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สารบญัสารบญั  

เนื้อหาเนื้อหา                                                                                                                  หน้าหน้า  

  

- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 2555–2559           3 

- ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการด าเนินการ และตัวชี้วัด         4    

- ความสอดคล้องของเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   และแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555–2559        22 

- แผนผังเชิงยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

   พ.ศ. 2555–2559                     24 

- ตัวชี้วัด (KPIs) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

   ปรับปรุงครั้งท่ี 1  (14 ตัวชี้วัด)                25 

- ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559  

  ปรับปรุงครั้งท่ี 1  (14 ตัวชี้วัด)                 30 
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ปรัชญาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปรัชญาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยึดมั่นในปรัชญาแห่งความเป็นเลิศทางปัญญา กล้าคิด กล้าท า มี
อิสระในการสร้างสรรค์ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและความสามัคคี 

 

ปณิธานปณิธาน  
ยึดมั่นคุณธรรม ผู้น าวิชาการ ช านาญวิชาชีพ 

      

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
  เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าของประเทศและเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชีย ในการผลิตบัณฑิตด้านบริบาลเภสัช
กรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  และการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ภายในปี 2559 ด้วยระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจพันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
2. สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับชุมชน ประเทศและนานาชาติ 
3. เป็นศูนย์ในการให้บริการวิชาการระดับคุณภาพแก่ชุมชน และ บุคลากรวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมและบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งสังคมคุณภาพและเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย 

 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  

1. การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล  (Quality Management with Good 
Governance) 

2. การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  (Competency-
based Curriculum and Effective Student Learning) 

3. การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  (Effective Research Management) 

4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม (Society and Community 
Services)  

5. การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม (Collaboration and Partnerships) 

6. การเพ่ิมสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพ่ือการแข่งขันพ่ึงพาตนเองได้ (Financial Development Plan) 
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าเป้าประสงค์ประสงค์  กลยุทธ์กลยุทธ์และและมมาตรการด าเนินการาตรการด าเนินการ  และและตัวช้ีวัดตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/ค่าเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

1. บุคลากรทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของคณะ 
  

1.1 การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกภาค
ส่วน 
1.1.1 มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่บุคลากรทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม 
1.1.2 จัดให้มีช่องทาง และ
เวทีส าหรับการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในคณะ และ
ผู้บริหารทุกระดับ เช่น เวบ 
บอร์ด เวทีผู้บริหารพบ
บุคลากร 
1.1.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่บุคลากรกล้าคิดกล้าท าและ
สร้างสรรคเ์พื่อส่วนรวม  
 

1.ระดับคะแนนจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะฯ ทั้งตามเกณฑ์
สกอ. และ สมศ. มรีะดับ
คะแนนอย่างน้อย 4.00 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 

2. ผู้บริหารและบคุลากร
มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

1.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1.2.1 แผนการจัดการ
ก าลังคนท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว  
1.2.2 สร้างภาวะผู้น า ความรู้
และทักษะในการบริหาร
ให้กับผู้บริหารทุกระดับ 
1.2.3 ระบบการจัดการ
ความรู ้เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้ของบุคลากร  
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ผู้รับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

 1.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(ต่อ) 
1.2.4 ระบบการสอนงาน 
(coaching)  
1.2.5 พัฒนาทักษะการ
จัดการของบุคลากร  
1.2.6 การใช้ระบบประเมิน
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและ
สมรรถนะ 
 

     

3. คณะเป็นองค์กร
คุณภาพ มีการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

1.3 การใช้ระบบประกัน
คุณภาพและการบริหาร
ความเสี่ยงในการพัฒนา
องค์กร 
1.3.1 น าวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการ
จัดการโครงการ 
1.3.2 ระบบประกันคณุภาพ
และการบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า 
1.3.3 ระบบและกลไกการ
อนุมัติจัดท าและตดิตามการ
ด าเนินงานของโครงการ
ประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ 
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4. มีระบบฐานข้อมลู
และสารสนเทศท่ีเอื้อต่อ
การตัดสินใจโดย
ผู้บริหารและการประกัน
คุณภาพของคณะ 
 

1.4 สร้างระบบการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มีประสิทธิภาพในองค์กร 
1.4.1 สร้างระบบฐานข้อมลู
เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร เช่น ฐานข้อมูล
การเงิน พัสดุ ครภุณัฑ์ และ
การบริหารงานบุคคล 
1.4.2 จัดท าฐานข้อมูลที่
สะท้อนถึงผลการปฏิบตัิงาน
ตามตัวช้ีวัดของการประกัน
คุณภาพที่เป็นปจัจุบันเพื่อใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
 

     

5. มีงานวิจัยสถาบันที่
น าไปสู่การพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 
 

1.5 ส่งเสริมการท าวิจัย
สถาบันเพ่ือสร้างนวัตกรรม
ในการท างาน 
1.5.1 พัฒนาความรู้และ
ทักษะในการท าวิจัยสถาบัน 
1.5.2 น าผลงานและ
นวัตกรรมจากการวิจยั
สถาบันมาใช้ปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 
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6. บุคลากรมสีุขภาพ
กาย สุขภาพใจ ท่ีดี 
สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 
 

1.6 สร้างเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่
บุคลากรเพ่ือเป็นองค์กร
แห่งความสุข 
1.6.1 กิจกรรมการออก
ก าลังกาย และกจิกรรม
คลายความเครยีด ในกลุม่
บุคลากรอยา่งสม่ าเสมอ 
1.6.2 กระบวนการลด
ความขัดแย้งในสถานท่ี
ท างาน 
1.6.3 ให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี
1.6.4 จัดการสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพให้เหมาะสม
ต่อการท างานของบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ 2: การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ  
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และหัวหน้าภาควิชา 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

