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แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2561 – 2565 
 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมแนวคิดเชิงธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
ปรัชญา 

ล ้าเลิศวิชาการ  เชี่ยวชาญงานวิจัย  เพื่อไทยพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล 
 
ปณิธาน 

พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมและความสามารถ เพ่ือแข่งขันในตลาดแรงงานสากล 
 
อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

Motivated มีความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองอยู่เสมอ 
Exemplary เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ชี น้าสังคม 
Determined มีความมุ่งมันท้าสิ่งที่ดี 
Scholarly เป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
Curious  มีความช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้ 
Innovative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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พันธกิจ 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมสร้างงานและอาชีพของตนเอง  
2. ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ 

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. ด้านการบริหารจัดการ และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีในการจัดการ พร้อมทั งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถสร้างอาชีพของตนเองได้ 
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ได้มาตรฐาน 
3. เพ่ือผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
4. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความผูกพันและความเท่าเทียมแก่บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า 

 
แนวทางการบริหารงาน 

รับฟัง ร่วมวางแผนและพัฒนา สื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
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การวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
S 

จุดแข็ง (Strength) 
W 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. จ้านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกสูง 1. งานวิจัยสู่นวัตกรรมน้อย 
2. บุคลากรท้างานร่วมกันและผูกพันกับคณะด ี 2. ขาดความชัดเจนในตัวตนของนิสิต (positioning)  
3. เป็นคณะทีส่อนวิชาพื นฐาน จึงเข้าถึงนิสิตในวงกว้างได ้ 3. ขาดการพัฒนาศิษย์เก่าอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 
4. คณาจารย์มีความกระตือรือร้นในการท้างานวิจัย 4. หลักสูตรมีแบบแผนมากไป (rigid/structured curricula) 
5. นิสิตปัจจุบันแนะนา้หลักสูตรกบัโรงเรยีนเก่า 5. ขาด international positioning  
 6. นิสิตที่มาเรียนมตี้นทุนการศึกษาไมสู่ง 
 7. บุคลากรอยู่ใน comfort zone มากไป 
 8. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนยังมีน้อย 
 9. งบประมาณที่จดัสรรให้คณะนอ้ยลง แต่ภารกิจที่จะให้คณะสนับสนุนมากขึ น 
 10. งบประมาณและเครื่องมือสนบัสนุนการวิจัยน้อยไม่พอเพยีง 
 11. การประชาสัมพันธ์หลักสตูรยงัมีน้อย 
 12. สัดส่วนอาจารย์ที่ท้างานวิจัยและตีพิมพ์ยังมีน้อย 
 13. ขาดความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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O 
โอกาส (Opportunity) 

T 
ภาวะคุกคาม (Threats) 

1. ประเทศให้ความส้าคญัด้านนวัตกรรม 1. งบประมาณวิจยัพื นฐานระดับประเทศลดลง 
2. องค์กร/หน่วยงาน หลายๆ แหง่ (เช่น ธนาคาร, บริษัทเอกชน) สนใจงานวิจัยใน 2. ภาคเอกชนขาดความเช่ือมั่นในการสนับสนุนงานวิจัยของรัฐ 
    มหาวิทยาลัย 3. การเปลี่ยนแปลงของโลกแบบเฉียบพลันในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา/ 
3. การก้าหนดนโยบาย bioeconomy ของรัฐ ต้องการลงทุนและขยายเศรษฐกิจ     การท้างาน/การใช้ชีวิต 
    ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณดา้นงานวิจัยน้อยลง 
4. การปรับการบริหารองค์การระดับประเทศท่ีจะรวมการอุดมศึกษากับวิทยาศาสตร ์  
    เทคโนโลย ี  
5. มีงบประมาณสนับสนุนจากวิจยัที่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม/  
    ชุมชน มากขึ น  
6. ภาคเอกชนลงทุนกับงานวิจัยและนวัตกรรมมากขึ น  
7. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนนุหลักสตูรระยะสั น และสมัฤทธิบัตร  
8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการท้าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
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ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2561 - 2565 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
กลยุทธ์  1. บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย  

2. พัฒนาการฝึกอบรมระยะสั นที่ตอบสนองต่อภาคส่วนต่างๆ  
3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล 
4. บริหารจัดการรายวิชาบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการให้มีความโดดเด่น 
กลยุทธ์  1. พัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม 

2. พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
4. พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ กับภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกับองค์กร/สถาบันต่างประเทศให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 
กลยุทธ์  1. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

2. พัฒนาศักยภาพส้าหรับศิษย์เก่า 
3. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสถาบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในสายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมกับสายการปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
กลยุทธ์  1. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาตัวบ่งชี ความส้าเร็จของคณะ 
3. ส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   บริหารจัดการหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(2561-2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

บริหารจดัการ
หลักสตูรให้ทันสมัย
และตอบสนองความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) 

1.1) บริหารจัดการ
หลักสตูรและจดัการ
เรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย  

1.1.1) บริหาร
จัดการหลักสตูรให้
มีความเด่นชัดต่อ
การเลือกอาชีพใน
อนาคต  

1.1.1.1 เพิ่มรายวิชา
เลือกที่เน้นทางด้าน
การส่งเสริมของ
ผู้ประกอบการของแต่
ละหลักสตูรให้ชัดเจน 
เช่น โครงการพัฒนา
และบรหิารจดัการ
เรียนการสอน 
1.1.1.2 ส้ารวจ
สถานท่ีฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการใน
วิชาชีพ หรืออนาคต
ของนิสิต เช่น  
โครงการฝึกงาน/ 
สหกิจศึกษา 
1.1.1.3 ส้ารวจ
รายวิชาในหลักสูตร
ตามความต้องการใช้
จริงในอาชีพจากศิษย์
เก่าและหน่วยงาน
พันธมิตร 

1) มีหลักสูตรที่มีรายวิชา
เลือกที่เน้นทางด้านการ
ส่งเสริมการประกอบการ
2) มีสถานท่ีฝึกงาน/ 
สหกิจศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการใน
วิชาชีพ หรืออนาคตของ
นิสิต 
3) มีรายวิชาที่ตรงกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือ
หน่วยงานพันธมิตร ใน
หลักสตูร 
4) มีรายวิชาที่มีการบูรณา
การกับการบริการ
วิชาการ 

1) มีรายวิชาเลือกที่เน้น
ทางด้านการส่งเสรมิของ
ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 2 
รายวิชา 
2) นิสิตทุกคนมีสถานท่ี
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
สอดคล้องกับความต้องการ
ในวิชาชีพ หรืออนาคต 
3) มีฐานข้อมูลรายวิชาใน
หลักสตูรตามความต้องการใช้
จริงในอาชีพจากศิษย์เก่าและ
หน่วยงานพันธมิตร อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 
4) มีการติดตามและ
ประเมินผล ความคุ้มค่าและ
ผลกระทบทุกหลักสูตร 
5) มีรายวิชาจ้านวนไม่น้อย
กว่า 5 รายวิชาที่มีการบูรณา
การกับการบริการวิชาการ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและปรีคลินิก 
และทีมงานฝา่ย
วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

   1.1.1.4 สร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐ/
เอกชน ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อ
รองรับการประกอบ
อาชีพในอนาคตของ
นิสิต 
1.1.1.5 ติดตามและ
ประเมินผล ความ
คุ้มค่าและผลกระทบ
ของหลักสูตร 
เช่น โครงการพัฒนา
และบรหิารจดัการ
เรียนการสอน 
1.1.1.6 จัดกิจกรรม
บูรณาการการเรียน
การสอนและการ
บริการวิชาการที่นสิิต
ได้มสี่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาตนเองให้มี
ความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

   เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

   

  1.1.2) พัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมท่ี
เอื อต่อการเรียน
การสอน 

