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บทสรุป การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560- 2564 เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลให้องค์กรพัฒนาอย่างเหมาะสม และ
ต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี  แผนยุทธศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมและมองเห็นแนว
ทางการเจริญเติบโตของคณะเภสัชศาสตร์ไปร่วมกัน ก่อให้เกิดการบริหารงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทรอบด้าน   

 
คณะเภสัชศาสตร์ได้พัฒนาและด าเนินการตามพันธกิจ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตาม

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 11 ครอบคลุมทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตพร้อมด้วยคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ จัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ 
ให้แก่บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบุคคลทั่วไป และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภายในองค์กร นอกจากนี้
คณะฯ ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้ งภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจ ท าให้เกิดการร่วมมือกันและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือกับหลาย
มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตในด้านวิชาการและวิจัย  

 
ปัจจัยแวดล้อมเชิงนโยบายที่คณะฯ น ามาพิจารณาเพ่ือประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบาย
การศึกษาด้านอุดมศึกษาของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 
นโยบายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม และสภาวิชาชีพอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงสภาพแวดล้อมชุมชนและท้องถิ่น และจากการระดมความคิดจากการประชุมร่วมกันของผู้บริหารคณะ
ทุกระดับ และตัวแทนจากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมการวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT Analysis) 
จากบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะ
เภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 

 
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นี้ จากการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ
ประจ าคณะ และการท าประชาพิจารณ์ น าไปสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญในการประเมินตนเองของคณะฯ ก าหนดทิศทางการท างานคณะเภสัชศาสตร์ใน 5 ปี ข้างหน้า 
เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ มุ่งสู่การพัฒนาในทิศทางเดียวกัน ก้าวสู่การเป็นเภสัชศาสตร์ชั้นน า โดย
มีกลยุทธหลักที่ผลักดันให้คณะฯ ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นน าและได้รับการยอมรับ การจัดการหลักสูตรที่
ส่งเสริมผู้เรียนในการก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ ( Internationalization) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อสังคม 

  



4 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

ปรัชญาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยึดม่ันในปรัชญาแห่งความเป็นเลิศทางปัญญา กล้าคิด 
กล้าท า มีอิสระในการสร้างสรรค์ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและความสามัคคี 

 

ปณิธาน 
ยึดม่ันคุณธรรม ผู้น าวิชาการ ช านาญวิชาชีพ 

 

วิสัยทัศน ์
เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ สร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

 

พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ

จริยธรรม พร้อมก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ 

2.  สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.  เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ ทีต่อบสนองต่อความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

4.  ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

ยุทธศาสตร์ 

1.  การบริหารองค์กร ที่เน้นการเป็นองค์กรชั้นน าและได้รับการยอมรับ  

2.  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ ด้วยระบบการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ  

3.  การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  

4.  การบริการวิชาการเชิงรุกท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  

5.  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วมในระดับชาติและนานาชาติ 

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

การประเมินวิสัยทัศน์ พิจารณาจากตัวชี้วัดหลัก ดังรายละเอียดใน หน้า 12 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการด าเนินการ และตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารองค์กร ที่เน้นการเป็นองค์กรชั้นน าและได้รับการยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
พัฒนาบุคลากรและการต่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

- คณะเป็นท่ีรูจ้ักในด้านบริบาลเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
 

1.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
นักเรียน นิสตินักศึกษาไทยและต่างประเทศ ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ปกครอง 

- บุคลากรทุกภาคส่วนมีการพัฒนาต่อเนื่อง ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก้าวสู่ประชาคมนานาชาต ิ
 

1.2 พัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ประชาคมนานาชาต ิ

- คณะเป็นองค์กรคณุภาพ มีการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.3 การใช้ระบบประกันคณุภาพและการบริหารความเสี่ยงในการ
พัฒนาองค์กร 
 

- บุคลากรทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการด าเนินการของคณะ 
 

1.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

- งานวิจัยสถาบันท่ีน าไปสู่การพัฒนาการท างานขององค์กร 
 

1.5 ส่งเสริมการท าวิจัยสถาบันเพือ่สร้างนวัตกรรมในการท างาน 
 

- บุคลากรมสีุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ท างานอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ  
 

1.6 สร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่
บุคลากร เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข 

- คณะเป็นองค์กรทีไ่ด้รับการยอมรับทางด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานท่ียั่งยืน (Green faculty) 

1.7 สนับสนุนการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม และพลังงานท่ียั่งยืน  
 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ผู้สมัครในระบบการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศกึษา (admission) เลือกคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขา
บริบาลเภสัชกรรม เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. ผู้สมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศกึษา (admission) เลือกคณะเภสชัศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
เคร่ืองส าอาง เป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
(admission) เลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสชักรรม เป็น
อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 
4. คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
(admission) เลือกคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง เป็นอันดับ 
1 ของประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ ระดับปริญญาตรี โท และ
เอก 

4.25 4.50 4.75 5.00 5.00 

6. จ านวนการเข้าหน้าเวบไซตค์ณะเภสัชศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการ
สมัครเข้าศึกษา และการฝึกปฏิบตังิาน (สหกิจศึกษา) 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

7. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยอมรับระดับนานาชาติ  
(supported keynote speaker, organization 
committee, editorial board) 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

8. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยอมรับระดับชาติ 
(supported keynote speaker, organization 
committee, editorial board) 

80 80 80 80 80 

9. ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

55 57 60 65 70 

10. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ ข้ึนไป  

16 17 18 19 20 

11. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในงาน
บริการการศึกษา, งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ, งานธุรการ, 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
(pre-test/post-test) 

80 85 90 95 100 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินที่เทียบเท่าส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา (สกอ.)  

 4.00  4.25  4.50  4.75  5.00 

13. คะแนนรวมความคดิเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ (การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์, แผนปฎิบัติการประจ าปี, การแสดงความคิดเห็น
และช่องทางสื่อสารระหว่างบุคลากรและผู้บรหิารทุกระดับ 

 3.50  3.75  4.00  4.25  4.50 

14. จ านวนผลงานการแกไ้ขปัญหาทางการท างานอย่างเป็น
ระบบ, นวัตกรรม หรือวิจัยสถาบนั ที่ท าให้เกิดการพัฒนางาน 

 5  5  7  7  10 

15. ผลการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (แบบสอบถาม
ดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย กรมสุขภาพจิต) 

Fair           
(มีความสุข
เท่ากับคน

ทั่วไป) 

Fair           
(มีความสุข
เท่ากับคน

ทั่วไป) 

Fair           
(มีความสุข
เท่ากับคน

ทั่วไป) 

Fair           
(มีความสุข
เท่ากับคน

ทั่วไป) 