1. นิสิตรักการเรยีนรู ้
สามารถคิดค้นและมี
ทักษะแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง มี
ความสามารถตาม
เกณฑ์วิชาชีพ มีผล
การเรยีนดีสามารถ
ส าเรจ็การศึกษาได้
ตามแผนที่ก าหนด มี
ทักษะด้านภาษาและ
การสื่อสาร และ มี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เป็นที่
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2.1 พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และการเรียน
จากประสบการณ์หรือจาก
สถานที่ท างานจริง 
2.1.1 สร้างระบบและกลไก
ในการพัฒนา บริหาร และ
ประกันคณุภาพหลักสตูร
และการศึกษา 
2.1.2 พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนแบบใช้
ปัญหา (problem-based 
learning) การท างาน 
(task-based learning)  
ในหลักสูตร 
2.1.3 ส่งเสริมการเข้า
เรียนรู้ในสถานบริการทาง
สาธารณสุขหรือแหล่ง
อุตสาหกรรมยาและ
เครื่องส าอาง 
2.1.4 มีการประเมิน
สมรรถนะของนิสิตก่อนฝึก
และหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2.1.5 ส่งเสริมการ
แสดงออกซึ่งความสามารถ
ทางวิชาการของนิสิต เช่น 
การประกวดให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ป่วย การประกวด 
extemporaneous 
preparation 
 

2. สัดส่วนบัณฑิตทีส่อบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพในการสอบครั้ง
แรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

≥85 ≥85 ≥85 ≥85 

3. ระดับคะแนนทีไ่ด้จากการ
ประเมินคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตร ีโท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาตไิม่น้อย
กว่า 4 จาก 5 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 

4. จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัลด้าน
ความรู ้คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมี
จิตสาธารณะ  ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 3 คนต่อป ี

≥3  ≥3  ≥3  ≥3  

5. จ านวนศิษย์เก่าที่ไดร้ับรางวลั
ด้านการปฏิบัติงาน คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และการมีจิตสาธารณะ  ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ อย่าง
น้อย 1 คนต่อป ี

≥1  ≥1  ≥1  ≥1  
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ยุทธศาสตร์ 2: การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และหัวหน้าภาควิชา 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

 2.1 พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และการเรียน
จากประสบการณ์หรือจาก
สถานที่ท างานจริง (ต่อ) 
2.1.6 ระบบการสนับสนุน
และ พัฒนานิสติด้านการ
เรียนเพื่อให้นิสติสามารถจบ
การศึกษาตามแผน 
2.1.7 ส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษาและการสื่อสารแก่
นิสิต 
2.1.8 ส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศแก่นิสติ 
2.1.9 ส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียน 
2.1.10 จัดการประกวด
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

     

2. มีวิชาที่ใช้สื่อ
อิเล็คทรอนิคส์ในการ
เรียนการสอนเสรมินอก
ช้ันเรียนเพิ่มขึ้นภายใน
หลักสตูร 
 

2.2 พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็คทรอนิคส์
นอกชัน้เรียนเพ่ือให้มีการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
2.2.1 พัฒนาระบบการเรยีน
การสอนผา่นสื่อ
อิเล็คทรอนิคส ์
2.2.2 อบรมเทคนิคการท า
สื่อการสอนผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้
นอกช้ันเรียนแก่อาจารย ์
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ยุทธศาสตร์ 2: การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และหัวหน้าภาควิชา 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

3. บัณฑิตมลีักษณะพึง
ประสงคด์้านคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการมีจิต
สาธารณะ 

2.3 ส่งเสริมความเป็นวิชาชีพ
และการมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านกิจกรรมนอก
หลักสูตร 
2.3.1 กิจกรรมเสริมหลักสตูรที่
ส่งเสริมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.3.2 ส่งเสริมการเผยแพร่
ข่าวสารวิชาชีพและการเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดความรักในวิชาชีพ 
2.3.3 กิจกรรมเสริมหลักสตูรที่
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ 
2.3.4 กิจกรรมเสริมหลักสตูรที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างรุ่น
พี่และรุ่นน้อง 
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ยุทธศาสตร์ 2: การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และหัวหน้าภาควิชา 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

คณาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
เรียนการสอน การ
ประเมินผล และ การ
น าประสบการณ์จาก
การท างานมาใช้ในการ
เรียนการสอน 
 

2.4 พัฒนาบุคลากร
อาจารย์ให้มี
ความสามารถทั้งใน
ศาสตร์เฉพาะด้าน และ
ศาสตร์การเรียนการสอน 
รวมถึงเสริมประสบการณ์
จริงในวิชาชีพของ
อาจารย์ 
2.4.1 ส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ตามก าหนด 
2.4.2 อบรมเทคนิคและ
แนวคิดใหม่ๆ ของการ
เรียนการสอนแก่อาจารย์
ภายในคณะ 
2.4.3 พัฒนาการท างาน
แบบอาจารยผ์ู้ปฏิบตัิงาน
วิชาชีพ (practitioner-
teacher model) ขึ้น
ภายในคณะ 
2.4.4 ส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากร 
กรรมการวิชาชีพ 
 

     

มีสิ่งแวดล้อมและ
ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่
ส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ของนิสติ 
 

2.5 เสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมและปจัจัย
เกื้อหนุนต่างๆ ที่ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ 
2.5.1 สนับสนุนการ
ปรับปรุงห้องเรียน และ
จัดหาอุปกรณ์ในห้องเรียน 
คอมพิวเตอร์และหนังสือ 
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ยุทธศาสตร์ 3: การบริหารจัดการการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ  
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

ผลงานวิจัยไดร้ับการ
เผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

3.1 สร้างระบบสนับสนนุ
การเผยแพร่และน า
ผลงานไปใช้ประโยชน ์
3.1.1 จัดท าฐานข้อมูล
แหล่งทุนวิจัยที่ทันสมัย
และมีการแจ้งล่วงหน้า 
3.1.2 ส่งเสริมการ
น าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ ทั้งใน
รูปแบบตีพิมพ์และ
น าเสนอด้วยวาจาในที่
ประชุม 
3.1.3 ส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรนวัตกรรม 
3.1.4 ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยออกสู่
ภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน 
  

6. อัตราส่วนจ านวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติอยา่งน้อย 0.5 
เรื่องต่ออาจารย์ และเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 0.05 เรื่องต่อป ี

≥0.50  ≥0.55 ≥0.60 ≥0.65 

7. จ านวนครั้งของการอ้างอิง
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
อย่างน้อย 500 ครั้งต่อป ี

≥500  ≥500  ≥500  ≥500  

8. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
หน่วยงานภายนอกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 5 
ผลงานต่อป ี

≥5 ≥5 ≥5 ≥5 

9. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
รางวัลด้านการวิจัย  ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 คนต่อป ี

≥1  ≥1  ≥1  ≥1  

10. จ านวนผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ
อย่างน้อยปีละ 15 ผลงาน 
และเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 2 
ผลงานต่อป ี