1.1.2.1 สนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม เช่น 
co-learning/ 
working space และ
มี ecosystem ที่ดีใน
การส่งเสริมการ
เรียนรู้  
1.1.2.2 พัฒนาสื่อ/
สื่อออนไลน์ ส้าหรับ
การเรยีนการสอน 
เช่น โครงการพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนและ
พัฒนาสื่อการสอน 

1) มีระบบและกลไกการ
จัดการสนับสนุนปัจจัยที่
เอื อต่อการเรียนการสอน 

1) นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนปัจจัยที่เอื อต่อการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 
3.51 

 

 1.2) พัฒนาการ
ฝึกอบรมระยะสั นท่ี
ตอบสนองต่อภาค
ส่วนต่างๆ  

1.2.1) จัดการ
ฝึกอบรมระยะสั นท่ี
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อภาค
ส่วนต่างๆ 

1.2.1.1 ประสานงาน
กับกระทรวงและ
หน่วยงานพันธมิตร
เพื่อหาความต้องการ
ขององค์ความรู้ที่เป็น
ที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1) มีการฝึกอบรมระยะ
สั น ที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อภาคส่วน
ต่างๆ 
 

1) มีการจัดฝึกอบรมระยะสั น
อย่างน้อย 5 หลักสูตร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและปรีคลินิก 
และทีมงานฝา่ย
วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.2.2) จัดตั งศูนย์
ฝึกผ่าตัดเพื่อสห
วิชาชีพ 

1.2.2.1 ประสานงาน
กับคณะแพทยศาสตร์ 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผน จัดตั งศูนย์
ฝึกผ่าตัดเพื่อสห
วิชาชีพ 
1.2.2.2 มีการบริหาร
จัดการศูนยฝ์ึกผ่าตัด
เพื่อสหวิชาชีพ ที่เป็น
รูปธรรม 

1) มีศูนย์ฝึกผ่าตัดเพื่อ 
สหวิชาชีพ 

จัดตั งศูนยฝ์ึกผ่าตัดเพื่อ 
สหวิชาชีพ 

 

 1.3) พัฒนาหลักสูตร
ให้มีความเป็นสากล 

1.3.1) พัฒนาให้
หลักสตูรจดัการ
เรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล 

1.3.1.1 สร้างความ
เข้าใจมาตรฐาน
หลักสตูรระดับสากล
(จากหลักสตูรของ
สถาบันพันธมิตรที่ได้
มาตรฐานสากล) 
เช่น โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
บัณฑิตศึกษา 
 
 

1) มีหลักสูตรที่เป็น 
dual-degree หรือ 
joint-degree กับสถาบัน
พันธมิตรต่างประเทศ  

1) มีหลักสูตรร่วมกับสถาบัน
ต่างประเทศอยา่งน้อย 2 
หลักสตูร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและปรีคลินิก 
และทีมงานฝา่ย
วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

   1.3.1.2 พัฒนา
หลักสตูรร่วมกับ
สถาบันพันธมิตร
ต่างประเทศ 
1.3.1.3 เสนอ
หลักสตูรต่อองค์กร
ระหว่างประเทศท่ี
มหาวิทยาลยัเป็น
สมาชิก เพื่อหา
นักศึกษาต่างชาติ 
1.3.1.4 จัด
กระบวนการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
1.3.1.5 สร้างความ
ร่วมมือด้านการเรียน
การสอนกับสถาบัน
พันธมิตรต่างประเทศ 
1.3.1.6 สร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัย
กับสถาบันพันธมิตร
ต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
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ผู้รับผิดชอบ 

   1.3.1.7 ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นนิสติและ
อาจารย์กับสถาบัน
พันธมิตรต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

   

  1.3.2) สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน ์

1.3.2.1 อบรมการ
จัดท้าหลักสูตร
ออนไลน์  
1.3.2.2 
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูรออนไลน์ใน
วงกว้าง หรือกระตุ้น
ให้ในหลักสูตร 
1.3.2.3 ร่วมมือกับ
สถาบันเครือข่ายเพื่อ
ใช้หลักสูตรออนไลน์
ของสถาบันพันธมิตร 
1.3.2.4 ร่วมมือกับ
หน่วยงานพันธมิตร
เพื่อพัฒนาสื่อ 
 

1) จัดท้าหลักสตูร
ออนไลน์ท่ีสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง  

1) มีหลักสูตรออนไลน์ให้เป็น
ทางเลือกส้าหรับนิสติ พร้อม
กระบวนการทดสอบและ
ประเมินผลที่เป็นสากล อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 
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ผู้รับผิดชอบ 

 1.4 บริหารจัดการ
รายวิชาบริการ 

1.4.1) บริหาร
จัดการรายวิชา
บริการให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละ
หลักสตูร 

1.4.1.1 จัดกิจกรรม 
KM ของหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 
เช่น โครงการพัฒนา
และบรหิารจดัการ
เรียนการสอน  
1.4.1.2 ตั ง
คณะกรรมการ
รายวิชาบริการที่มี
คณะกรรมการจาก
ภาควิชาและหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการ
สอน 
1.4.1.3 ประเมินการ
บริหารจดัการ
รายวิชาบริการ 
1.4.1.4 มีการก้ากับ
และตดิตามการ
บริหารจดัการ
รายวิชาบริการ 

1) เนื อหาในรายวิชามี
ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละ
หลักสตูร 

1) ผลประเมินรายวิชาบริการ  
ไม่น้อยกว่า 3.51 ทุกรายวิชา 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและปรีคลินิก 
และทีมงานฝา่ย
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบรกิารวิชาการให้มีความโดดเด่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(2561-2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม และบริการ
วิชาการให้มีความโดด
เด่น 

2.1) พัฒนางานวิจัย
สู่การสร้างนวัตกรรม 

2.1.1) มีระบบและ
กลไกเพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
สร้างงานนวัตกรรม 

2.1.1.1 จัดกลุ่ม
งานวิจัยให้เป็นระบบ 
(Port folio 
management) 
2.1.1.2 จัดระบบ
นักวิจัยพี่เลี ยงในกลุม่
งานวิจัย 
2.1.1.3 มีโครงการ
พัฒนานักวิจัยด้าน
การสร้างงาน
นวัตกรรม 
เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและ
การสร้างเครือข่าย
งานวิจัย 
2.1.1.4 จัดเวทีให้
นักวิจัยพบ
ผู้ประกอบการ เพื่อ
ก้าหนดหลักเกณฑ์
การท้าวิจัยร่วมกัน 
 

1) มีวิจัยที่ต่อยอดเป็น
นวัตกรรมเพื่อสรา้งมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

1) มีจ้านวนนวัตกรรมอยา่ง
น้อย 5 ผลงาน  

รองคณบดฝี่ายวิจัย
และนวัตกรรม และ
ทีมงานฝ่ายวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

 2.2) พัฒนางานวิจัย
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

2.2.1) มีระบบการ
สนับสนุนการ
เผยแพร่งานวิจยั 

2.2.1.1 สนับสนุน
รางวัลการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

1) มีจ้านวนผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่ per 
capita สูงขึ น 

1) มีจ้านวนผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่ per 
capita สูงขึ นใน Q1 ไม่น้อย
กว่า 20%  

รองคณบดฝี่ายวิจัย
และนวัตกรรม  
ผอ.สถานบริการ
วิชาการด้าน 

  2.2.2) สร้างระบบ
เพื่อสนับสนุนการ
ท้าวิจัยแบบบูรณา
การ 
 

2.2.2.1 สนับสนุนการ
สร้างโครงการที่มี
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก 
2.2.2.2 มีโครงการ
ประชุมวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงาน/
องค์กรภายใน 
ภายนอก และ
ต่างประเทศ 
2.2.2.3 ด้าเนินการ
จัดโครงการสมัมนา
พิเศษ (Med Sci 
Seminar Series) 
 
 

1) มีโครงการวิจัยที่มี
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
2) มีการจัดประชุม
วิชาการร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กร
พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง 
3) มีการจัดโครงการ
สัมมนาพิเศษ (Med Sci 
Seminar Series) 