Fair           
(มีความสุข
เท่ากับคน

ทั่วไป) 
16. คะแนนรวมจากการประเมินคณุภาพส านักงานสีเขยีว 
(Green Office) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
โดยน าแนวทางด้านส านักงานสเีขียว (Green Office) ของ
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Department of 
Environmental Quality Promotion) มาปรับใช้ในคณะ 

 60 
ผ่านเกณฑ ์

 70 
ระดับด ี

 80 
ระดับดี
มาก 

 90 
ระดับดี
เยี่ยม 

 90 
ระดับดี
เยี่ยม 

 

  



7 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ 
ด้วยระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา, รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการ
สังคมหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้อ านวยการสถานฯ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

- การจัดการหลักสตูรทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการ
ก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ  

2.1 การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษท้ังระดับ
ปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

 2.2 ส่งเสริมการรับนสิิตต่างชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรและที่
เป็นการแลกเปลีย่น/ดูงาน 
 

- การจัดการการเรยีนการสอนด้วยระบบการเรยีนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.3 พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั และ
การเรยีนจากประสบการณห์รือจากสถานท่ีท างานจริง 

 2.4 พัฒนาอาจารย์ใหม้ีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที ่21   
 

- นิสิต ศิษย์เก่า และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มี
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.5 ส่งเสริมความเป็นวิชาชีพและการมีจรรยาบรรณวิชาชีพผ่าน
กิจกรรมในและนอกหลักสูตร 
 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 
17. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอน 
(บางส่วน) เป็นภาษาอังกฤษ 
- รายวิชาระดับปริญญาตร ี
- รายวิชาระดับบณัฑติศึกษา (ไมร่วมหลักสตูรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาเภสัชกรรมชุมชน) 

 
 

10 
60 
 

 
 

15 
70 
 

 
 

20 
80 
 

 
 

25 
90 
 

 
 

30 
100 

 

18. ร้อยละของนิสิตที่ผ่านเกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษก่อน
ส าเร็จการศึกษา (เทียบเท่า TOEFL 470, CEPT level B1) 
(โดยมีการจัดสอบ pretest/posttest) 

>70 
 
 

>70 
 
 

>70 
 
 

>70 
 
 

>70 
 
  

19. ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี หรือ บณัฑิตศึกษาท่ีไป
เสรมิประสบการณ์ทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

2 2.5 3 3.5 4 

20. จ านวนนิสติต่างชาติ (คน) ระดับปริญญา ตรี หรือ
บัณฑิตศึกษาท่ีรับเข้าใหม่และลงทะเบียนในหลักสูตร  

3 3 3 3 3 

21. จ านวนนิสติต่างชาติ (คน) ท่ีเข้ามาแลกเปลียน
ประสบการณ์วิชาชีพหรือการวิจัย และศึกษาดูงานระยะสั้นท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 

5 5 5 5 5 

22. จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษา (คน) ท างานในต่างประเทศ
หรือท างานกับธุรกิจต่างชาต ิ

1 2 3 4 5 

23. ร้อยละของนิสิตที่จบตามแผนการศึกษา      



8 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 
- ระดับปรญิญาตร ี
- ระดับบณัฑิตศึกษา 

95 
50 

95 
50 

95 
50 

95 
50 

95 
50 

24. ร้อยละของนิสิตทีส่อบผ่าน core competency ในการ
สอบครั้งแรก 

- 
 

90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

25. ร้อยละของนิสิตทีไ่ด้รับใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้ง
แรก 

90 90 90 90 90 

26. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพในการสอบคร้ังแรก เป็น
อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

-     

27. จ านวนรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ (ช้ิน) ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี หรือบณัฑิตศึกษา 

5 5 5 5 5 

28. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรยีนรู้แห่งศตวรรษท่ี 
21 (เช่น ทักษะการจัดการสอนแบบ PBL, Flip-class, การใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารกับผูเ้รียน) 

5 10 15 20 25 

29. จ านวนการถูกร้องเรียน ฟ้องร้องด้านจรรยาบรรณ ผา่น
องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ในช่วง พ.ศ.2560-
2564) 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากรและการต่างประเทศ และผู้อ านวยการสถานฯ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

- ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ และผลงาน
วิชาการลักษณะอื่นๆ ได้แก่ งานตพีิมพ์, สิทธิบัตร, อนุสิทธิบตัร, 
ต ารา, หนังสือ, บทความทางวิชาการ 

 3.2 สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์โดยการเพิ่มจ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

- โครงสร้างพื้นฐานท่ีส่งเสรมิการท างานของนักวิจัย 3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructures) ที่เอื้อต่อการ
ท างานของนักวิจัย 
 

- นักวิจัยได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนือ่ง 3.4 สนับสนุนการแสวงหาทุนวิจัย 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 
30. สัดส่วนผลงานวิชาการ และผลงานวิชาการลักษณะ
อื่นๆ ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย ์

0.60 
 

0.65 
 

0.70 
 

0.75 
 

0.80 
 

31. ร้อยละของอาจารยต์่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มผีลงาน
วิชาการ  

50 55 60 65 70 

32. จ านวนผลงานวิจยัตีพิม์ของนสิิตบณัฑิศึกษา ต่อป ี 6 7 8 9 10 
33. ค่า TRF Index (Thai Research Fund Index) จาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

3.50 3.75 
 

4.00 
 

4.25 
 

4.50 
 

34. จ านวนทุนการศึกษา (tuition fee) ส าหรับนสิิต
บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ต่อป ี

2 2 2 2 2 

35. ความพึงพอใจของบุคลกรโดยรวมต่อโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เอื้อต่อการท างานวิจัย 

 3.50  3.75  4.00  4.25  4.50 

36. ร้อยละของอาจารย์ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ไดร้ับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย  

20 25 30 35 40 

 

  



10 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม และผู้อ านวยการสถานฯ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

- การบริการวิชาการทีต่อบสนองต่อความต้องการของ
สังคม เชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครฐัภายนอก องค์กร
วิชาชีพ องค์กรสาธารณะ และองค์กรภาคอุตสาหกรรม 

4.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานของคณะจัดบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม หรือมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายนอก 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรสาธารณะ และองค์กรภาคอุตสาหกรรม 
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
- สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภัณฑ์ธรรมชาติ 
- หน่วยข้อมูลสมุนไพร 
- งานบริการวิชาการหรือหน่วยงานภายใน 
 

- หน่วยบริการวิชาการในก ากับใหบ้ริการวิชาการที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 

4.2 ส่งเสริมศักยภาพการให้บริการวิชาการของหน่วยบริการวิชาการ
ในก ากับ ได้แก่ สถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน สถานวิจัย
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิและหน่วยข้อมูลสมุนไพร 
 

- การให้บริการวิชาการที่นสิิตเข้ามามีส่วนร่วม 
 

4.3 การมีส่วนร่วมของนิสติในการให้บริการวิชาการโดยเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนการสอน 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ปี  