≥15 ≥17 ≥19 ≥21  

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559  ปรับปรุงคร้ังท่ี 1                      13 | P a g e  

ยุทธศาสตร์ 3: การบริหารจัดการการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

มีโครงสร้างพื้นฐานท่ี
สง่เสริมการท างาน
ของนักวิจัย 
 

3.2 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
(infrastructure) ที่เอื้อ
ต่อการท างานของนักวิจัย 
3.2.1 สนับสนุนการจดัหา
และซ่อมแซมเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการวจิัยและเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2.2 สร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
ท าวิจัย 
3.2.3 จัดท าฐานข้อมูล
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
ผู้เชี่ยวชาญการใช้  
 

     

นักวิจัยในคณะไดร้ับ
ทุนวิจัยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

3.3 ส่งเสริมการแสวงหา
แหล่งทุนวิจัยส าหรับ
นักวิจัยใหม่ และการ
ได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง
ของนักวจิัยเดิม 
3.3.1 แผนการหาแหล่ง
ทุนในระยะยาวและระยะ
สั้น 
3.3.2 ส่งเสริมนักวิจัยเป็น
ส่วนหน่ึงของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการวิจัย 
3.3.3 ส่งเสริมการหาแหล่ง
ทุนที่เช่ือมต่อกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
3.3.4 ส่งเสริมนักวิจัยเข้า
รับทุนโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภเิษก (คปก) 
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ยุทธศาสตร์ 3: การบริหารจัดการการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาตีพิมพ์
อย่างต่อเนื่อง 
 

3.4 ส่งเสริมศักยภาพการ
วิจัยของนสิิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3.4.1 ให้ทุนในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือก
นิสิตที่มีความสามารถเข้าสู่
หลักสตูรบณัฑิตศึกษาให้
มากขึ้น 
3.4.2 จัดการอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะด้านการวิจัย 
การสื่อสาร และ การ
ตีพิมพ์แก่นิสิต
บัณฑิตศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ 4: การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและบริการสังคม 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

การบริการวิชาการที่ตรง
ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและ
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 

4.1 ขยายขอบเขตและ
คุณภาพของงานบริการ
วิชาการ  เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การอบรม 
การสัมมนา และ การผลิต
หนังสือต ารา 
4.1.1 จัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการที่มีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจนและมีระบบจัดการที่
มีคุณภาพ ท าวิจัยตลาดเพื่อ
ศึกษาถึงความต้องการและ
ช่องทางการน าเสนอต่อ
กลุ่มเป้าหมายในงานบริการ
วิชาการของคณะ 
4.1.2 ส่งเสริมให้มีการ
จัดพิมพ์ต ารา การจดั
ประชุมอบรมวิชาการ 
 

11. จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการบริการ
วิชาการของคณะฯ ที่
จัดหรือได้รับรางวัล ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 
2 กิจกรรม/โครงการ
ต่อป ี

≥2  ≥2  ≥2  ≥2  

หน่วยบริการวิชาการใน
ก ากับให้บริการวิชาการ
ทีม่ีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 

4.2 ส่งเสริมศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการของ
หน่วยบริการวิชาการใน
ก ากับ เช่น สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
และผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 
และหน่วยข้อมูลสมุนไพร 
4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการอย่างมีคุณภาพโดย
หน่วยงานในก ากับ 
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ยุทธศาสตร์ 4: การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและบริการสังคม 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

มีการให้บริการวิชาการที่
เชือ่มต่อกับหน่วยงาน
ภาครัฐภายนอก องค์กร
วิชาชีพ องค์กรสาธารณะ 
และองค์กร
ภาคอุตสาหกรรม 
 

4.3 ส่งเสริมการบริการ
วิชาการที่มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐภายนอก 
องค์กรวิชาชีพ องค์กร
สาธารณะ และองค์กรภาค
อุตสาหกรรม 
4.3.1 จัดท าฐานข้อมลู
กลุ่มเป้าหมาย 
4.3.2 จัดท าความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ
ภายนอก องค์กรวิชาชีพ 
องค์กรสาธารณะ และ
องค์กรภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อสร้างงานบริการ
วิชาการที่มีการสาน
ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย 
 

     

มีการให้บริการวิชาการที่
นิสิตเข้ามามสี่วนร่วม 
 

4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนิสิตในการให้บริการ
วิชาการโดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน 
4.4.1 ส่งเสริมการบริการ
วิชาการที่มีนิสิตเข้ามามี
ส่วนร่วมในลักษณะเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอน       
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ยุทธศาสตร์ 5: การสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมสี่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและบริการสังคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วน
ร่วมมากข้ึนในการ
พัฒนาคณะ 
 

5.1 สร้างระบบและกลไก
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า 
5.1.1 จัดท าฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าที่ข้อมูลครบถ้วน
และทันสมัย 
5.1.2 สร้างช่องทางการ
ติดต่อระหว่างศิษย์เก่า
และคณะที่มีประสิทธิภาพ 
และง่ายต่อการเข้าถึง 
5.1.3 สนับสนุนการเข้ามา
มีส่วนร่วมของศิษยเ์ก่าใน
การการพัฒนาคณะ ให้
ข้อคิดเห็นในการจดัการ
เรียนการสอน และการ
ช่วยเหลือนิสติปัจจุบัน 
5.1.4 การให้รางวัลศิษย์
เก่าดีเด่น/เกยีรตยิศ คณะ
เภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

12. จ านวนอาจารย์หรือ
นิสิตของคณะฯ ที่เข้า
ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ 
หรือ วิจัยร่วมกับองค์กร
ต่างประเทศอยา่งน้อยปี
ละ 2 คน 

≥2  ≥2  ≥2  ≥2  

13. จ านวนอาจารย์หรือ
นิสิตขององค์กร
ต่างประเทศมาเข้า
ฝึกอบรม ศึกษาต่อ หรือ 
วิจัยร่วมกับคณะฯ อย่าง
น้อย 5 คนต่อป ี

≥5  ≥5  ≥5  ≥5  
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ยุทธศาสตร์ 5: การสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมสี่วนร่วม (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและบริการสังคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 
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เพิ่มจ านวนแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพท่ีมี
คุณภาพของคณะ 
 