1) มีจ้านวนผลงานทาง
วิชาการ ท่ีร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 
2) มีการจัดประชุมวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร
พันธมิตร อย่างน้อยปีละ 1 
ครั ง 
3) มีการจัดสมัมนาพิเศษ 
(Med Sci Seminar Series) 
4 ครั งต่อภาคการศึกษา 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผอ.CEMB ผอ.CEFR
และทีมงานฝา่ยวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
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ผู้รับผิดชอบ 

 2.3) พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง 

2.3.1) มีระบบที่
สร้างแรงจูงใจเพื่อ
พัฒนานักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.3.1.1 มีโครงการ
เพิ่มพูนศักยภาพ
นักวิจัย 
เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและ
การสร้างเครือข่าย
งานวิจัย 

1) มีสัดส่วนจ้านวน
นักวิจัยที่สร้างผลงานวิจัย
เพิ่มขึ น 
2) มีสัดส่วนจ้านวน
นักวิจัยที่ยื่นขอทุนวิจัย
เพิ่มขึ น 

1) มีสัดส่วนนักวิจัยทีม่ีผลงาน
ตีพิมพ ์≥1 ผลงานวิจัย/คน 
(เป้าหมายรายปี) 
2) มีสัดส่วนนักวิจัยทีไ่ดร้ับ
ทุนวิจัยเพิ่มขึ น 20%  
(เป้าหมายราย 4 ปี) 
 

รองคณบดฝี่ายวิจัย
และนวัตกรรม และ 
ฝ่ายวิจัย 

 
 

 2.3.2) สร้างระบบ
เพื่อสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่และ
ผู้ที่ยังไมเ่คยได้รับ
ทุนวิจัยย้อนหลัง 5 
ปี 

2.3.2.1 มีกลไกใน
การสนับสนุนการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
และผู้ทีย่ังไม่เคยได้รับ
ทุนวิจัยย้อนหลัง 5 ป ี

   

 2.4) พัฒนาความ
ร่วมมือด้านงานวิจยั
นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ กับ
ภาครัฐ เอกชน หรือ
ชุมชน ให้ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

2.4.1) สร้างระบบ
ให้เกิดการเรียนรู้
และการท้างาน
ร่วมกันของนักวิจัย
กับภาครัฐ เอกชน 
หรือชุมชน  

2.4.1.1 จัดโครงการ
เสวนาร่วมระหว่าง
องค์กรภาครัฐ เอกชน 
หรือชุมชน  
2.4.1.2 จัดท้า
ข้อเสนอโครงการ 
วิจัย /โครงการบริการ
วิชาการร่วมกับ
องค์กรภาครัฐ เอกชน 
หรือชุมชน 

1) มีโครงการวิจัย
นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ ร่วมกับภาครัฐ 
เอกชน หรือชุมชน  
2) มีนักวิจัยท่ีท้างาน
ร่วมกับภาครัฐ เอกชน 
หรือชุมชน มากขึ น 

1) มีโครงการวิจัยนวตักรรม 
และบริการวิชาการ ร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน 
อย่างน้อย 4 โครงการ 
2) มีนักวิจัยท่ีท้างานร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน 
คิดเป็น 20% ของจ้านวน
อาจารย ์
(เป้าหมายราย 4 ปี) 
 

รองคณบดฝี่ายวิจัย
และนวัตกรรม  
ผอ.สถานบริการ
วิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผอ.CEMB ผอ.CEFR
และทีมงานฝา่ยวิจัย 
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ผู้รับผิดชอบ 

   2.4.1.3) ร่วมหาแหล่ง
ทุนสนับสนุนงาน 
วิจัย /บริการวิชาการ 
เชิงบูรณาการร่วมกับ
องค์กรภาครัฐ เอกชน 
หรือชุมชน 
2.4.1.4) ประเมินผล
กระทบเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม 

3) มีงบประมาณทีไ่ด้จาก
การท้าวิจัย/บริการ
วิชาการร่วมกับภาครัฐ 
เอกชน หรือชุมชน มาก
ขึ น 

3) มีงบประมาณทีไ่ด้จากการ
ท้าวิจัย/บริการวิชาการ
ร่วมกับภาครัฐ เอกชน หรือ
ชุมชน คิดเป็น 20% ของ
งบประมาณวิจัยของคณะ 
(เป้าหมายราย 4 ปี) 
 

 

  2.4.2) สนับสนุน
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของ
หน่วยงาน 

2.4.2.1) จัดระบบ
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับองค์กร
ภาครัฐ เอกชน หรือ
ชุมชนภาครัฐ เอกชน 
หรือชุมชน 
2.4.2.2) แสวงหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
และงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันของ
หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

 2.5) สร้างความ
ร่วมมือด้านงานวิจยั
และนวัตกรรมกับ
องค์กร/สถาบัน
ต่างประเทศให้
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2.5.1) สร้างระบบ
ให้เกิดการเรียนรู้
และการท้างาน
ร่วมกันของนักวิจัย
กับองค์กร/สถาบัน
ต่างประเทศ 

2.5.1.1 มีโครงการ
เสวนาร่วมระหว่าง
องค์กรพันธมิตร
ต่างประเทศ  
2.5.1.2 จัดท้า
ข้อเสนอโครงการ
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
2.5.1.3 ร่วมหาแหล่ง
ทุนสนับสนุนงานวิจัย
เชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

1) มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับองค์กร/
สถาบันต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
2) มีนักวิจัยท่ีท้างาน
ร่วมกับองค์กร/สถาบัน
ต่างประเทศ มากขึ น 
3) มีงบประมาณทีไ่ด้จาก
การท้าวิจัยร่วมกับ
องค์กร/สถาบัน
ต่างประเทศ มากขึ น 

1) มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับองค์กร/
สถาบันต่างประเทศ อย่าง
น้อย 4 โครงการ 
2) มีนักวิจัยท่ีท้างานร่วมกับ
องค์กร/สถาบันต่างประเทศ 
เพิ่มขึ น อย่างน้อยร้อยละ 10 
3) มีงบประมาณทีไ่ดร้ับการ
จัดสรร จากการท้าวิจัย
ร่วมกับองค์กร/สถาบัน
ต่างประเทศ เพิม่ขึ น 
คิดเป็น 20% 
(เป้าหมายราย 4 ปี) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย
และนวัตกรรม และ 
ฝ่ายวิจัย 

  2.5.2) สนับสนุน
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของ
หน่วยงาน 

2.5.2.1 มีระบบการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
กับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.5.2.2 แสวงหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
และงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั งสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(2561-2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนานิสิตและศิษย์
เก่าคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สถาบัน 

3.1) สร้างอัตลักษณ์
บัณฑิตใหม้ีความ
พร้อมต่อการ
ประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อ 

3.1.1) ส่งเสริมนสิิต
ให้เกิดการพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.1.1 จัดกิจกรรม
การพัฒนาตนเอง
ตามอัตลักษณ์ของ
นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
เช่น โครงการ Life-
Long Learning การ
พัฒนาตนที่ยั่งยืน 
โครงการ Smart 
student (นิสติ
คุณภาพ) 
3.1.1.2 ร่วมมือกับ
พันธมิตรเพื่อส่งเสรมิ 
อัตลักษณ์ของนิสติ 
เช่น โครงการคืนรัง
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

1) นิสิตมีอัตลักษณ์ตรง
ตามความต้องการของ
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 
 
 

1) นิสิตไดร้ับการพัฒนา
ตนเองตามอัตลักษณ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร้อยละ 80 
2) นิสิตไดร้ับการพัฒนาตรง
ตามอัตลักษณ์ที่ตั งไว้ ร้อยละ 
50 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นิสิต และผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานิสติ และ
ทีมงานฝ่ายกิจการนิสติ 
 
 

  3.1.2) สนับสนุน
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื อ
ต่อการพัฒนานิสติ 