2560 2561 2562 2563 256 
37. จ านวนการจดัประชุมวิชาการที่ให้บริการแก่สังคมต่อปี 
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (9 ครั้งหรือ 20 หน่วย
กิต CPE) 
 - ผลรวมการจัดประชุมวิชาการทีใ่ห้บริการแก่สังคมของ
คณะฯ (4 ครั้ง) 
- สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภัณฑ์ธรรมชาติ  
- หน่วยข้อมูลสมุนไพร  
- งานบริการวิชาการ หรือหน่วยงานภายใน ได้แก่ ภาควิชา, 
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 

13 
 
 

13 
 
 

13 
 
 

 

13 
 

 

13 
 

 

38.จ านวนรวมผูร้ับบริการและผู้เข้าร่วมโครงการ (คน/ปี) 
ตามกลุม่เป้าหมาย ภาครัฐภายนอก องค์การวิชาชีพ องค์กร
สาธารณะ และองค์กรภาคอุตสาหกรรม 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

39. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่นสิิตมี
ส่วนร่วม 

5 5 5 5 5 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม ในระดับนานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากรและการต่างประเทศ และผู้อ านวยการสถานฯ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

- การมีเครือข่าย และภาคีส่วนร่วมในระดับนานาชาต ิ 5.1 ส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยัร่วมกัน 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 
40. จ านวนบันทึกความเข้าใจที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
(active MOU) 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

41. จ านวนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นเจ้าภาพ
ร่วม 

0 1 0 1 0 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบหลัก: รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพสิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
บริการสังคม และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

- สืบสานศลิปวัฒนธรรม สมุนไพร และภูมปิัญญาท้องถิ่น 6.1 ส่งเสริมการจัดกจิกรรมที่อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สมุนไพร 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 
42. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

2 2 2 2 2 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

ตัวชี้วัดหลักในการประเมนิวิสัยทัศน์ 
การประเมินผลการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่คณะ
ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเป้าหมายส าคัญของคณะท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดหลัก 10 
ตัวช้ีวัดคือ ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 18, 26, 30, และ 33 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 เป้าหมายส าคัญของคณะเภสัชศาสตร์ทีส่อดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 

เป้าหมายส าคัญ 
ปี  

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 82 84 86 88 90 
2. อัตราส่วนนิสิต ปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา 80:20 78:22 76:24 74:26 72:28 
3. จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (คน) 1 1 2 2 3 
4. ร้อยละของนิสิตต่างชาติ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 55 57 60 65 70 
6. ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการวิจัยเมื่อ
เปรียบเทียบกับงบด าเนินการทั้งหมด 

3.5 3.75 4.0 4.25 4.50 

 
 

การเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน า พิจารณาจากตัวชี้วัดหลักที่ 1, 2, 3, 4, 5, 12 
- 1. ผู้สมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (admission) เลือกคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม เป็น
อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ  

- 2. ผู้สมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (admission) เลือกคณะ
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  เป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ 

- 3. คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (admission) เลือกคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม เป็นอันดับ 1 ใน 5 
ของประเทศ 

- 4. คะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (admission) เลือกคณะเภสัชศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

- 5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก 
- 12. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่เทียบเท่าส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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บัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ พิจารณาจากตัวช้ีวัดที่ 17, 25 
- 18. นิสิตที่ผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา (เทียบเท่า TOEFL 470, CEPT 

level B1) 
- 26. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

 
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสัมคม 

- 30. สัดส่วนจ านวนผลงานตีพิมพ์, อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวน
อาจารย์ 

- 33. ค่า TRF Index (Thai Research Fund Index) จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 9 จาก 10 ตัวชี้วัดหลัก คือ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 18, 26 
และ 30 
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ความสอดคล้องของเป้าหมาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2569  

และแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

เป้าหมายส าคัญและแผนการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 10 
ปี พ.ศ. 2560 - 2569 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเภสัช
ศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 

1. ด้านการพัฒนาบุลากร  
- อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
- อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70  
- มีอาจารย์ชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของอาจารย์ทั้งหมด 
-  บุคลากรสายสนับสนุนต้องใช้
ภาษาอั งกฤษในการสื่ อสาร ได้
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  
การบริหารองค์การที่เน้นการเป็นองค์กร
ช้ันน าและได้รับการยอมรับ 
 

2. ด้านการวิจัย 
-  ผ ล ก า ร ตี พิ ม พ์ ง า น วิ จั ย ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่
น้อยกว่าปีละ 400 เรื่อง 
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับ
การน าไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม และท้องถิ่นไม่น้อยกว่
ปีละ 30 เรื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3  
การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
- บัณฑิ ต ระดับปริญญาตรีที่ จบ
การศึกษามีงานท าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ต่อปี 
- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสร้าง
ช่ือเสียงในระดับชาติและนานาชาติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

กลยุทธ์ที่ 2  
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น
นานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะ
ของผู้ เ รี ยนในการก้ าวสู่ประชาคม
นานาชาติ  ด้วยระบบการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ด้านความเป็นนานาชาติ 
- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
จากองค์กรภานนอกในอันดับสูงขึ้น
ทุปี 
- จ านวนนิสิตต่างชาติที่เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2  
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น
นานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ 2  
การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะ
ของผู้ เ รี ยนในการก้ าวสู่ประชาคม
นานาชาติ  ด้วยระบบการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 5  
การสร้งเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม 
ในระดับนานาชาติ 
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- การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การ
วิจัย กาปรระชุมสัมมนาในระดับ
นานาชาติมีจ านวนมากขึ้น 
5. ด้านการเป็น Green an Clean 
University 
- ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด อั น ดั บ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีความสะอาด สีเขยีว 
ภูมิทัศน์ และความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 
-  มีการจัดระบบจราจรและลด
มลพิษต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 3 
กา รพัฒนามหาวิ ทย าลั ย ให้ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

กลยุทธ์ที่ 1  
การบริหารองค์การที่เน้นการเป็นองค์กร
ช้ันน าและได้รับการยอมรับ 
 

6. ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการหารายได้ 
- มีเงินรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ต่อปี 
- มีเงินสะสม คงคลัง เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
- มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงินท่ีชัดเจน 
- มีมาตรการในการบริหารโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  
การบริหารองค์การที่เน้นการเป็นองค์กร
ช้ันน าและได้รับการยอมรับ 
 

7. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
-  มี ก า ร ท า ง า น ร ว ด เ ร็ ว  มี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง 
- มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารงาน ลริหารวิชาการ อย่าง
เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  
การบริหารองค์การที่เน้นการเป็นองค์กร
ช้ันน าและได้รับการยอมรับ 
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มาตราการด าเนินการหรือกิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารองค์กร ที่เน้นการเป็นองค์กรชั้นน าและได้รับการยอมรับ  
ผู้รับผิดชอบหลัก: 