5.2 สร้างภาคีเครือข่ายกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ เช่น โรงพยาบาล 
ร้านยา โรงงาน
อุตสาหกรรม และ 
หน่วยงานทางสาธารณสุข
อื่นๆ 
5.2.1 จัดท าฐานข้อมลู
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
5.2.2 สนับสนุนการเข้ามา
มีส่วนร่วมของแหล่งฝึก
ปฏิบัติการในการก าหนด
สมรรถนะและเนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อ
ผลิตบัณฑติที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 
5.2.3 พัฒนาแหล่งฝึกของ
คณะฯ ขึ้นเป็นสถาบันร่วม
ผลิตนสิิตเภสัชศาสตร ์
 

     

มีการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
ให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กร
วิชาชีพ 
 

5.3 สร้างภาคีเครือข่ายกับ
องค์กรวิชาชีพ เช่น สภา
เภสัชกรรม สมาคมทาง
วิชาชีพต่างๆ 
5.3.1 การเข้ามามสี่วนร่วม
ขององค์กรวิชาชีพในการ
ให้ข้อเสนอแนะต่อการ
เรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 
5.3.2 ส่งเสริมการวิจัยที่
ตอบสนองต่อการแกไ้ข
ปัญหาวิชาชีพ 
 

 



แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559  ปรับปรุงคร้ังท่ี 1                      19 | P a g e  

ยุทธศาสตร์ 5: การสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมสี่วนร่วม (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและบริการสังคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

การจัดการเรยีนการสอน 
การวิจัย การให้บริการ
วิชาการตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
องค์กรท้องถิ่น 

5.4 พัฒนาความร่วมมือ
กับองค์กรท้องถิ่น เช่น 
อบต. รพ.สต. 
5.4.1 ประสานกับองค์กร
ท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิของ
นิสิต 
5.4.2 ส่งเสริมให้มีการฝึก
ปฏิบัติงานหรือวิจยัใน
ชุมชนของนิสิต 
 

     

มีองค์กรที่เป็นแหล่งทุน
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายใน
การวิจัยและบริการ
วิชาการ เช่น สสส สวรส 
สปสช วช สกว 

5.5 สร้างความสัมพันธ์กับ
องค์กรท่ีเป็นแหล่งทุน
ระดับประเทศ 
5.5.1 จัดท าฐานข้อมูล
องค์กรแหล่งทุน
ระดับประเทศ 
5.5.2 ขยายจ านวนและ
ขอบเขตความร่วมมือกับ
กับองค์กรที่เป็นแหล่งทุน
ระดับประเทศใหม้ากข้ึน 
 

มีองค์กรต่างประเทศ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติงาน ศึกษาต่อ 
หรือ ร่วมวิจัย ของนิสิต
และบุคลากรในคณะ 
 

5.6 สร้างความสัมพันธ์
ระดับคณะกับองค์กร
ต่างประเทศ 
5.6.1 ขยายจ านวนและ
ขอบเขตความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศใหม้าก
ขึ้น 
5.6.2 ส่งเสริมให้มคีวาม
ร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนิสติกับองค์กร
ต่างประเทศมากขึ้นท้ังด้าน
การเรยีนการสอนและวิจยั 
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ยุทธศาสตร์ 6: การเพ่ิมสมรรถนะทางการแข่งขันขององค์กรเพ่ือพ่ึงพาตนเองได้ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและบริการสังคม และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะฯ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 56 57 58 59 

รายได้สุทธิเพิม่ขึ้น
จากการให้บริการใน
ด้านต่างๆ  
 

6.1 เพ่ิมรายได้จาก
งานบริการของคณะ 
6.1.1 การบริหาร
จัดการงานบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
6.1.2 การจัดแผนธุรกิจ
ของหน่วยบริการ 
6.1.3 การรายงานผล
การด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอและน ามาใช้
ในการวางแผนและ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
 

14. รายไดสุ้ทธิจากการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ 
อย่างน้อย 750,000 
บาทต่อปี และเพิม่ขึ้น
อย่างน้อย 50,000 
บาทต่อป ี

≥750,000 ≥800,000 ≥850,000 ≥900,000 

ลดต้นทุนการ
ด าเนินการของคณะ 
 

6.2 พัฒนาระบบการ
จัดการที่ลดต้นทุนการ
ด าเนินการ 
6.2.1 การวิเคราะห์
ต้นทุนด าเนินการเพื่อ
การวางแผนด าเนินการ 
6.2.2 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการด้าน
การเงินและพสัดุที่ง่าย
ต่อการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล 
6.2.3 พัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร  
6.2.4 สนันสนุนการใช้
ระบบสารสนเทศ
อิเล็คทรอนิคส์ให้มาก
ขึ้นเพื่อลดต้นทุน
ด าเนินการ เช่น ระบบ 
e-document 
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ยุทธศาสตร์ 6: การเพ่ิมสมรรถนะทางการแข่งขันขององค์กรเพ่ือพ่ึงพาตนเองได้ (ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและบริการสังคม และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ
ด าเนินการ 
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บุคคลภายนอกรับรู้ถึง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของคณะ 
 

6.3 พัฒนาระบบเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ของคณะ 
6.3.1 จัดตั้งคณะท างานท่ี
รับผิดชอบการ
ประชาสมัพันธ์ 
6.3.2 มีกลไกการ
ประชาสมัพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
6.3.3 มีระบบการ
ประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อ
ปรับปรุงแผนการ
ประชาสมัพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ความสอดคล้องของความสอดคล้องของเป้าหมายเป้าหมาย  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
และและแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2555(พ.ศ. 2555--2559)2559)  

 
เป้าหมายและแผนด าเนินงาน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

 

ยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์   
(พ.ศ. 2555(พ.ศ. 2555--2559)2559)  

 

1. เป็นมหาวิทยาลัย Comprehensive   
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เป็นมหาวิทยาลัยวิจยัและนวตักรรม   
(Research and Innovation – Based)   
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียงด้านการ
วิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ระบบบริหารจัดการการวิจยัที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

4. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภามาตรฐานสากล มี
ความรอบรู้ทางทฤษฎี และปฏบิติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีโดย
มีอัตลกษณ์โดดเด่น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียงด้านการ
วิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ระบบบริหารจัดการการวิจยัที่มีประสิทธิภาพ 

5. มีความเป็นเลิศในภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

6. ตอบสนองประชากรพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง/ความเสมอภาคทางการศึกษา/
กระจายโอกาสทางการเรียน บริการวชิาการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ยทธศาสตร์ที่ 4  
การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 
 

7. เปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เพื่อสร้างจิตส านึกและความผกูพันกับ
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบ
ความสัมพันธก์ับศิษย์เกา่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ 
ตลอดจนการมีส่วนรว่มในการพัฒนานกัศึกษา
และมหาวิทยาลัย 
 

ยทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมีส่วน
ร่วม 
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เป้าหมายและแผนด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พ.ศ. 2555-2559) 

 

ยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์   
(พ.ศ. 2555(พ.ศ. 2555--2559)2559)  

 

8. ส่งเสริมให้เกิดการบริการวิชาการแก่
ภายนอกและสนับสนุนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบ
ความสัมพันธก์ับศิษย์เกา่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ 
ตลอดจนการมีส่วนรว่มในการพัฒนานกัศึกษา
และมหาวิทยาลัย 
 

ยทธศาสตร์ที่ 4  
การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 
ยทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างเครือข่ายภายนอกและภาคีการมีส่วน
ร่วม 

9. มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ การใช้
ทรัพยากรที่เหมาะสม สันต ิเอื้ออาทร เอื้อต่อ
การด าเนินงานทีม่ีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบการบริหาร
และการจัดการที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลที่ 
ตรวจสอบได้ทุกระดับ และทุกหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรร
มาภิบาล 
ยทธศาสตร์ที่ 6  
การเพิ่มสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพื่อ
การแข่งขันพึ่งพาตนเองได้ 
 

10. มหาวิทยาลัยมีระบบการบรหิารที่
คล่องตัวและมปีระสิทธภิาพการจดัรูปแบบ
องค์กรในลักษณะบูรณาการ (Integration) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบการบริหาร
และการจัดการที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลที่ 
ตรวจสอบได้ทุกระดับ และทุกหน่วยงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรร
มาภิบาล 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555แผนผังเชิงยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 --25592559  
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ตัวชี้วัด (KPIs) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (2555 - 2559) ปรับปรุงครั้งที่ 1 
ตามมติที่ประชุมประชาคมแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557  วันที่ 15 สิงหาคม 2556  

และมติคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2556 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล      
 

ตัวช้ีวัด สูตรค านวณ หน่วยวัด 

รอบ
ระยะเวลา 

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับ
ดูแล 

ผู้เก็บข้อมลู 
การเก็บ
ข้อมูล 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1. ระดับคะแนน
จากการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
คณะฯ ทั้งตาม
เกณฑส์กอ. และ 
สมศ. มรีะดับ
คะแนนอย่าง
น้อย 4.00  

ระดับคะแนนท่ีไดร้ับจาก
การประเมินโดยผู้
ประเมินจากภายนอกใน
รอบการประเมินล่าสุด 
(ปีการศึกษาก่อนหน้า) 
ทั้งตามเกณฑ์สกอ. และ 
สมศ. (เฉพาะตัวบ่งช้ีที่
คณะฯ รับการประเมิน)  
ต้องสูงกว่าเป้าหมาย 

คะแนน ปีการศึกษา  ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 รองคณบดี
ฝ่ายแผน

และ
พัฒนา
คุณภาพ 

หัวหน้างาน
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน และระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด สูตรค านวณ หน่วยวัด 

รอบ
ระยะเวลา 

เป้าหมาย 
ผู้ก ากับ
ดูแล 

ผู้เก็บข้อมลู 
การเก็บ
ข้อมูล 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

2. สัดส่วนนสิิตที่
สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ
ในการสอบครั้ง
แรกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

[จ านวนนิสิตที่เข้าสอบเพื่อ
รับใบประกอบวิชาชีพเป็น
ครั้งแรกและผ่านการสอบ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ / 
จ านวนนิสิตที่เข้าสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเป็นครั้ง
แรกทั้งหมด] x 100 

ร้อยละ ปีการศึกษา  ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และวิจัย 

หัวหน้า
งานบริการ
การศึกษา 
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ตัวช้ีวัด สูตรค านวณ หน่วยวัด 

รอบ
ระยะเวลา 

เป้าหมาย 
ผู้ก ากับ
ดูแล 

ผู้เก็บข้อมลู 
การเก็บ
ข้อมูล 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

3. ระดับคะแนนท่ี
ได้จากการ
ประเมินคุณภาพ
ของบัณฑิต
ปริญญาตร ีโท 
และเอก ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติไม่น้อย
กว่า 4 จาก 5 

วัดจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต โดยคดิคะแนน
เฉลี่ยจาก 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) 
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 
(ระดับ

คะแนน 1-
5) 

ปีการศึกษา 
(นิสิตที่จบ

ในปี
การศึกษา
ก่อนหน้า) 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 รองคณบดี
ฝ่ายแผน

และ
พัฒนา
คุณภาพ 

หัวหน้า
งาน

นโยบาย
และแผน 

4. จ านวนนิสิตที่
ได้รับรางวัลด้าน
ความรู ้คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการ
มีจิตสาธารณะ  
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
อย่างน้อย 3 คน
ต่อปี 

จ านวนนิสิตทีไ่ด้รับรางวัล
ในปีการศึกษาน้ันๆ 

คน ปีการศึกษา ≥3  ≥3  ≥3  ≥3  รองคณบดี
ฝ่าย

กิจการ
นิสิตและ
บริการ
สังคม 

หัวหน้า
งานกิจการ
นิสิตและ
ศิษย์เก่า
สัมพันธ์, 
หัวหน้า

งานบริการ
การศึกษา 

5. จ านวนศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัล
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการ
มีจิตสาธารณะ  
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 คน
ต่อปี 

จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับ
รางวัลในปีการศึกษาน้ันๆ 

คน ปีการศึกษา ≥1  ≥1  ≥1  ≥1  รองคณบดี
ฝ่าย

กิจการ
นิสิตและ
บริการ
สังคม 

งานบริการ
การศึกษา, 
งานกิจการ
นิสิตและ
ศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด สูตรค านวณ 
หน่วย
วัด 

รอบ
ระยะเวลา 

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับ
ดูแล 

ผู้เก็บ
ข้อมูล การเก็บ

ข้อมูล 
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

6. อัตราส่วนจ านวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับชาติและ
นานาชาติอย่างน้อย 
0.5 เรื่องต่ออาจารย์ 
และเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 
0.05 เรื่องต่อป ี

จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
ในช่วง 12 เดือน / จ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

อัตรา 
ส่วน 

ปีปฏิทิน ≥0.50  ≥0.55 ≥0.60 ≥0.65 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และวิจัย 

ผู้ประสาน 
งานวิจัย 

7. จ านวนครั้งของการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิอย่าง
น้อย 500 ครั้งต่อป ี

จ านวนครั้งท่ีผลงานวิจยั
ตีพิมพ์ของอาจารย์ภายใน
คณะได้รบัการอ้างอิงโดย
วารสารในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติในรอบเวลา 12 
เดือน 

ครั้ง ปีปฏิทิน ≥500  ≥500  ≥500  ≥500  รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และวิจัย 

ผู้ประสาน 
งานวิจัย 

8. จ านวนผลงานวิจยัที่
หน่วยงานภายนอก
น าไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 5 ผลงาน
ต่อปี 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับ
หลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน ์

ผลงาน ปีปฏิทิน 
(ที่น าไปใช้
ประโยชน์) 

≥5 ≥5 ≥5 ≥5 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และวิจัย 

ผู้ประสาน 
งานวิจัย 

9. จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับ
รางวัลด้านการวิจัย  
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 
1 คนต่อป ี

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับ
รางวัล 

คน ปี
การศึกษา 

≥1  ≥1  ≥1  ≥1  รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และวิจัย 

ผู้ประสาน 
งานวิจัย 

10. จ านวนผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพอย่างน้อยปี
ละ 15 ผลงาน และ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 
ผลงานต่อป ี

จ านวนบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 
จ านวนต าราหรือหนังสือท่ี
มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด หรือ
ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ผลงาน ปีปฏิทิน ≥15 ≥17 ≥19 ≥21  รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และวิจัย 

หัวหน้า
งาน

บริการ
การ ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

ตัวช้ีวัด สูตรค านวณ หน่วยวัด 

รอบ
ระยะเวลา 

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับ
ดูแล 

ผู้เก็บข้อมลู 
การเก็บ
ข้อมูล 

ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

11. จ านวนกิจกรรม
หรือโครงการ
บริการวิชาการ
ของคณะฯ ที่จัด
หรือไดร้ับรางวลั 
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม/
โครงการต่อปี 

จ านวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการ
ของคณะฯ ที่จัดใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 
และที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

กิจกรรม/
โครงการ 

ปีการศึกษา ≥2  ≥2  ≥2  ≥2  รองคณบดี
ฝ่าย

กิจการ
นิสิตและ
บริการ
สังคม 

หัวหน้างาน
กิจการนิสติ
และศิษย์

เก่าสัมพันธ์    

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 
 

ตัวช้ีวัด สูตรค านวณ หน่วยวัด 

รอบ
ระยะเวลา 

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล การเก็บ

ข้อมูล 
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

12. จ านวนอาจารย์
หรือนิสิตของ
คณะฯ ที่เข้า
ฝึกอบรม 
เพิ่มพูนความรู้ 
หรือ วิจัย
ร่วมกับองค์กร
ต่างประเทศ
อย่างน้อยปีละ 
2 คน 

จ านวนอาจารย์หรือ
นิสิตของคณะฯ ที่เข้า
ฝึกอบรม เพิ่มพูน
ความรู้ หรือวิจยั
ร่วมกับองค์กร
ต่างประเทศ  

คน ปีการศึกษา ≥2  ≥2  ≥2  ≥2  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย, 
รองคณบดฝี่าย

พัฒนาวิชาชีพและ
สร้างเสริม

ประสบการณ ์

หัวหน้า
งาน

ธุรการ 
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ตัวช้ีวัด สูตรค านวณ หน่วยวัด 

รอบ
ระยะเวลา 

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแล 
ผู้เก็บ
ข้อมูล การเก็บ

ข้อมูล 
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

13. จ านวนอาจารย์
หรือนิสิตของ
องค์กร
ต่างประเทศมา
เข้าฝึกอบรม 
ศึกษาต่อ หรือ 
วิจัยร่วมกับ
คณะฯ อย่าง
น้อย 5 คนต่อป ี

จ านวนอาจารย์หรือ
นิสิตขององค์กร
ต่างประเทศท่ีเขา้มา
รับการฝึกอบรม ศึกษา
ต่อ หรือ ร่วมท าการ
วิจัยภายในคณะฯ 

คน ปีการศึกษา ≥5  ≥5  ≥5  ≥5  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย, 
รองคณบดฝี่าย

พัฒนาวิชาชีพและ
สร้างเสริม

ประสบการณ ์

หัวหน้า
งาน

ธุรการ 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพ่ิมสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพ่ือการแข่งขันพ่ึงพาตนเองได้ 
 

ตัวช้ีวัด สูตรค านวณ 
หน่วย
วัด 

รอบ
ระยะเวลา 

เป้าหมาย 
ผู้ก ากับ
ดูแล 

ผู้เก็บ
ข้อมูล การเก็บ

ข้อมูล 
ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

14 รายได้สุทธิ
จากการ
ให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ 
อย่างน้อย 
750,000 
บาทต่อปี 
และเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 
50,000 
บาทต่อปี 

รายได้จาก
การบริการ-
ต้นทุนการ
ให้บริการ 
(วัตถุดิบ  
ต้นทุน
แรงงาน 
ต้นทุนอ่ืนใน
การ
ให้บริการ) 

บาท ปีงบ  
ประมาณ (1  
ต.ค. ปีก่อน
หน้า จนถึง
วันส ารวจ) 

≥750,000 ≥800,000 ≥850,000 ≥900,000 รอง
คณบดี
ฝ่าย

บริหาร 

หัวหน้า
งาน

การเงิน
และพัสด ุ
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 ก ำหนดรำยละเอียดตัวชี้วัดตำม

แผนยุทธศำสตร์  

2555-2559 (จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด) 

คณะเภสัชศำสตร์  

มหำวทิยำลัยนเรศวร 

(ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
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ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 2555-2559 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปรับปรุงคร้ังที่ 1 (สิงหาคม 2556) 
 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ระดับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ทั้งตามเกณฑ์
สกอ. และ สมศ. มีระดับคะแนนอย่างน้อย 4.00 

 
ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 

 
ความหมาย เป็นระดับคะแนนจากกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา  

