกษา/
กระจายโอกาสทางการเรียน บริการวิชาการ  

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของ
ผูเรียน และระบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
ยทธศาสตรที่ 4  
การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม 
 

7. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนา เพื่อสรางจติสํานกึและความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบ
ความสัมพันธกับศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน 
ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษา
และมหาวิทยาลยั 
 

ยทธศาสตรที่ 5  
การสรางเครือขายภายนอกและภาคีการมีสวน
รวม 
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เปาหมายและแผนดําเนนิงาน  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร 5 ป  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

 

ยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร   
((พพ..ศศ. . 25552555--25592559))  

 

8. สงเสริมใหเกิดการบริการวิชาการแก
ภายนอกและสนบัสนุนทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบ
ความสัมพันธกับศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน 
ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษา
และมหาวิทยาลยั 

ยทธศาสตรที่ 4  
การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม 
ยทธศาสตรที่ 5  
การสรางเครือขายภายนอกและภาคีการมีสวน
รวม 

9. มีสภาพแวดลอม บรรยากาศ การใช
ทรัพยากรที่เหมาะสม สันติ เอื้ออาทร เอื้อตอ
การดําเนินงานที่มปีระสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบการ
บริหารและการจัดการที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลที ่
ตรวจสอบไดทุกระดับ และทุกหนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การบริหารจัดการองคกรที่เนนคุณภาพและธรร
มาภิบาล 
ยทธศาสตรที่ 6  
การเพ่ิมสมรรถนะทางการเงินขององคกรเพื่อ
การแขงขันพึ่งพาตนเองได 

10. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารที่คลองตัว
และมีประสิทธภิาพการจัดรปูแบบองคกรใน
ลักษณะบูรณาการ (Integration) 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนามหาวิทยาลยันเรศวร ใหมีระบบการ
บริหารและการจัดการที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลที ่
ตรวจสอบไดทุกระดับ และทุกหนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การบริหารจัดการองคกรที่เนนคุณภาพและธรร
มาภิบาล 
 

 



แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559    25 | P a g e  
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