- คณบดี 
- รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากรและการต่างประเทศ 
- หัวหน้าส านักงานเลขานกุารคณะฯ 
 

 
เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

คณะเป็นท่ีรู้จักใน
ด้านบริบาลเภสัช
กรรมและ
วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
 

1.1 ส่งเสริมการ
ประชาสมัพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย นักเรียน 
นิสิตนักศึกษาไทยและ
ต่างประเทศ ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ปกครอง 

1.1.1 พัฒนาเวบไซต์ภาษาไทยและอังกฤษ 
ที่ทันสมัย มีข้อมลูเป็นประโยชน์ และใช้งาน
ง่าย 
 

6. จ านวนการเข้าหน้าเวบไซตค์ณะเภสัช
ศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา และ
การฝึกปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา) 

1000 1000 1000 1000 1000 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  1.1.2 ส่งเสริมให้มีการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์คณะฯ ด้านตา่งๆ เช่น Clip 
VDO 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ ดา้นต่างๆ 
(ช้ินงาน) 

2 2 2 2 2  

บุคลากรทุกภาค
ส่วนมีการพัฒนา
ต่อเนื่อง ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก้าวสูป่ระชาคม
นานาชาติ 

1.2 พัฒนาบุคลากรให้
ก้าวสู่ประชาคม
นานาชาติ 
 

1.2.1 สร้างความตระหนักให้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาต ิ
 

7. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ  (supported keynote 
speaker, organization committee, 
editorial board) 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

7, 8, 9, 10, 11 
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เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

   8. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยอมรับ
ระดับชาติ (supported keynote 
speaker, organization committee, 
editorial board) 

20 
 

 

20 
 

 

20 
 

 

20 
 
 

20 
 

 

 

  1.2.2 ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ การเขา้สู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 

จ านวนกิจกรรมหรือสัมมนาเพื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 1 1 1 1  

  1.2.3 สนับสนุนระบบพีเ่ลี้ยง (mentor) ใน
งานทุกระดับ 
-  จัดกลุ่มพี่เลี้ยงอาสาสมัครส าหรบังานวิจัย
, งานพัฒนาเทคนิคการเรยีนรู้ในศตวรรณที่ 
21 และงานบริการสายสนับสนุน 

การมีกลุม่พี่เลีย้ง (mentor) ใน 
- งานวิจัย 
- การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
- งานบริการสายสนันสนุน 

      

  1.2.4 มีระบบการตดิตามที่มีประสิทธิภาพ
และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

จ านวนฐานข้อมูลที่ทันสมยัตลอดเวลา 
(update) และใช้งานได ้

      

  1.2.5 ส่งเสริมการฝึกใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรสายสนันสนุน ในสถานการณ์จริง 
หรืออบรมภาษาอังกฤษต่อเนื่อง 
- บุคลากรงานบริการการศึกษา มกีิจกรรม
ในหน้าท่ีพูดคุยกับนสิิตหรืออาจารย์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

11.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายในงานบริการการศกึษา, 
งานวิจัยและห้องปฏิบตัิการ, งานธรุการ, 
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ (pre-test/post-test) 

80 85 90 95 100  

  1.2.6 จัดสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรูด้้านภาษาอังกฤษ เช่น ข้อความ/
ป้ายต่างๆ ในคณะฯ ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
 

ร้อยละของป้าย/ข้อความตา่งๆในคณะจดัท า
เป็นภาษาอังกฤษ 

30 40 60 80 100  
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เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

คณะเป็นองค์กร
คุณภาพ มีการ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 การใช้ระบบ
ประกันคณุภาพและ
การบริหารความเสี่ยง
ในการพัฒนาองค์กร 
 

1.3.1 น าวงจรการบริหารงานคณุภาพ 
(PDCA) มาใช้ในการจัดการโครงการ 
 

ร้อยละของโครงการประจ าปีน าวงจร
คุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการด าเนินการ 

100 100 100 100 100 12 

  1.3.2 ใช้ระบบประกันคุณภาพและการ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ประจ า 

มีรายงานความเสีย่งและการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการบรหิารงานด้านใดดา้นหนึ่ง 

      

  1.3.3 มีระบบและกลไกการอนุมตัิ จัดท า 
และตดิตามการด าเนินงานของโครงการ
ประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ 

คะแนนความพึงพอใจต่อการด าเนนิงานใน
การ อนุมัติ จัดท า และตดิตามการ
ด าเนินงานของโครงการประจ าป ี

 
3.50 

 
3.75 

 
4.00 

 
4.25 

 
4.50 

 

บุคลากรทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการของ
คณะ 

1.4 การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกภาคส่วน 
 

1.4.1 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่บุคลากรทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 
 

มีกิจกรรมการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์และ
ประชาพิจารณ์ของบุคลากรประจ าปี 

     13 

คะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
น าเสนอแผนยุทธศาสตร์และประชาพิจารณ์
ของบุคลากรประจ าป ี

 
3.50 

 
3.75 

 
4.00 

 
4.25 

 
4.50 

 

  1.4.2 จัดให้มีช่องทาง และเวทีส าหรับการ
สื่อสารระหวา่งบุคลากรในคณะ และ
ผู้บริหารทุกระดับ  

คะแนนความพึงพอใจกต่อการจัดช่องทาง 
และเวทสี าหรับการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ในคณะ และผู้บริหารทุกระดับ 

 
3.50 

 
3.75 

 
4.00 

 
4.25 

 
4.50 

 

  1.4.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรกล้า
คิดกล้าท าและสร้างสรรคเ์พื่อส่วนรวม 

มีช่องทางและเวทีให้บุคลการน าเสนอความ
คิดเห็นเพื่อส่วนรวม เช่น การท าประชา
พิจารณ์การจัดท าแผนประจ าปี, โครงการ
ผู้บริหารพบบุคลากร 
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เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

งานวิจัยสถาบันท่ี
น าไปสู่การ
พัฒนาการท างาน
ขององค์กร 

1.5 ส่งเสริมการท า
วิจัยสถาบันเพื่อสร้าง
นวัตกรรมในการ
ท างาน 
 

1.5.1 พัฒนาความรู้และทักษะในการท า
วิจัยสถาบัน 
- จัดอบรม หรือ KM พัฒนาทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการท างานอย่าง
เป็นระบบ, การสร้างนวัตกรรม หรือ วิจัย
สถาบัน 
 

มีการอบรม หรือ KM พัฒนาทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการท างานอย่าง
เป็นระบบ, การสร้างนวัตกรรม หรือ วิจัย
สถาบัน 

     14 

ผลงานท่ีเกิดขึ้นมีการไปน าเสนอในที่ประชุม
หรือการจดัสัมมนาภายในคณะฯ หรือ 
ภายนอกคณะ 

      

  1.5.2 ผลงานและนวัตกรรมจากการวิจัย
สถาบันมาใช้ปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