 
มุมมองด้าน ประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดคุณภาพของการด าเนินตามภารกิจหลักของคณะ โดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ และภายนอก ในรอบการ
ประเมินล่าสุด เพื่อให้คณะสามารถได้รับทราบถึงจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุด
แข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด าเนินการของคณะ 
 

สูตรค านวณ ระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมินโดยผู้ประเมินจากภายนอกในรอบการ
ประเมินล่าสุด (ปีการศึกษาก่อนหน้า) ทั้งตามเกณฑ์สกอ. และ สมศ. (เฉพาะตัว
บ่งชี้ที่คณะฯ รับการประเมิน)  ต้องสูงกว่าเป้าหมาย 
 

หน่วยวัด คะแนน 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ 
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 2.  สัดส่วนนิสิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 85 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥85 ≥85 ≥85 ≥85 

 
ความหมาย เป็นสัดส่วนของนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรมที่สอบผ่านได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพจากการสอบครั้งแรก โดยต้องสอบผ่านทุกขั้นตอนตามก าหนด
ของสภาวิชาชีพ 
 

มุมมองด้าน คุณภาพการบริการ 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดคุณภาพของนิสิตที่มีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานของสภา
วิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งการสอบผ่านในครั้งแรกย่อมแสดงถึงนิสิตได้รับการ
เตรียมพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพจากกระบวนการเรียนรู้ภายใน
หลักสูตรที่คณะจัดขึ้น 
 

สูตรค านวณ [จ านวนนิสิตที่เข้าสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเป็นครั้งแรกและผ่านการสอบ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ / จ านวนนิสิตที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นครั้งแรก
ทั้งหมด] x 100 
 

หน่วยวัด ร้อยละ 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานบริการการศึกษา 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. รายชื่อนิสิตที่เข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ 
2. ผลประกาศการอนุมัติให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาเภสัชกรรม 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 3. ระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่น้อยกว่า 4 จาก 5 

 
ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 

 
ความหมาย เป็นระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก 

โดยคิดคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มุมมองด้าน คุณภาพการบริการ 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

สูตรค านวณ วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต โดยคิดคะแนนเฉลี่ย
จาก 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน่วยวัด คะแนน (ระดับคะแนน 1-5) 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (นิสิตที่จบในปีการศึกษาก่อนหน้า) 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ 
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
2. เอกสารแสดงการประมวลผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 4. จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และการมีจิตสาธารณะ  ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 3 คนต่อปี 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥3  ≥3  ≥3  ≥3  

 
ความหมาย เป็นจ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัลยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและการมีจิตสาธารณะ โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

มุมมองด้าน ประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
ผลที่คุณภาพนิสิต การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การส่งเสริมการมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

สูตรค านวณ จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษานั้นๆ 
 

หน่วยวัด คน 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์, หัวหน้างานบริการการศึกษา 
 

ความถีก่ารรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. รางวัลที่ได้รับ 
2. ใบประกาศเกียรติคุณ 
3. การตีพิมพ์ผลการประกาศรางวัลในสื่อประเภทต่าง ๆ 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 5.  จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลด้านการปฏิบัติงาน  คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีจิตสาธารณะ  ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 คนต่อปี 

 
ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥1  ≥1  ≥1  ≥1  

 
ความหมาย เป็นจ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ ในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ การมีจิตสาธารณะ โดยเป็นรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

มุมมองด้าน คุณภาพการบริการ 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา โดยพิจารณาจากจ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับ
การยกย่องหรือเชิดชูด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีจิต
สาธารณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากองค์กร 
 

สูตรค านวณ จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษาที่ส ารวจ 
 

หน่วยวัด คน 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

ความถีก่ารรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส าเนาภาพถ่ายรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 6.  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย  0.5 

เร่ืองต่ออาจารย์ และเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 0.05 เร่ืองต่อปี 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥0.50  ≥0.55 ≥0.60 ≥0.65 

 
ความหมาย เป็นสัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ในช่วง 12 เดือน โดยวารสารระดับชาติรวมถึงวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ฐานข้อมูล TCI) และวารสารระดับนานาชาติ
หมายถึงวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยอาจารย์อาจเป็นชื่อแรก ผู้แต่งหลัก หรือ ผู้แต่งร่วมก็
ได้ โดยค านวณต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

มุมมองด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดประสิทธิภาพด้านการวิจัยและการน าเผยแพร่ผลงานของอาจารย์จากการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

สูตรค านวณ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในช่วง 12 
เดือน / จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

หน่วยวัด อัตราส่วน 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
 

ผู้เก็บข้อมูล ผู้ประสานงานวิจัย 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 7.  จ านวนครั้งของการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ อย่างน้อย  500 ครั้ง

ต่อปี 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥500  ≥500  ≥500  ≥500  

 
ความหมาย เป็นจ านวนครั้งที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์ภายในคณะได้รับการอ้างอิงโดย

วารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น SCOPUS ในช่วงเวลา 12 เดือน 
 

มุมมองด้าน คุณภาพการบริการ 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดคุณภาพด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารที่ปรากฎอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 

สูตรค านวณ จ านวนคร้ังที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์ภายในคณะได้รับการอ้างอิงโดยวารสาร
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบเวลา 12 เดือน 
 

หน่วยวัด คร้ัง 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
 

ผู้เก็บข้อมูล ผู้ประสานงานวิจัย 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการสืบค้นจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น SCOPUS 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 8.  จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานภายนอกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 5 ผลงาน

ต่อปี 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥5 ≥5 ≥5 ≥5 

 
ความหมาย เป็นจ านวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ที่ผลงานวิจัยถูกน าไปใช้โดย

ภาคอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ หรือ ชุมชน โดยมีหนังสือตอบรับยืนยันการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

มุมมองด้าน คุณภาพการบริการ 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่ อวั ดถึ งปริมาณผลงานวิ จั ยที่ สามารถน า ไปใช้ ประ โยชน์ ได้ จริ ง  โดย
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ หรือ ชุมชน ทั้งนี้หากผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงมีจ านวนมาก ย่อมสะท้อนถึงบุคลากรได้ผลิตงานวิจัยที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
 

สูตรค านวณ จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับหลักฐานการรับรองการใชป้ระโยชน์ 
 

หน่วยวัด ผลงาน 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน (ที่น าไปใช้ประโยชน์) 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
 

ผู้เก็บข้อมูล ผู้ประสานงานวิจัย 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 9.  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย  ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่าง
น้อย 1 คนต่อปี 