3.1.2.1 จัดสิ่ง
สนับสนุนท่ีเอื อต่อ
การเรยีนรู้ของนิสิต 

1) มีพื นท่ี/งบประมาณ/
อุปกรณ์ให้นิสติใช้ในการ
พัฒนาตนเอง 

1) ผลประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนท่ีเอื อต่อการ
เรียนรู้ของนิสติ ไม่น้อยกว่า 
3.51 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.2) พัฒนาศักยภาพ
ส้าหรับศิษย์เก่า 

3.2.1) พัฒนาความ
เข้มแข็งระบบศิษย์
เก่า 

3.2.1.1 การจัดตั ง
ชมรมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
3.1.1.2 ส้ารวจความ
ต้องการในการเรยีนรู้
ของศิษย์เก่า 

1) มีชมรมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
2) มีข้อมูลเพื่อจัด
กิจกรรมตามความ
ต้องการของศิษย์เก่า 

1. มีศิษย์เก่าทุกรหสัร่วมเป็น
คณะกรรมการบรหิารชมรม 
2. มีศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็น
สมาชิกไม่น้อยกว่า 100 คน 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูศ้ิษย์เก่าศิษยเ์ก่า 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นิสิต และผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานิสติ และ
ทีมงานฝ่ายกิจการนิสติ 
 
 

 3.3) พัฒนาความ 
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์
เก่า และสถาบัน 

3.3.1) สร้าง
ทัศนคติและ ความ
ผูกพันระหว่างศิษย์
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า 
และสถาบัน 

3.3.1.1 จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความผูกพัน 
ระหว่างรุ่น และ
สถาบัน 
เช่น โครงการคืนรัง
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์,
โครงการเครือข่าย,
โครงการค่ายเตรียม
ความพร้อม ฯลฯ 
 

1) ศิษย์เก่ามีความผูกพัน 
ระหว่างรุ่น และสถาบัน 

1) มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ผูกพัน ระหว่างรุ่น และ
สถาบัน อย่างน้อย 1 
กิจกรรมต่อป ี

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นิสิต และผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานิสติ และ
ทีมงานฝ่ายกิจการนิสติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในสายการปฏบิัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(2561-2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ี
ความสามารถในสาย
การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.1) พัฒนาทักษะ
ของบุคลากรให้
เหมาะสมกับสาย
การปฏิบัติงาน 

4.1.1) ส่งเสริมให้มี
องค์ความรู้ที่เอื อต่อ
การพัฒนา
ศักยภาพให้
เหมาะสมกับสาย
การปฏิบัติงาน 

4.1.1.1 ส้ารวจความ
ต้องการการพัฒนา
ทักษะของบุคลากร
จากแผนการพัฒนา
ตนเอง 
4.1.1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะที่ก้าหนด 
เช่น โครงการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ
ทั งในและ
ต่างประเทศ 
4.1.1.3 จัดการอบรม 
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 

1) บุคลากรไดัรับการ
พัฒนาทักษะตามความ
ต้องการ 
2) บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1) จ้านวนบุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะตามความ
ต้องการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
2) บุคลากรสายสนับสนุนมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษใน
ระดับ A2 อย่างน้อยร้อยละ 
50 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และหัวหน้าส้านักงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

 4.2) พัฒนาบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้าใน
สายงาน 

4.2.1) พัฒนา
ระบบและกลไก
เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความก้าวหน้า
ในสายงาน 

4.2.1.1 จัดกิจกรรม
เสรมิทักษะที่จ้าเป็น
ให้แก่บุคลากร 
4.2.1.2 จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนในการท้า
วิจัยในงานประจ้าของ
สายสนบัสนุน 
เช่น โครงการวิจัย
สถาบันเพื่อการ
พัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

1) มีกิจกรรมเสรมิทักษะ
ที่จ้าเป็นให้แก่บุคลากร 
2) มีงบประมาณ
สนับสนุนในการท้าวิจยัใน
งานประจ้าของสาย
สนับสนุน 

1) บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2) จ้านวนงบประมาณ
สนับสนุนในการท้าวิจยัใน
งานประจ้าของสายสนับสนุน
อย่างน้อย 2 ทุน/ปี 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และหัวหน้าส้านักงาน 

  4.2.2) ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยมีาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

4.2.2.1 จัดอบรมการ
ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน 
4.2.2.2 สนับสนุนการ
ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน 

1) มีโครงการอบรมการใช้ 
ระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

1) จ้านวนบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 



24 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้มปีระสิทธิภาพและความยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

(2561-2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการตาม
หลักหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และความยั่งยืน 

5.1) พัฒนาการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.1) ก้ากับและ
ติดตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบ  

5.1.1.1 จัดท้าแผน 
กลยุทธ์ และแผน 
ปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
เช่น โครงการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และจัดท้าแผนปฏบิัติ
การ 
5.1.1.2 จัดกิจกรรม
แถลงนโยบายการ
บริหารงานของคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ให้แก่
บุคลากร และนสิิต
ทราบ 
เช่น โครงการทีม
บริหารพบปะ
บุคลากร 
 

1) มีแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
2) สร้างความเข้าใจในทิศ
ทางการบริหารงานของ
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 

1) มีรายงานผลการ
ด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ราย 6 เดือน และแผนปฏบิัติ
การ เป็นรายไตรมาส 
2) จ้านวนบุคลากรและนิสติ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแถลง
นโยบายการบริหารงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
หัวหน้าส้านักงาน และ
ทีมงานฝ่ายนโยบายและ
แผน และทีมงานฝ่าย
การเงินและพสัด ุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
(2561-2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

  5.1.2) จัดให้มี
ระบบการประเมิน
การบริหารความ
เสี่ยง 

5.1.2.1 จัดท้าแผน
บริหารความเสี่ยง
ด้านการเงินและ
อาคารสถานท่ี ของ
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1) มีแผนการบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงินและ
อาคารสถานท่ี 

1) รายงานผลการประมิน 
ความเสีย่งด้านการเงินและ
อาคารสถานท่ี ปลีะ 2 ครั ง 

 

  5.1.3) การบริหาร
จัดการงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ  

5.1.3.1 จัดสรร
งบประมาณให้
สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  
5.1.3.2 แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการ
บริหารและติดตาม
การใช้งบประมาณให้
เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

1) มีการจัดสรร
งบประมาณที่เป็นไปตาม
เกณฑ์และสามารถ
ตรวจสอบได ้

1) มีรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณรายเดือน 

 

  5.1.4) บริหาร
จัดการอัตราก้าลัง
และวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

5.1.4.1 แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1) มีการวางแผน
อัตราก้าลังทีส่อดคล้องกับ
สถานการณ์ของคณะ 

1) มีแผนอัตราก้าลัง 5 ปี 
2) มีต้าแหน่งทางวิชาการของ
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนเพิม่ขึ น 
ศ. = 5 
รศ. = 20  
ผศ. = 65 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
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ผู้รับผิดชอบ 

   5.1.4.2 จัดระบบงาน
บริหารงานบุคคลให้
เป็นสากล 
5.1.4.3 มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็น
ขวัญและก้าลังใจแก่
บุคลากรทีไ่ด้รบั
ต้าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ น 

   

  5.1.5) บริหาร
จัดการระบบการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

5.1.5.1 ส้ารวจ
สภาพแวดล้อมท่ีต้อง
พัฒนาและปรับปรุง
พร้อมทั งจัดท้า
แผนการจดัการด้าน
ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1.5.2 แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการ
บริหารจดัการการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1) มีแผนการจัดการด้าน
ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 
2) มีสภาวะแวดล้อมที่ดี
ต่อการปฏิบตัิงาน 
3) เกิดความปลอดภัยแก่
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