14. จ านวนผลงานการแกไ้ขปัญหาการ
ท างานอย่างเป็นระบบ, นวัตกรรม หรือวิจัย
สถาบัน ท่ีท าให้เกิดการพัฒนางาน 

 5  5  7  7  10  

บุคลากรมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจที่ดี 
ท างานอย่างมี
ความสุขและมี
ประสิทธิภาพ  

1.6 สร้างเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีก่
บุคลากร เพื่อเป็น
องค์กรแห่งความสุข 

1.6.1 สนับสนุนกิจกรรมออกก าลงักาย 
และกิจกรรมคลายความเครียด ในกลุ่ม
บุคลากรอยา่งสม่ าเสมอ 
 

มีการจัดกจิการออกก าลังกาย หรอืกิจกรรม
คลายความเครยีเ 

     15 

  1.6.2 ลดความขัดแย้งในสถานท่ีท างาน 
 

มีกิจกรรมด้านจติปัญญา และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในคณะ 

      

  1.6.3 มีการตรวจสุขภาพประจ าป ี
 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ 

 90  90  90  90  90  

  1.6.4 จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้
เหมาะสมต่อการท างานของบุคลากร 

มีกิจกรรมหรือโครงการ การจัดการ 
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตอ่การ
ท างานของบุลากร 
 

      

คณะเป็นองค์กรที่
ได้รับการยอมรับ
ทางด้านอนุรักษ์

1.7 สนับสนุนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และพลังงานท่ียั่งยืน  

1.การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy 
and Resource) (15) 

ร้อยละของค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี   5  5  5  5  5  
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เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานท่ียั่งยืน 
(Green faculty) 
 

 1.1การก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
(ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอื่นๆ)และความ
เหมาะสม 
1.2 การเปรียบเทียบการใช้พลังงาน 
(ไฟฟ้า/เชื้อเพลิงอื่นๆ) ต่อจ านวนของ
พนักงาน 
1.3 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในพื้นที่
ส านักงาน (สังเกตการณ์) 

  2.การใช้น้ า 
2.1 การก าหนดมาตรการประหยดัน้ าและ
ความเหมาะสม 
2.2 การเปรียบเทียบการใช้น้ าต่อจ านวน
ของบุคลากร (และนสิิต) 
2.3 การใช้น้ าอย่างประหยัดในพ้ืนที่ท างาน 
(สังเกตการณ์) 

ร้อยละของปรมิาณน้ าที่ถูกใช้ทั้งหมดที่ลดลง
ต่อปี  

 5  5  5  5  5  

  3.การใช้ทรัพยากรอื่นๆ 
3.1 ก าหนดมาตรการในการใช้กระดาษ 
3.2 ก าหนดมาตรการในการใช้หมกึพิมพ์/
และการถ่ายเอกสาร 
3.3 ก าหนดมาตรการในการใช้อุปกรณ์
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน 
3.4 การก าหนดเป้าหมายในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ 
3.5 การใช้อุปกรณ์ส านักงานอย่างประหยดั
ในพื้นที่ท างาน (สังเกตการณ์) 

ร้อยละของค่ากระดาษ และค่าวสัดุ
ส านักงานท้ังหมดที่ลดลงต่อปี  

 5  5  5  5  5  

  2.การจัดการของเสีย (Waste and Waste 
Water Management) (10) 
2.1 การจดัการของเสยีขององค์กร 
2.1.1 การจัดการขยะของเสียขอองค์กร 

ร้อยละของค่าด าเนินการจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ หรือส านักงานท้ังหมดที่
ลดลงต่อปี  

 5  5  5  5  5  



21 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

 
เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

2.1.2 การทิ้งขยะของบุคลากร/และนิสติ 
2.1.3 จุดพักขยะก่อนส่งก าจัด 
2.1.4 การส่งขยะก าจัดขององค์กร 
2.1.5 แนวทางการลดปริมาณขยะและการ
น าไปใช้ประโยชน์ เช่น Reuse, Recycle 
การลดปริมาณของเสยีจากแหล่งก าเนิดเป็น
ต้น 
2.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน2.2.1 
การจัดการน้ าเสียจากกิจกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
2.2.2 การดูแลอุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน้ าเสยี 
2.2.3 เศษขยะเศษอาหารคราบน้ ามันและ
สิ่งสกปรกต่างๆ ได้รับการก าจัดอย่าง
เหมาะสม 
2.2.4 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  3.สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ส านักงาน (Indoor & Outdoor 
Environment) (15) 
3.1 อากาศในส านักงาน 
3.1.1 การดูแลท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องปรินเตอร์ เครื่องกรองอากาศ ห้อง 
พื้นห้อง เพดาน พรมปูพื้นห้อง รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
3.1.2 การก าหนดจุดสูบบุหรี่และการปฏิบัต ิ
3.1.3 มลพิษทางอากาศจากการปรับปรุง
ส านักงานเช่น การเจาะผนัง การทาสี เป็น
ต้น 
3.1.4 การจัดการมลพิษอากาศจาก
ภายนอกส านักงานท่ีส่งผลต่อส านกังาน 

มีเจ้าหน้าที่ และการจัดกิจกรรมประจ าปีที่มี
การด าเนินการดูแลและปรับปรุงสิง่แวดล้อม 
 
มีการใช้หลอดประหยัดไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพทั่วทุกบริเวณของคณะ 
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เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

3.2 แสงในส านักงาน 
3.2.1 ความเข้มของแสงสว่าง 
3.2.2 การเลือกใช้อุปกรณ์แสงสวา่งที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
3.3เสียง 
3.3.1ก าหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษ
ทางเสียง 
3.3.2 การจัดการเสียงดังจากภายนอก
ส านักงาน ที่ส่งผลต่อส านักงาน 

  3.4 ความน่าอยู่ 
3.4.1 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีและเวลาที่แน่นอนในการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท้ังที่เป็นบริเวณทีม่ีผูร้ับผิดชอบ
เฉพาะ และความรับผิดชอบโดยทัว่ไปทีทุก
คนควรปฏิบตั ิ
3.4.2 ก าหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนโดย
แบ่งเป็นพื้นที่เพ่ือการปฎิบัติงานจดัเก็บวัสดุ
พื้นที่ส าหรับพักผ่อนรับประทานอาหารและ
พื้นที่อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นพร้อมมีป้ายแสดงบอก
ไว ้
3.4.3 การดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น 
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น3.4.4 การ
ควบคุมสตัว์พาหะน าเชื้อ 

มีกิจกรรมประจ าปีที่มีการด าเนินการดูแล
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ ด้วยระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสชัศาสตร์ศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอน 
- ผู้อ านวยการสถานฯ 
 

 
เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

การจัดการหลักสูตร
ที่ส่งเสรมิสมรรถนะ
ของผู้เรียนในการ
ก้าวสู่ประชาคม
นานาชาติ  

2.1 การจัดการเรียน
การสอนส่งเสรมิการ
ใช้ภาษาอังกฤษท้ัง
ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