 
ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥1  ≥1  ≥1  ≥1  

 
ความหมาย เป็นจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 
มุมมองด้าน ประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดคุณภาพของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ หรือนาชาชาติ 
 

สูตรค านวณ จ านวนอาจารยท์ี่ได้รับรางวัลรางวัลด้านการวิจัย ในระดับชาติ หรือนาชาชาติ 
ย่อมสะท้อนถึงบุคลากรไดผ้ลิตงานวิจัยทีมีคุณภาพทีส่ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 
 

หน่วยวัด คน 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
 

ผู้เก็บข้อมูล ผู้ประสานงานวิจัย 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. ส าเนาภาพถ่ายรางวัลเชิดชูเกียรติ 
2. การเผยแพรใ่นสื่อสารธารณะ 
3. เอกสารทางราชการ/หน่วยงานที่แสดงผลการได้รับรางวัล 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 10.  จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างน้อยปีละ 15 ผลงาน 

และเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 2 ผลงานต่อปี 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥15 ≥17 ≥19 ≥21  

 
ความหมาย เป็นจ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาติ  จ านวนต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาก าหนด หรือใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
 

มุมมองด้าน คุณภาพการบริการ 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดคุณภาพของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการรูปแบบบทความวิชาการ 
ต าราและหนังสือ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
 

สูตรค านวณ จ านวนบทความวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  จ านวนต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาก าหนด หรือใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
 

หน่วยวัด ผลงาน 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานบริการการศึกษา 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 2 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. ต าราหรือหนังสือได้รับการตีพิมพ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ที่มีผลการพิจารณาให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 11.  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ที่จัดหรือได้รับรางวัล 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 กิจกรรม/โครงการต่อปี 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥2  ≥2  ≥2  ≥2  

 
ความหมาย เป็นจ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ที่จัดหรือได้รับรางวัล

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

มุมมองด้าน ประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดประสิทธิภาพในการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม ที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
 

สูตรค านวณ จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ที่จัดในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และที่ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

หน่วยวัด จ านวนกิจกรรม 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์    
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 1 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.ส าเนาภาพถ่ายรางวัลเชิดชูเกียรติ 
2.การเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ 
3. เอกสารทางราชการ/หน่วยงานที่แสดงผลการได้รับรางวัล 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 12.  จ านวนอาจารย์หรือนิสิตของคณะที่เข้าฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ หรือ วิจัย

ร่วมกับองค์กรต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 2 คน 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥2  ≥2  ≥2  ≥2  

 
ความหมาย เป็นจ านวนอาจารย์หรือนิสิตของคณะที่เข้าฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ หรือวิจัย

ร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ในช่วงปีการศึกษาที่ส ารวจ 
 

มุมมองด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค ์ เป็นการวัดประสิทธิภาพขององค์กรในการสร้างภาคีกับองค์กรภายนอก ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตหรืออาจารย์ระหว่างองค์กร 
 

สูตรค านวณ จ านวนอาจารย์หรือนิสิตของคณะที่เข้าฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ หรือวิจัยร่วมกับ
องค์กรต่างประเทศ ในช่วงปีการศึกษาที่ส ารวจ 
 

หน่วยวัด โครงการ 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย, รองคณบดีฝ่ายพฒันาวิชาชีพและสร้างเสริม
ประสบการณ ์
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานธุรการ 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 2 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารขออนุมัติการด าเนินโครงการบริการวิชาการระดับชาติ 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 13.  จ านวนอาจารย์หรือนิสิตขององค์กรต่างประเทศมาเข้าฝึกอบรม ศึกษาต่อ หรือ 
วิจัยร่วมกับคณะฯ อย่างน้อย 5 คนต่อปี 

 
ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥5  ≥5  ≥5  ≥5  

 
ความหมาย เป็นจ านวนอาจารย์หรือนิสิตขององค์กรต่างประเทศที่เข้ามารับการฝึกอบรม ศึกษา

ต่อ หรือ ร่วมท าการวิจัยภายในคณะฯ  ในช่วงปีการศึกษาที่ส ารวจ 
 

มุมมองด้าน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค ์ เป็นการวัดประสิทธิภาพขององค์กรในการสร้างภาคีกับองค์กรภายนอก ท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตหรืออาจารย์ระหว่างองค์กร 
 

สูตรค านวณ จ านวนอาจารย์หรือนิสิตขององค์กรต่างประเทศที่เข้ามารับการฝึกอบรม ศึกษาต่อ 
หรือ ร่วมท าการวิจัยภายในคณะฯ ในช่วงปีการศึกษาที่ส ารวจ 
 

หน่วยวัด คน 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย, รองคณบดีฝ่ายพฒันาวิชาชีพและสร้างเสริม
ประสบการณ ์
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานธุรการ 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 2 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อความอนุมัติให้อาจารย์หรือนิสิตขององค์กรต่างประเทศที่เข้ามารับการ
ฝึกอบรม ศกึษาต่อ หรือ ร่วมท าการวิจัยภายในคณะฯ โดยคณบดี 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 14.  รายได้สุทธิจากการให้บริการในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 750,000 บาทต่อปี และ

เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 50,000 บาทต่อปี 
 

ปี 56  ปี 57 ปี 58 ปี 59 
≥750,000 ≥800,000 ≥850,000 ≥900,000 

 
ความหมาย เป็นรายได้สุทธิภายหลังหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึง รายได้

จากการให้บริการวิชาการ โดยค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้ค านวณจากต้นทุน
วัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน และ ต้นทุนอื่นๆ ในการให้บริการ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 

มุมมองด้าน ประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวัดรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากการให้บริการในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งบ่งชี้ถึง
ความมั่นคงทางการเงินที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรได้ 
 

สูตรค านวณ รายได้จากการบริการ-ต้นทุนการให้บริการ (วัตถุดิบ  ต้นทนุแรงงาน ต้นทนุอื่นใน
การให้บริการ) 
 

หน่วยวัด บาท 
 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ (1  ต.ค. ปีก่อนหน้า จนถึงวันส ารวจ) 
 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้างานการเงินและพัสดุ 
 

ความถี่การรวบรวมข้อมูล 2 คร้ังต่อปี 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง บัญชีสรุปงบรายรับรายจ่ายจากการให้บริการในด้านต่างๆ  
 

  