1) มีการประเมินและรายงาน
การปฏิบัติงานตามแผนการ
จัดการดา้นความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั ง 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผอ.สถานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และทีมงาน
ห้องปฏิบัติการ และ
อาคารสถานท่ี 
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   5.1.5.3 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านการ
ประหยดัพลังงาน 
5.1.5.4 การจัดการ
สิ่งปฏิกูล ของเสยี
และขยะ 
5.1.5.5 การจัดการ
ระบบด้านความ
ปลอดภัยด้านอาคาร
สถานท่ีและ
ห้องปฏิบัติการ 

   

  5.1.6) การ
บริหารงานโดยใช้
ระบบสารสนเทศ 

5.1.6.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงเวปไซท์ของ
คณะให้เป็นปัจจุบัน
และมีหลายภาษา
5.1.6.2 สนับสนุนการ
ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการประชุม แจ้ง
เวียนเอกสาร 
5.1.6.3 จัดระบบ
ฐานข้อมูลของคณะ 
ให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึง 

1) มีเวปไซด์ของคณะและ
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและ
การบริหารงานของคณะ  

1) เวปไซด์ของคณะ อย่าง
น้อย 2 ภาษา 
2) มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้เวปไซด์ของ
คณะและฐานข้อมลู อย่าง
น้อย 3.51 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 
และทีมงานฝา่ย
ประชาสมัพันธ์ 
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  5.1.7) การเรียนรู้
และท้างานร่วมกัน 

5.1.7.1 จัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ท้างานของบุคลากร 
นิสิต และผู้บริหาร 
5.1.7.2 สร้างชุมชน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงประเด็นผ่าน
สารสนเทศ 
5.1.7.3 มีกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากร 
และเสรมิสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

1) มีกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้การท้างานของ
บุคลากร นสิิต และ
ผู้บริหาร 

1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท้างานของ
บุคลากร นสิิต และผู้บริหาร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และหัวหน้าส้านักงาน 

 5.2) การพัฒนาตัว
บ่งชี ความส้าเรจ็ของ
คณะ 

5.2.1) การมีคณะที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

5.2.1.1 แต่งตั งคณะที่
ปรึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์จาก
หน่วยงานทั งในและ
ต่างประเทศจาก
ภาครัฐ เอกชน 
 
 

1) มีคณะที่ปรึกษา/
ผู้ทรงคุณวุฒิทั งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้
ค้าแนะน้าในการวางแผน
และด้าเนินการ ตามพันธ
กิจของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

1) มีการประชุมคณะที่
ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และหัวหน้าส้านักงาน 
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   5.2.1.2 จัดประชุม
คณะที่ปรึกษาอย่าง
สม่้าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

   

  5.2.2) พัฒนาตัว
บ่งชี จ้าเพาะของ
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

5.2.2.1 แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการเพื่อ
วางนโยบายการจา้กัด
ตัวบ่งชี จ้าเพาะของ
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
5.3.2.2 จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
สม่้าเสมอเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดเฉียบพลัน 

   

 5.3) ส่งเสริมการ
ท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5.3.1) พัฒนา
ระบบการ
บริหารงานท้านุ
บ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเชิง
บูรณาการ 

5.3.1.1 จัดท้าแผน
บูรณาการด้านท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.3.1.2 มีกิจกรรม
ส่งเสริมการบรูณา
การด้านท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) มีแผนบูรณาการดา้น
ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1) มีการติดตามและ
ประเมินผลด้านท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั ง 
2) จ้านวนนิสิตและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรมด้านท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
หัวหน้าส้านักงาน และ
ทีมงาน 
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เช่น โครงการท้าบุญ
อุทิศส่วนกุศลแดร่่าง
อาจารย์ใหญ่, 
โครงการพิธี
พระราชทานเพลิงร่าง
อาจารย์ใหญ่, 
โครงการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ 
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2561 – 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   บริหารจัดการหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด (2561 – 2565) เป้าหมายรายปี 
2561 2562 2563 2564 2565 

1) มีหลักสูตรที่มีรายวิชาเลือกที่
เน้นทางด้านการส่งเสริมการ
ประกอบการ 

1) มีรายวิชาเลือกที่เน้นทางด้านการส่งเสริมของผู้ประกอบการ 
อย่างน้อย 2 รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

2) มีสถานท่ีฝึกงาน/ 
สหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในวิชาชีพ หรือ
อนาคตของนิสิต 

1) นิสิตทุกคนมีสถานท่ีฝึกงาน/สหกิจศึกษา สอดคล้องกับความ
ต้องการในวิชาชีพ หรืออนาคต 

√ √ √ √ √ 

3) มีรายวิชาที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
หรือหน่วยงานพันธมิตร ใน
หลักสตูร 

1) มีฐานข้อมูลรายวิชาในหลักสูตรตามความต้องการใช้จริงใน
อาชีพจากศิษย์เก่าและหน่วยงานพันธมิตร อย่างน้อย 1 หลักสตูร 
 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

2) มีการติดตามและประเมินผล ความคุ้มค่าและผลกระทบทุก
หลักสตูร 

√ √ √ √ √ 

4) มีรายวิชาที่มีการบูรณาการ
กับการบริการวิชาการ 

1) มีรายวิชาจ้านวนไม่น้อยกว่า 5 รายวิชาที่มีการบรูณาการกับการ
บริการวิชาการ 

≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 

5) มีระบบและกลไกการจดัการ
สนับสนุนปัจจัยที่เอื อต่อการ
เรียนการสอน 

1) นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนปัจจัยที่เอื อต่อการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่า 3.51 

≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด (2561 – 2565) เป้าหมายรายปี 
2561 2562 2563 2564 2565 

6) มีการฝึกอบรมระยะสั น ที่
รองรับการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อภาคส่วนต่างๆ 

1) มีการจัดฝึกอบรมระยะสั น อย่างน้อย 5 หลักสูตร ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 

7) มีศูนย์ฝึกผ่าตัดเพื่อ 
สหวิชาชีพ 

1) จัดตั งศูนย์ฝึกผา่ตัดเพื่อสหวิชาชีพ 
(เป้าหมาย 4 ปี) 

     

8) มีหลักสูตรที่เป็น dual-
degree หรือ joint-degree 
กับสถาบันพันธมิตรต่างประเทศ 

1) มีหลักสูตรร่วมกับสถาบันตา่งประเทศอย่างน้อย 2 หลักสูตร 
(เป้าหมาย 4 ปี)  

     

9) จัดท้าหลักสตูรออนไลน์ท่ี
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

1) มีหลักสูตรออนไลน์ให้เป็นทางเลือกส้าหรับนิสติ พร้อม
กระบวนการทดสอบและประเมินผลที่เป็นสากล อยา่งน้อย 1 
หลักสตูร (เป้าหมาย 4 ปี) 

     

10) เนื อหาในรายวิชามีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละหลักสูตร 

1) ผลประเมินรายวิชาบริการ ไม่นอ้ยกว่า 3.51 ทุกรายวิชา ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการให้มีความโดดเด่น 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด (2561 – 2565) เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
1) มีวิจัยที่ต่อยอดเป็น
นวัตกรรมเพื่อสรา้งมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

1) มีจ้านวนนวัตกรรม อย่างน้อย 5 ผลงาน 
(เป้าหมาย 4 ปี) 

     

2) มีจ้านวนผลงานทางวิชาการ
ที่เผยแพร่ per capita สูงขึ น 

1) มีจ้านวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ per capita สูงขึ นใน Q1 
ไม่น้อยกว่า 20% (เป้าหมายราย 4 ปี) 

     

3) มีโครงการวิจัยที่มคีวาม
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1) มีจ้านวนผลงานทางวิชาการ ท่ีร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 (เป้าหมายราย 4 ปี) 

     

4) มีการจัดประชุมวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร
พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง 

1) มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรพันธมิตร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

5) มีการจัดโครงการสัมมนา
พิเศษ (Med Sci Seminar 
Series) 

