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ชื่อหน่วยงาน   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 
ประวัติความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลยันเรศวร ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งและแบ่งส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เมื่อ วันท่ี 22 กันยายน 2544 โดยได้รับการจัดตั้งเป็นคณะที่ 14 ของมหาวิทยาลัยโดยวตัถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะ 
วิทยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อผลติบณัฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
ประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-Clinic) และวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้นสิิตใน 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์  
สหเวชศาสตร์ และนสิิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา นอกจากน้ียงัมุ่งท่ีจะสร้างบุคลากรที ่
มีความสามารถทางด้านวิชาการและการวจิัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบด้วยภาควิชาทั้งหมด 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากายวภิาคศาสตร ์
ภาควิชาสรรีวิทยา ภาควิชาจลุชีววิทยาและปรสิตวิทยา และภาควิชาชีวเคมี ซึ่งโอนย้ายมาจากคณะแพทยศาสตร์ เป็นการ 
รวมภาควิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรยีนการสอนในระดับ Pre- Clinic ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาเข้าไวด้้วยกัน 
ซึ่งทาให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตวัในการบริหารจัดการและมีความเป็นอิสระทางวิชาการ 
สูงรวมทั้งมีการพัฒนาทางด้านวิชาการที่ทันสมัยและผสมผสานกลมกลืนให้เข้ากับในแตล่ะกลุม่วิชาชีพ เพื่อนาไปสู่การผลิต 
บัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสาขา 
 ในระยะแรก ช่วงปีการศึกษา 2544 เมื่อสภามหาวิทยาลยัอนุมัติใหม้กีารจัดตั้งคณะจึงได้มีการโอนยา้ยนิสิต 
สาขาจุลชีววิทยาท้ัง 4 ช้ันป ีจากคณะวิทยาศาสตร์มาสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ดังนั้นคณะจึงมีหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบในช่วงแรก 1 หลักสูตร คือ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
จุลชีววิทยา นอกเหนือจากการรับผิดชอบสอนรายวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์  มุ่งผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ พร้อมแนวคิดเชิงธุรกิจให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของโลก 
 
ปรัชญา  ล้าเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย เพื่อไทยพัฒนา ก้าวหน้าสูส่ากล 
 
ปณิธาน  พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมและความสามารถ เพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานสากล 
 
อัตลักษณน์สิิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 Motivated มีความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองอยู่เสมอ 
 Exemplary เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคณุธรรม ช้ีน าสังคม 
 Determined มีความมุ่งมันท าสิ่งที่ด ี
 Scholarly เป็นผู้คงแก่เรยีน มีความรู้และความเช่ียวชาญ 
 Curious มีความช่างสงสัย ใฝเ่รียนรู ้
 Innovative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวตักรรม 
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พันธกิจ 
 1.  ด้านการผลิตบัณฑิต 

 ผลิตบณัฑติที่มีคณุธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมสร้าง 
 งานและอาชีพของตนเอง 

 2.  ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ 
     สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
 3.  ด้านการบริหารจัดการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีในการจัดการ พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพเปน็ท่ีต้องการของตลาดแรงงาน หรอืสามารถสร้างอาชีพของตนเองได้ 
 2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรของคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 3.  เพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของสงัคม และสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
 4.  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ใหเ้กิดความผูกพันและความเท่าเทียมแก่บุคลากร นิสิต และศิษยเ์ก่า 
 
แนวทางการบริหารงาน 
 รับฟัง ร่วมวางแผนและพัฒนา สื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจดัการหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมการเป็น 
  ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
กลยุทธ ์  1.  บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอนให้มีความหลากหลาย  
  2.  พัฒนาการฝึกอบรมระยะสั้นท่ีตอบสนองต่อภาคส่วนต่างๆ  
  3.  พัฒนาหลักสูตรใหม้ีความเป็นสากล 
  4.  บริหารจัดการรายวิชาบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบรกิารวิชาการใหม้ีความโดดเด่น 
กลยุทธ ์  1.  พัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม 
  2.  พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3.  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างตอ่เนื่องและทั่วถึง 

  4.  พัฒนาความร่วมมือด้านงานวจิัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ กับภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน ให้ 
     ต่อเนื่องและยั่งยืน 

  5.  สร้างความร่วมมือด้านงานวิจยัและนวัตกรรมกับองค์กร/สถาบนัต่างประเทศใหต้่อเนื่องและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสรา้ง 
  ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 
กลยุทธ ์  1.  สร้างอัตลักษณ์บัณฑติให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
  2.  พัฒนาศักยภาพส าหรับศิษย์เกา่ 
  3.  พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสถาบนั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในสายการปฏบิัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์  1.  พัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมกับสายการปฏิบัติงาน 
  2.  พัฒนาบุคลากรใหม้ีความกา้วหน้าในสายงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้มปีระสิทธิภาพและความยั่งยืน 
กลยุทธ ์  1.  พัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ 
  2.  การพัฒนาตัวบ่งช้ีความส าเร็จของคณะ 
  3.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
 

โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างการบริหารงาน 
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บุคลากร 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  โทร. 4678 
 2. นางศิริวัลย์  ยุทธวา   หัวหน้างานนโยบายและแผน  โทร. 4700 
 
สถานที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์และเว็บไซด์ 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 โทรศัพท ์0-5596-4705 
 โทรสาร 0-5596-4770 
 เว็บไซด์ www.medsci.nu.ac.th 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับน้ี เป็นแผนที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน 
และการใช้งบประมาณ อย่างมีทิศทาง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ รวมถึงสอดคล้องกับ แผน
ด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ ตามนโยบายของอธิการบดี แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วย ทั้งนี ้
ผู้บริหารและผู้ที่เกีย่วข้อง ยังสามารถใช้แผนปฏิบัติการนี้ เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับติดตามการด าเนินงาน และการใช้
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้อีกทางหนึ่ง 