2.1.1 ส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอน 
(พูด) เป็นภาษาอังกฤษ โดยท าการส ารวจ
และก าหนดรายวิชาในแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีคณะ 
 

17. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรยีน
การสอน (บางส่วน) เป็นภาษาอังกฤษ 
- รายวิชาระดับปริญญาตร ี
- รายวิชาระดับบณัฑติศึกษา (ไมร่วม
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัช
กรรมชุมชน) 

 
 

10 
60 
 

 
 

15 
70 
 

 
 

20 
80 
 

 
 

25 
90 
 

 
 

30 
100 

 

17, 18, 19, 
20, 21, 22 

  2.1.2 หาแหล่งทุนและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการไปเสริมประสบการณ์ทาง
วิชาการส าหรับนิสติ 

งบประมาณ (บาท) ที่จัดสรรส าหรบัการไป
เสรมิประสบการณ์ทางวิชาการส าหรับนิสติ
เพิ่มขึ้นทุกป ี

      

 2.2 ส่งเสริมการรับนสิิต
ต่างชาติ ที่ลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตร และ
การแลกเปลี่ยน/ดูงาน 
 

2.2.1 ให้ทุนสนับสนุนกับนิสิตต่างชาติ ใน
ระดับบณัฑติศึกษา 
(ทุนค่าลงทะเบียน 2 คน/ปี) 
 

34. จ านวนทุนการศึกษา (tuition fee) 
ส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษา ปริญญาโท ต่อปี 

2 2 2 2 2 19, 20, 21, 22 

  2.2.2 บรรจุการโครงการส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นนิสติต่างชาติในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีคณะ 

มีการโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสติ
ต่างชาติในแผนปฏิบตัิการประจ าปีคณะ 
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เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารยร์ับนิสิตตา่งชาติ 
และการประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกรับทราบ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีการรับนสิิตต่างชาติ 
ต่ออาจารย์ทั้งหมด 

10 12 14 16 20  

การจัดการการเรียน
การสอนด้วยระบบ
การเรยีนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.3 พัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และการเรยีน
จากประสบการณ์หรือ
จากสถานที่ท างานจริง 

2.3.1 พัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (active 
learning) 
 
 

มีกิจกรรมหรือโครงการประจ าปีในการ
จัดการพัฒนาเทคนิคการเรียนรูเ้ชิงรุก เช่น 
Flip class  

     23, 24, 24, 26 

  2.3.2 ส่งเสริมการเรยีนรู้ ในสถานบริการ
ทางสาธารณสุขหรือแหล่งอุตสาหกรรมยา
และเครื่องส าอาง 

มีกิจกรรมหรือโครงการประจ าปีทีใ่ห้นิสิตไป
เรียนรู้ในสถานบริการทางสาธารณสุข หรือ
แหล่งอุตสาหกรรมยา 

      

  2.3.3 ส่งเสริมการแสดงออกซึ่ง
ความสามารถทางวิชาการของนิสติ  

มีกิจกรรมหรือโครงการประจ าปีทีใ่ห้นิสิตได้
แสดงความสามารถทางวิชาการของนิสิต 
เช่น การประกวดใหค้ าปรึกษาแก่ผู้ป่วย 
(counselling contest) 

      

  2.3.4 สนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียน โดย
มุ่งประเด็นปัญหา 

จ านวนวิจัยในช้ันเรียน หรือนวัตกรรมในช้ัน
เรียน ต่อปี 

 10  10  12  12  12  

 2.4 พัฒนาอาจารย์ให้
มีความสามารถและ
ทักษะในการจัดการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที ่
21   

2.4.1 จัดอบรมเทคนิคและแนวคดิใหม่ๆ 
ของการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 
- ด้านการวัดประเมินผล 
- ด้านจิตตปญัญาศึกษา 
 

มีการจัดอบรมหรือกิจกรรมการเรยีนการ
สอนแห่งศตวรรษที่ 21 

     28 

  2.4.2 พัฒนาการท างานแบบอาจารย์
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ (practitioner-
teacher model) ขึ้นภายในคณะ 

มีการจัดอบรม หรือโครงการประจ าปีเพื่อ
พัฒนาการท างานแบบอาจารยผ์ู้ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 
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เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

นิสิต ศิษย์เก่า และ
อาจารย์ของคณะ
เภสัชศาสตร์ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2.5 ส่งเสริมความเป็น
วิชาชีพและการมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านกิจกรรมในและ
นอกหลักสูตร 
 

2.5.1 สนับสนุนกิจกรรมในหลักสตูร 
(รายวิชา) ที่ส่งเสรมิจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

มีกิจกรรมหรือโครงการประจ าปีทีม่ีการ
สอดแทรกจริยธรรมและจรรบรรณวิชาชีพใน
หลักสตูรหรือรายวิชา 

     29 

  2.5.2 สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในกิจกรรมของ
นิสิตและศิษย์เกา่ 

มีกิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีส่งเสริมการมี
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในกิจกรรม
หรือโครงการประจ าปีของนิสิต ศษิย์เก่า 
หรืออาจารย ์
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบหลัก:  

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากรและการต่างประเทศ 
- ผู้อ านวยการสถานฯ 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ ์
 

มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 
หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

ผลงานวิจัยไดร้ับการ
เผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

3.1 พัฒนาระบบ
สนับสนุนการจัดท า
ผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิชาการ
ลักษณะอื่นๆ ได้แก่ 
งานตีพิมพ์, สิทธิบัตร, 
อนุสิทธิบัตร, ต ารา, 
หนังสือ, บทความทาง
วิชาการ 

3.1.1 สร้างระบบท่ีปรึกษาการวิจยั 
(mentoring) จากท้ังภายในประเทศไทย 
และต่างประเทศ 
 

การมีกลุม่พี่เลีย้ง (mentors) ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 

     30, 31, 32, 33 

  3.1.2 จัดระบบการบริหารจัดการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ  

ความพึงพอใจของบุคลการคณะตอ่การ
บริหารจดัการวิจยั 

 
3.50 

 
3.75 

 
4.00 

 
4.25 

 
4.50 

 

  3.1.3 ส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ให้เขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย 

จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่เขียนโครงการวิจัย
ขอทุนวิจัย 

 5  5  5  5  5  

 3.2 สนับสนุนการวิจัย
ของอาจารย์โดยการ
เพิ่มจ านวนนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.2.1 คณะให้ทุนการศึกษา (tuition fee) 
นิสิตในระดับปรญิญาโท 

34. จ านวนทุนการศึกษา (tuition fee) 
ส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษา ปริญญาโท ต่อปี 

2 2 2 2 2 34 

โครงสร้างพื้นฐานท่ี
ส่งเสริมการท างาน
ของนักวิจัย 

3.3 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเอื้อต่อการ
ท างานของนักวิจัย 