1) มีการจัดสมัมนาพิเศษ (Med Sci Seminar Series)  
4 ครั งต่อภาคการศึกษา 

8 ครั ง/ปี 8 ครั ง/ปี 8 ครั ง/ปี 8 ครั ง/ปี 8 ครั ง/ปี 

6) มีสัดส่วนจ้านวนนักวิจยัที่
สร้างผลงานวิจัยเพิม่ขึ น 

1) มีสัดส่วนนักวิจัยทีม่ีผลงานตีพมิพ์ ≥1 ผลงานวิจัย/คน 
(เป้าหมายรายปี) 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

7) มีสัดส่วนจ้านวนนักวิจยัที่ยื่น
ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ น 

1) มีสัดส่วนนักวิจัยทีไ่ดร้ับทุนวิจัยเพิ่มขึ น 20% 
(เป้าหมายราย 4 ปี) 

     

8) มีโครงการวิจัยนวตักรรม 
และบริการวิชาการ ร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน  

1) มีโครงการวิจัยนวตักรรม และบริการวิชาการ ร่วมกับภาครัฐ 
เอกชน หรือชุมชน อย่างน้อย 4 โครงการ 
(เป้าหมายราย 4 ปี) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด (2561 – 2565) เป้าหมายรายปี 
2561 2562 2563 2564 2565 

9) มีนักวิจัยท่ีท้างานร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน มาก
ขึ น 

1) มีนักวิจัยท่ีท้างานร่วมกับภาครฐั เอกชน หรือชุมชน คิดเป็น 
20% ของจ้านวนอาจารย์  
(เป้าหมายราย 4 ปี) 

     

10) มีงบประมาณทีไ่ด้จากการ
ท้าวิจัย/บริการวิชาการร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน มาก
ขึ น 

1) มีงบประมาณทีไ่ด้จากการท้าวิจัย/บริการวิชาการร่วมกับภาครัฐ 
เอกชน หรือชุมชน คิดเป็น 20% ของงบประมาณวิจัยของคณะ 
(เป้าหมายราย 4 ปี) 
 

     

11) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับองค์กร/สถาบัน
ต่างประเทศอยา่งต่อเนื่อง 

1) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับองค์กร/สถาบันต่างประเทศ 
อย่างน้อย 4 โครงการ 
(เป้าหมายราย 4 ปี) 

     

12) มีนักวิจัยท่ีท้างานร่วมกับ
องค์กร/สถาบันต่างประเทศ 
มากขึ น 

1) มีนักวิจัยท่ีท้างานร่วมกับองค์กร/สถาบันต่างประเทศ เพิ่มขึ น 
อย่างน้อยร้อยละ 10 
(เป้าหมายราย 4 ปี) 

     

13) มีงบประมาณทีไ่ด้จากการ
ท้าวิจัยร่วมกับองค์กร/สถาบัน
ต่างประเทศ มากขึ น 

1) มีงบประมาณทีไ่ดร้ับการจดัสรร จากการท้าวิจัยร่วมกับองค์กร/
สถาบันต่างประเทศ เพิ่มขึ น คิดเปน็ 20% 
(เป้าหมายราย 4 ปี) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด (2561 – 2565) เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
1) นิสิตมีอัตลักษณ์ตรงตาม
ความต้องการของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) มีแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานสิิตและศิษย์เกา่ √ √ √ √ √ 

2) นิสิตไดร้ับการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ อย่างน้อยร้อยละ 80 

≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

3) นิสิตไดร้ับการพัฒนาตรงตามอัตลักษณ์ทีต่ั งไว้ อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% 

2) มีพื นท่ี/งบประมาณ/อุปกรณ์
ให้นิสิตใช้ในการพัฒนาตนเอง 

1) ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนท่ีเอื อต่อการเรยีนรู้ของ
นิสิต ไม่น้อยกว่า 3.51 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 

3) มีชมรมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) มีศิษย์เก่าทุกรหัสร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารชมรม √ √ √ √ √ 

2) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 คน ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 

4) มีข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมตาม
ความต้องการของศิษย์เก่า 

1. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ศษิย์เก่าศิษย์เก่า  √ √ √ √ √ 

5) ศิษย์เก่ามีความผูกพัน 
ระหว่างรุ่น และสถาบัน 

1) มีกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน ระหว่างรุ่น และสถาบัน  
อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในสายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด (2561 – 2565) เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
1) บุคลากรไดัรับการพัฒนา
ทักษะตามความต้องการ 

1) มีแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบคุลากร √ √ √ √ √ 

2) จ้านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะตามความต้องการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

2) บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2) บุคลากรสายสนับสนุนมผีลการสอบภาษาอังกฤษในระดับ A2 
อย่างน้อยร้อยละ 50 

≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% 

3) มีกิจกรรมเสรมิทักษะที่
จ้าเป็นให้แก่บุคลากร 

1) บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% 

4) มีงบประมาณสนับสนุนใน
การท้าวิจัยในงานประจา้ของ
สายสนบัสนุน 

2) จ้านวนงบประมาณสนับสนุนในการท้าวิจัยในงานประจา้ของ
สายสนบัสนุนอย่างน้อย 2 ทุน/ป ี

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 

5) มีโครงการอบรมการใช้ 
ระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

1) จ้านวนบุคลากรเข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด (2561 – 2565) เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
1) มีแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) มีแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2561-2565 √ √ √ √ √ 

2) มีแผนปฏิบัติการประจ้าป ี √ √ √ √ √ 

3) มีรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ราย 6 เดือน และ
แผนปฏิบัติการ เป็นรายไตรมาส 

√ √ √ √ √ 

2) สร้างความเข้าใจในทิศ
ทางการบริหารงานของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) จ้านวนบุคลากรและนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมแถลงนโยบายการ
บริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

≥50% ≥50% ≥50% ≥50% ≥50% 

3) มีแผนการบริหารความเสีย่ง
ด้านการเงินและอาคารสถานท่ี 

1) มีแผนกลยุทธ์ด้านการบรหิารความเสี่ยง √ √ √ √ √ 

2) รายงานผลการประมินความเสีย่งด้านการเงินและอาคารสถานท่ี 
ปีละ 2 ครั ง 

√ √ √ √ √ 

4) มีการจัดสรรงบประมาณที่
เป็นไปตามเกณฑ์และสามารถ
ตรวจสอบได ้

1) มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ √ √ √ √ √ 

2) มีรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน √ √ √ √ √ 

5) มีการวางแผนอัตราก้าลังที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
คณะ 

1) มีแผนอัตราก้าลัง 5 ปี √ √ √ √ √ 

2) มีต้าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการและสายสนับสนุนเพิ่มขึ น 
ศ. = 5, รศ. = 20, ผศ. = 65 

     

6) มีแผนการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

1) มีการประเมินและรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการ
ด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 

7) มีสภาวะแวดล้อมท่ีดตี่อการ
ปฏิบัติงาน 

1) มีการประเมินและรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการ
ด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 

8) เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

1) มีการประเมินและรายงานการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการ
ด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด (2561 – 2565) เป้าหมายรายปี 
2561 2562 2563 2564 2565 

9) มีเวปไซด์ของคณะและ
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและการ
บริหารงานของคณะ  

1) เวปไซด์ของคณะ อย่างน้อย 2 ภาษา 
 

√ √ √ √ √ 

2) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เวปไซด์ของคณะและ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 3.51 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 

10) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท้างานของบุคลากร 
นิสิต และผู้บริหาร 

1) มีแผนบริหารและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และการ
จัดการความรู ้

√ √ √ √ √ 

2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท้างานของบุคลากร นิสติ และ
ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

11) มีคณะที่ปรึกษา/
ผู้ทรงคุณวุฒิทั งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ค้าแนะน้า
ในการวางแผนและด้าเนินการ 
ตามพันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1) มีการประชุมคณะที่ปรึกษา/ผูท้รงคุณวุฒิอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 

12) มีแผนบูรณาการด้านท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1) มีแผนกลยุทธ์ด้านการท้านุบ้ารงุศิลปวัฒนธรรม √ √ √ √ √ 

2) มีการติดตามและประเมินผลดา้นท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ง 

1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 

3) จ้านวนนิสิตและบุคลากร เข้ารว่มกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 

≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 
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วิสัยทัศน์ 

แผนที่กลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2561 – 2565 
 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมแนวคิดเชิงธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมสร้างงานและอาชีพของตนเอง 

2. ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

3. ด้านการบริหารจัดการ และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม : บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีในการจัดการ พร้อมทั งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

 
 

บริหารจัดการหลักสูตรให้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการให้มีความโดดเด่น 

 พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถในสายการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
หลักหลักธรรมา 
ภิบาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ความย่ังยืน 
 

 
 

1. บริหารจัดการหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย  
2. พัฒนาการฝึกอบรมระยะสั นที่
ตอบสนองต่อภาคส่วนต่างๆ 
3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น
สากล 
4. บริหารจัดการรายวิชาบริการ 
 

 1. พัฒนางานวิจัยสู่การสร้าง
นวัตกรรม 
2. พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง 
4. พัฒนาความร่วมมือด้าน
งานวิจัยนวัตกรรม และบริการ
วิชาการ กับภาครัฐ เอกชน หรือ
ชุมชน ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย
และนวัตกรรมกับองค์กร/สถาบัน
ต่างประเทศให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 1. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มี
ความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อ 
2. พัฒนาศักยภาพส้าหรับศิษย์เก่า 
3. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสถาบัน 
 

 1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้
เหมาะสมกับสายการปฏิบัติงาน 
2. พฒันาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในสายงาน 
 

 1. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีระบบและประสทิธิภาพ 
2. การพัฒนาตัวบ่งชี ความส้าเร็จของ
คณะ 
3. ส่งเสริมการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 

 

พันธกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

กลยุทธ์ 
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วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2561 – 2565 
กับ แผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 

นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล 
(23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2565) 

วิสัยทัศน ์
“ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น
มหาวิทยาลยัที่จัดอยู่ในล้าดับที่ 1 ใน 250 ของ
เอเชียตาม QS University Rankings : Asia” 

วิสยัทัศน ์
“มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสูก่ารเป็น
สถาบันอุดมศึกษา 4.0” 

วิสัยทัศน ์
“มุ่งผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพ พร้อมแนวคิดเชิงธุรกิจให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก” 
 

พันธกิจ 
1. ด้านการผลติบัณฑติ 
2. ด้านการวิจัย 
3. ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
4. ด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ด้านการบริหารจดัการ 

พันธกิจ 
1. ด้านการผลติบัณฑติ 
2. ด้านการวิจัย 
3. ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 
4. ด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ด้านการบริหารจดัการ 

พันธกิจ 
1. ด้านการผลติบัณฑติ 
2. ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ 
3. ด้านการบริหารจดัการ และท้านุบา้รุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 ปณิธาน 
ปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัย
ชั นน้า มุ่งพัฒนานิสิตให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 

ปณิธาน 
พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมและความสามารถ เพื่อ
แข่งขันในตลาดแรงงานสากล 
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แผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 

นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล 
(23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2565) 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 เอกลกัษณ ์
มหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรม 

เอกลกัษณ ์
- 

 อัตลักษณ์ของนิสิต บัณฑิต และบุคลากร 
คนดี คนเก่ง มีวินัย และภูมิใจในชาต ิ

อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Motivated มีความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาล 
                        ใจให้แก่ตนเองอยู่เสมอ 
Exemplary เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคณุธรรม  
                        ชี น้าสังคม 
Determined มีความมุ่งมันท้าสิ่งที่ด ี
Scholarly เป็นผู้คงแก่เรยีน มีความรู้และความ      
                        เชี่ยวชาญ 
Curious  มีความช่างสงสัย ใฝเ่รียนรู ้
Innovative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวตักรรม 
 

 หลักการและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
1. หลักธรรมาธิปไตย 
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. หลักความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

หลักการและแนวทางการบริหาร 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รับฟัง ร่วมวางแผนและพัฒนา สื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
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แผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 

นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล 
(23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2565) 

4. หลักความีเสรภีาพทางวิชาการ โดยมีมาตรฐานและ
คุณภาพทางวิชาการอันเป็นท่ียอมรับควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมและจรยิธรรม 
5. หลักการน้าความรูสู้่ชุมชน สังคม  
6. หลักความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
7. หลักการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
8. หลักการบรหิารจดัการที่มีธรรมาภิบาล 
9. หลักการบรหิารจดัการแบบมีสว่นร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยและนสิิต 

นโยบายที่ 1 : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและพ้ืนที่
เขตภาคเหนือตอนล่าง 
เป้าประสงค์ :  ผลิตบณัฑิตที่มคีณุลักษณะ เป็นคนดี 
คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาต ิ
แผนกลยุทธ์ : ด้านการผลิตบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
3. พัฒนาระบบการให้บริการแก่นิสิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการหลักสูตรให้ทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสรมิ
การเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 
กลยุทธ ์   
1. บริหารจัดการหลักสตูรและจดัการเรยีนการสอนให้มี
ความหลากหลาย  
2. พัฒนาการฝึกอบรมระยะสั นท่ีตอบสนองต่อภาคส่วน
ต่างๆ 
3. พัฒนาหลักสูตรให้มคีวามเป็นสากล 
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แผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 

นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล 
(23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2565) 

4. ส่งเสรมิการจดักิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเสรมิสร้างความ
เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะหลากหลาย มีวิจัย มีจติส้านึก
รับผิดชอบต่อสังคม และภูมิใจในชาต ิ
5. พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ศิษย์เก่า 
6. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มี
คุณภาพ 
7. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดา้เนินงานห้องสมุดและ
มาตรฐานด้านบริการสารสนเทศ เสริมสร้างบรรยากาศใฝ่
เรียน ใฝรู่ ้

4. บริหารจัดการรายวิชาบริการ 
 

นโยบายที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยด้วยการถอดองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
(Basic Research) ที่เป็นสมรรถนะหลกัของ
นักวิจัย มาเชื่อมโยงกับโจทย์วิจยัของชาติ 
เป้าประสงค์: 
1. มีผลงานด้านวจิัยเพิ่มมากขึ นอย่างต่อเนื่อง 
2. มีกองทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดความคลอ่งตัวในการวิจัย
และการนา้ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มขีดความสามารถการวิจยั เพื่อ
สร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการการวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสรมิอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน้าไปขยายประโยชน์และตอบ
โจทย์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการใหม้ีความโดดเด่น 
กลยุทธ ์   
1. พัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม 
2. พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างตอ่เนื่องและทั่วถึง 
4. พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจยันวัตกรรม และ
บริการวิชาการ กับภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน ให้ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
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แผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
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3. มีสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Excellence Centers : COE) ที่สร้างผลงานวิจัย
ไปสู่การพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง 
แผนกลยุทธ์ : ด้านการวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิขีดความสามารถของนักวิจัย 
อาจารย์ บุคลากรดา้นการวิจัยและนิสิต ให้เป็น
นักวิจัยมืออาชีพ อาจารย์วิจัยที่มคีุณภาพ บุคลการ
ที่ใช้งานวิจัยในการพัฒนาหน่วยงาน และบัณฑิตที่ใช้
งานวิจัยเป็นสิ่งขับเคลื่อนการท้างานในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและสรา้งระบบ กลไกเครื่องมือ 
เพื่อสนับสนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารระบบการวิจยัให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง เช่ือมโยงและต่อเนื่องในระดับ
มหาวิทยาลยั คณะ วิทยาลัย ภาควิชา และระดับ
บุคลากร ท่ีมีประสิทธิภาพ ไวต่อการเปลีย่นแปลง 
รวดเร็วและถูกต้อง (Synchronized) และ Role 
and responsibility 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการความเสีย่งด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยแบบเป็นระบบและไวต่อเหตุการณ ์