3.3.1 สนับสนุนการจดัหาและซ่อมแซม
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน/ขั้นสูงที่
จ าเป็นต่อการวจิัยและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาและ
ซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

     35 
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เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

  3.3.2 สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเอื้อ
ต่อการท าวิจัย 

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเอื้อต่
การท าวิจัย 

      

  3.3.3 พัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และการใช้งานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของบุคลการคณะตอ่
ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ์

 
3.50 

 
3.75 

 
4.00 

 
4.25 

 
4.50 

 

นักวิจัยไดร้ับทุนวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

3.4 สนับสนุนการ
แสวงหาทุนวิจัย 

3.4.1 ท าแผนการหาแหล่งทุนในระยะสั้น
และระยะยาว 

มีแผนการหาแหล่งเงินทุนในระยะสั้น (1 ปี) 
และระยะยาว (5 ปี) 

     36 

  3.4.2 มีระบบการส่งเสริมให้นักวิจยัใหม่เข้า
รับทุนวิจัยและให้นักวิจัยเดิมได้รับทุนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มีระบบการส่งเสรมิให้นักวิจัยหน้าใหม่เข้ารับ
ทุนวิจัย และนักวิจัยเดิมไดร้ับทุนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
ผู้รับผิดชอบหลัก:  

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม 
- ผู้อ านวยการสถานฯ 
- ผู้จัดการสถาปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน (ผู้จัดการร้านยา) 

 
เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 

หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

การบริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 
เชื่อมต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ภายนอก องค์กร
วิชาชีพ องค์กร
สาธารณะ และ
องค์กร
ภาคอุตสาหกรรม 

4.1 ส่งเสริมให้
หน่วยงานของคณะ
จัดบริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
หรือมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ภายนอก องค์กร
วิชาชีพ องค์กร
สาธารณะ และองค์กร
ภาคอุตสาหกรรม 

4.1.1 หน่วยงานในก ากับมีกิจกรรมหรือ
โครงการประจ าปจีัดบริการวิชาการ 
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
- สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภัณฑ์
ธรรมชาต ิ
- หน่วยข้อมูลสมุนไพร 
- งานบริการวิชาการหรือหน่วยงานภายใน 

37. จ านวนการจดัประชุมวิชาการที่ให้บริการ
แก่สังคมต่อปี 
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (9 ครั้ง
หรือ 20 หน่วยกิต CPE) 
 - ผลรวมการจัดประชุมวิชาการทีใ่ห้บริการ
แก่สังคมของคณะฯ (4 ครั้ง) 
- สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลติภัณฑ์

ธรรมชาติ  
- หน่วยข้อมูลสมุนไพร  
- งานบริการวิชาการ หรือหน่วยงานภายใน 
ได้แก่ ภาควิชา, สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 

13 13 13 13 13 37 

หน่วยบริการ
วิชาการในก ากับ
ให้บริการวิชาการที่
มีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับ 

4.2 ส่งเสริมศักยภาพ
การให้บริการวิชาการ
ของหน่วยบริการ
วิชาการในก ากับ 

4.2.1 จัดท าแผน ติดตาม และประเมินการ
ให้บริการวิชาการที่บรรลุตามวตัถปุระสงค์ ที่
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

มีแผน ติดตาม และประเมินการให้บริการ
วิชาการที่บรรลุตามวตัถุประสงค์ ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ 

     38 

การให้บริการ
วิชาการที่นิสิตเข้ามา
มีส่วนร่วม 

4.3 การมีส่วนร่วมของ
นิสิตในการให้บริการ
วิชาการโดยเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการ
สอน 

4.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีนิสิต
เข้ามามสี่วนร่วมในลักษณะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน       

39. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมบริการ
วิชาการที่นิสิตมสี่วนร่วม 

5 5 5 5 5 39 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม ในระดับนานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบหลัก:  

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากรและการต่างประเทศ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอน 
- ผู้อ านวยการสถานฯ 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ ์
 

มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 
หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

การมีเครือข่าย และ
ภาคีส่วนร่วมใน
ระดับนานาชาต ิ

5.1 ส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือในการ
จัดประชุมวชิาการ 
การจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ร่วมกัน 

5.1.1 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิต 
หรืออาจารย์ ในสาขาต่างๆทีม่ีความ
หลากหลาย ท้ังในและต่างประเทศ 
 

มีกิจกรรมหรือโครงการประจ าปีทีใ่มีการ
แลกเปลีย่นนิสติ หรืออาจารย์ ในสาขาต่างๆ
ที่มีความหลากหลาย ท้ังในและต่างประเทศ 
 

     40, 41 

  5.1.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
(clerkship) หรือ สหกิจศึกษาที่มคีวาม
หลากหลายสาขา ทั้งในและต่างประเทศ 
 

มีกิจกรรมหรือโครงการประจ าปีที่เพิ่มการ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ(clerkship) หรือ สห
กิจศึกษาที่มีความหลากหลายสาขา ทั้งใน
และต่างประเทศ 

      

  5.1.2 ประชาสมัพันธ์การรับนิสติ
แลกเปลีย่น ท่ีทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 

มีเวบไซด์ประชาสัมพันธ์การรับนสิติ
แลกเปลีย่น ท่ีทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที ่6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบหลัก:  
- รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพสิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม 
- หัวหน้าส านักงานเลขานกุารคณะฯ 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ ์
 

มาตรการด าเนินการ หรือกิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดมาตรการด าเนินการ 
หรือกิจกรรม 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
(Outcomes) 

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพร และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6.1 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
สมุนไพร และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6.1 ส่งเสริมการจัดกจิกรรมที่อนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย สมุนไพร และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

42. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

2 2 2 2 2 42 
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ภาคผนวก  
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT Analysis) 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเภสัชศาสตร์  (2560-2564) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา สามารถ

ผลิตผลงานทางวิชาการได้ในระดับชาติและนานาชาติได้ 
- บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณวุฒิสูง และมีจ านวนอัตราก าลังเต็มกรอบอัตรา ที่จะสามารถท างานได้เต็มที่ ส่วน

ใหญ่มีความกระตือรือร้นในการท างานที่รับผิดชอบ 
- คณะมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรชัดเจน (งบประมาณส าหรับประชุมวิชาการ/Research 

Personal Account, RPA) 
- คณะเปิดโอกาสให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้  จัดให้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ ทั้งภายในและภายนอก  
- คณะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีความพร้อม

ในการผลิตบัณฑิตทุกระดับ และบัณฑิตบัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องส าอาง มีศักยภาพสูงสามารถประกอบอาชีพทั้งทางวิชาชีพ และ
ธุรกิจส่วนตัว 

- คณะมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับด้านการเรียนการสอน  มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือและตอบสนองต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- คณะมีชื่อเสียง อยู่ในแหล่งเรียนรู้ ท าให้เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้มีความรู้ความสามารถมาสมัคร
มาร่วมในการท างาน 

- คณะมีการโครงสร้างการบริหารงานและคณะกรรมการ (เช่น กรรมการประจ าคณะ, กรรมการบริหาร, 
กรรมการส านักงานเลขานุการฯ กรรมการภาควิชา) ชัดเจน ด าเนินการอย่างมีระบบ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรขาดความสนใจและการมีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ขาดการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การ

ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
- บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สนใจและขาดความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
- บุคลากรสายวิชาการท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีสัดส่วนค่อนข้างสูง  
- บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับดี และบุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะ

เฉพาะทางที่ส่งเสริมการท างาน (เช่น จิตวิทยา แนะแนว, การน าเสนอในที่สาธารณะและที่ประชุม) 
- บุคลากรมีภาระงานประจ า และงานเอกสารหลายส่วน ท าให้ไม่มีเวลาและขาดความกระตือรือร้นส าหรับการ

พัฒนาศักยภาพการท างานด้าน อ่ืนๆ หรือการท างานเชิงรุก 
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- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ส่งผลได้-ผลเสียที่แตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะต่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

- การจัดการเรียนการสอน ยังมีนโยบายและแนวทางไม่ชัดเจน และมีการท าวิจัยในชั้นเรียนน้อย  ท าให้ไม่เกิด
การน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้จริง 

- การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (human resource management) ยังไม่มีแผนการจัดการและพัฒนา
ระยะยาวทีช่ัดเจน 

- องค์กรขาดวัฒนธรรมองค์กร (core value), การจัดการความรู้อย่างมีระบบ, ระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการบริหารงานได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ 

- การจัดแบ่งล าดับสายงาน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานย่อยทุกหน่วยย่อยยังไม่
เป็นระบบที่ชัดเจน (systematic management) 

- โครงสร้างพื้นฐาน (อาคาร ระบบน้ า ไฟฟ้า) ครุภัณฑ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีอายุการใช้งานมา นาน 
ช ารุด เก่า ต้องมีการซ่อมบ ารุงอย่างมาก และมคี่าใช้จ่ายสูง ต้องรอการจัดสรรจากกองทุนเพื่อซ่อมบ ารุงฯ 
ของทางมหาวิทยาลัย  

- การบริหาร และการจัดการ ยังขาดมุมมองเชิงธุรกิจในเรื่องของความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การลดต้นทุนองค์กร และการน าผลงานทางวิชาการและวิจัยไปต่อยอดเพ่ือหารายได้
เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือปรับปรุงโครงสร้าง  

- คณะยังขาดทิศทางในอีก 20 ปีข้างหน้า แต่คงต้องสร้างรากฐานที่มั่นคงและมีเอกลักษณ์ไว้ เพ่ือให้คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยที่คนในอาเซียนรู้จัก (เป็นอย่างน้อย)  

 

ภาวะเอื้อ (Opportunities) 
- นโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศเป็น medical hub เพ่ิมความต้องการบุคลากรสุขภาพในสถาบันทาง

การแพทย์ต่อเนื่อง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
- นโยบายของรัฐในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (> 2% GDP) และเพ่ิมสัดส่วนจ านวน

บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา 
- มีแนวโน้มการเติบโตในอุตสาหกรรมยา โรงพยาบาล และเครื่องส าอาง ในตลาดโลก ซึ่งสอดคล้องกับการ

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้ง 2 สาขา 
- ภาคเอกชนมีความต้องการการวิจัยและพัฒนา (R&D) จากคณะเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
- การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร เข้าสู่สังคมสูงวัย โดยมีสัดส่วนของประชากรสูงวัยเพิ่มข้ึนน าไปสู่เตรียม

ความพร้อมส าหรับสังคมสูงวัยมีคุณภาพ ท าให้เกิดการพัฒนาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือผู้สูงวัย 
- ประชาชนให้ความส าคัญกับสุขภาพและความงามมากข้ึน มีการดูแลตัวเอง (self-care) ด้วยเครื่องส าอาง

และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากข้ึน 
- ประชาชน และสื่อสารมวลชนต่างๆ มีความตื่นตัวเรื่องการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคมากข้ึน 
- กฎหมายก าหนดให้เภสัชกรต้องมีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (ท าให้คณะมีโอกาสสร้างงานบริการ

วิชาการ และหารายได้เพ่ิมขึ้น) 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ระบุเกณฑ์จบการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สูงขึ้น ส่งผลให้มี

จ านวนผลงานวิชาการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 



33 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 

- การเข้าสู่สังคมอาเซียนเป็นการเพิ่มโอกาส 1) ในการแลกเปลี่ยนนิสิตและ/หรือบุคลากร 2) ในการปรับ
หลักสูตรบางหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ และ 3) ในการขยายตลาดผู้บริโภค ส่งผลต่อความต้องการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่สูงขึ้น 

- การส่งเสริมใหน้ิสิตมุสลิมมาศึกษาในระดับอุดมศึกษานอกเขตพ้ืนที่ภาคใต้ ช่วยให้ต่อยอดการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านยา และเครื่องส าอาง ให้กับนิสิตอื่น ๆ เพ่ือให้นิสิตมีองค์ความรู้ต่อยอดการค้า และการบริการแก่
ผู้ซื้อ หรือ ผู้ใช้บริการ ที่เป็นมุสลิม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูงทั้งจ านวนผู้ซื้อ และยอดการซื้อ โดยเฉพาะ
มุสลิมในอาเซียน 

 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
- จุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ที่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการ

ส่งออก โดยให้ความส าคัญกับสุขภาพในล าดับรอง 
- ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยไม่มีบทบาทชัดเจนในการก าหนดทิศทางการศึกษา

เภสัชศาสตร์  
- คณะและส านักวิชาเภสัชศาสตร์เพิ่มจ านวนขึ้นทั่วประเทศ ขณะที่ผู้เรียนให้ความสนใจในการเลือกเรียนด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชศาสตร์ลดลง 
- ลักษณะการบริหารงานแบบรวมศูนย์ของมหาวิทยาลัยลดทอนความคล่องตัวในการบริหารงาน        ระดับ

คณะ 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
- นโยบายของรัฐที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบโดยที่มหาวิทยาลัยไม่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจที่จะ

สร้างรายได้ และขาดระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรขาดความเชื่อม่ัน 
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับอาจารย์ต่ าเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืน ไม่ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามา

ท างานและไม่สามารถธ ารงรักษาบุคลากรได้ 
- ลัทธิบริโภคนิยมส่งผลให้การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ท าได้ยาก 
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา/หลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เป็น

การเพ่ิมภาระของอาจารย์  
- พระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ เป็นภาวะคุกคามต่อวิชาชีพ  
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