5. สร้างความร่วมมือด้านงานวิจยัและนวัตกรรมกับ
องค์กร/สถาบันต่างประเทศให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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นโยบายที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
เป้าประสงค์: 
1.  มีบทบาทชี น้าทางวิชาการและเป็นหุ้นส่วนใน
การพัฒนาพื นท่ีภาคเหนือตอนล่างโดยน้าศักยภาพ
และองค์ความรู้เปลีย่นแปลงเป็นบริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ผู้สูงอายุ วัย
แรงงานและผูม้ีความประสงค์จะศกึษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้เพิ่มมากขึ นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรูม้าช่วยจัดการศึกษา 
การฝึกอบรม และการพัฒนาต่อเนื่องตามความ
ต้องการของประชาชน 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานในเขต
พื นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านวิชาการ การวิจัย การลงทุนและการ
สนับสนุนร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาคธุรกิจ 
เอกชน ท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นแบบ
การพัฒนาพื นท่ีเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างศกัยภาพการให้บริการ
วิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการการใหบ้ริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
2. ส่งเสรมิการบริการสุขภาพให้กบัประชาชนในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกดิการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 
กลยุทธ ์   
1. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ 
2. พัฒนาศักยภาพส้าหรับศิษย์เกา่ 
3. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า 
และสถาบัน 
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4. สร้างมูลคา่เพิ่มผลผลติ ท้าให้การเติบโต
ภาคเหนือตอนล่างขยายตัวตามเปา้หมาย 
5. มีระบบบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั งผู้ป่วยใน
และผูป้่วยนอก มีการบริการที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานทางดา้นการสาธารณสุขของประเทศ 
โดยเฉพาะการให้บริการรักษาผู้ปว่ยท่ีต้องการรักษา
เฉพาะการให้บริการรักษาผู้ป่วยท่ีต้องการรักษา
เฉพาะทางและมีระบบการส่งต่อผูป้่วยกับ
โรงพยาบาลในพื นท่ีเขตกลุ่มภาคเหนือตอนล่างอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
แผนกลยุทธ์:  ด้านการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะ และยกระดับขดี
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยเพื่อ
เป็นก้าลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื นท่ี และ
ประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 แปรเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของภาคส่วนตา่ง ๆ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ประสานความร่วมมือระหว่างพันธมิตร
เพื่อสร้างเครือข่ายในการด้าเนินภารกิจและผูกพัน
มหาวิทยาลยัให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและ
นวัตกรรมไปสู่การสร้างคณุค่าเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงทางสังคม 
แผนกลยุทธ์:  ด้านบริการสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการทุกระดับ ให้
มีความรูส้มรรถนะและทักษะที่จ้าเป็นต่อการบริการ
สุขภาพของทุกสถานบริการด้านสขุภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบรกิารให้ครอบคลุม
ทั งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพตาม
มาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และบรูณาการกับการแพทย์ทางเลือก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบรหิาร
ทรัพยากร สนับสนุนการบริการ สนันสนุนการ
พัฒนาด้านคุณภาพบุคลากร และการบริการ 
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นโยบายที่ 4 : ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง 
แพร่หลาย และยั่งยืน 
เป้าประสงค์:  
มีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
สนองตอบต่อการพัฒนา ส่งเสริมงานด้าน
วัฒนธรรม การท่องเท่ียว โดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพให้กับสังคม สร้างความผูกพันของ
ประชาชนในการรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่ดี
งามของประเทศให้สืบต่ออย่างยั่งยืน 
แผนกลยุทธ์ : ด้านท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกในด้านท้านุ
บ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างและส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ 
มหาวิทยาลยัที่มีต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญและการ
วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านศลิปวฒันธรรมเพื่อเป็น
ต้นแบบและมาตรฐานทั งในระดับชาติและนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณี
ของท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการการทา้นุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. อนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่นทั งวิถีชีวิต 
วิถีไทยและสร้างประโยชน์ในวงกว้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ี
ความสามารถในสายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์   
1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมกับสายการ
ปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความก้าวหน้าในสายงาน 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือของ
หน่วยงานในการด้าเนินภารกิจด้านท้านุบ้ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั งภายในมหาวิทยาลัย ในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ
นโยบายที่ 5: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้
มีประสิทธิภาพ คล่องตัวในการท างาน ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
อุดมศึกษา การปฏิรูปอุดมศึกษา และการก้าวสู่
การเป็น University 4.0 
เป้าประสงค์:  
1. มีระบบบรหิารจดัการที่คล่องตวั แข่งขันได้กับ
มหาวิทยาลยัอื่น โดยการปรับโครงสร้างการท้างาน
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงของสังคม สภาพแวดล้อมทั ง
ภายในประเทศและต่างประเทศโดยเน้นการพัฒนา
บุคลากรทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งเป็นทมีท้างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็นมหาวทิยาลัยชั นน้าของ
ประเทศได้ตามเป้าหมาย Thailand 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อ
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องตามหลัก
ธรรมา   ภิบาลและเป็นองค์กรคณุภาพ 
2. ปรับโครงสร้างและกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
องค์กร 
3. ยกระดับขีดความสามารถบคุลากรและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 
4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ระบบนิเวศ และกายภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
หลักหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืน 
กลยุทธ ์   
1. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาตัวบ่งชี ความส้าเร็จของคณะ 
3. ส่งเสรมิการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 

นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล 
(23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2565) 

2. มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบรหิารจัดการที่ดีและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนกลยุทธ์ : ด้านบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบยีบใน
การบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารงานด้านโครงสร้างพื นฐาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 : เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหาร
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ โดยการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคบัให้ยืดหยุ่นและ
คล่องตัว ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การคลัง 
การบริหารทรัพย์สิน การบริหารทรัพย์สินทาง
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แผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี 
เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 

นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล 
(23 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2565) 

ปัญญา รวมท้ังสิทธิประโยชน์ที่จะจัดให้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมมากขึน้ 
เป้าประสงค์ 
มีระบบการบริหารจดัการสินทรัพย์ อาคารสถานท่ี
และทรัพยากรอื่นๆ ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการบริหารจัดการเรยีนการสอน วิจัย บริการ
วิชาการที่ใช้ประโยชน์คุ้มค่าในการศึกษาและการ
ให้บริการแก่ชุมชนในพื นที่ เป็นรูปแบบท่ีเอื อต่อการ
พัฒนาการลงทุนทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แผนกลยุทธ์ : ด้านการจัดการทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 1 จ้ากัดรายจ่ายและควบคุมหนี สินของ
มหาวิทยาลยัในอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและความคุ้มค่า 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายรับและเพิ่มการเติบโตของ
เงินทุนจากฐานทรัพยากรและศักยภาพมหาวิทยาลัย 
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ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่    0129/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

--------------------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารงานการจัดท้าแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 จึงขอ 
แต่งตั งคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังต่อไปนี  
 1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานกรรมการ 
 2.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
 5.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กรรมการ 
 6.  ผู้อ้านวยการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
 7.  ผู้อ้านวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ กรรมการ 
 8.  ผู้อ้านวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา กรรมการ 
 9.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและปรีคลินิค กรรมการ 
 10.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กรรมการ 
 11.  หวัหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กรรมการ 
 12.  หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา กรรมการ 
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 13.  หัวหน้าภาควิชาชวีเคมี กรรมการ 
 14.  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ 
 15.  หัวหน้าส้านักงานเลขานุการคณะ กรรมการ 
 16.  หัวหน้างานธุรการ กรรมการ 
 17.  หัวหน้างานบริการการศึกษา กรรมการ 
 18.  หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
 19.  หัวหน้างานการเงินและพัสดุ กรรมการ 
 20.  หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ กรรมการ 
 21.  รองผู้อ้านวยการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
 22.  หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
 23.  หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 บทบาทและหน้าที่ 
 จัดท้าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  
เพ่ือก้าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน 
 

 ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล) 
        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


