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คานา
แผนกลยุทธ์ทางด้านการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555-2556 นี้ เป็นแผนกลยุทธ์
ระยะสั้นที่มีการจัดทาขึ้นเพื่อผลักดันและสนับสนุนให้เกิดแผนการดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

และมีความชัดเจน

อย่างเร่งด่วน ในระยะเวลา 2 ปี จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553 ที่
ผ่านมาพบว่างานด้านวิจัยของคณะมีความจาเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านของกระบวนการและสิ่งสนับสนุน
เพื่อให้การดาเนินงานในพันธกิจด้านวิจัยของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา อีกทัง้ แผนกลยุทธ์ยังเป็นระบบที่ดใี นการสร้างกลไกที่มปี ระสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ แหล่งทุน
พัฒนางานวิจัย จัดสรรทรัพยากรที่เอื้อต่อการวิจัย ตลอดจนการสังเคราะห์งานวิจัยไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
จากการเผยแพร่ผลงาน หรือการนาผลงานมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรืองานบริการวิชาการ
งานวิจัยเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สาคัญของคณะที่ทาให้เกิดการพัฒนางาน

เนื่องจาก

และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความ

เชี่ยวชาญมากยิ่งขึน้ ดังนัน้ แผนการจัดการทางด้านการวิจัยที่ดี ย่อมจะมีผลต่อการบริหารจัดการคณะให้เป็นไปตาม
พันธกิจที่กาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงหวังว่า แผนกลยุทธ์ที่คณะได้จัดทาขึน้ จะเป็น
แนวทางสาคัญในการบริหารจัดการทางด้านการวิจัยของคณะให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนา

คณะผูจ้ ดั ทา
..................... 2555
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กรอบแนวคิดของแผนกลยุทธ์ทางการวิจยั และแผนกลยุทธ์ทางการวิจยั
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555-2556
1. กรอบแนวคิดของแผนกลยุทธ์ทางการวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555-2556
แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555-2556 จัดทาขึ้นบนพืน้ ฐานของ
ข้อเท็จจริงของคณะและมหาวิทยาลัย

ข้อมูลของการจัดทาเป็นการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง

จุดอ่อน จุดแข็ง

โอกาส และภาวะคุกคาม รวมทัง้ การใช้ขอ้ มูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ร่วมด้วย เพื่อให้การ
บริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ มีแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน แผนกลยุทธ์ดา้ นการวิจัยเป็น
หนึ่งในพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ต้องมีกลไกและดาเนินการจัดทาทิศทางการวิจัย กาหนดปัญหาและประเด็นวิจยั
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม

ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการวิจัย ส่งเสริมการวิจัยของ

อาจารย์ร่วมกับท้องถิ่น นักวิจัยจากต่างสถาบัน และนักวิจัยจากต่างประเทศ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการ
ประชุมวิชาการและบทความตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการบูรณาการงานวิจัยสูก่ ารเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนี้ ในการวางแผนกลยุทธ์จะมีการจัดทาฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน อาทิเช่น ฐานข้อมูลการวิจัย ฐานข้อมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลแหล่งทุน เป็นต้น
2. ข้อมูลพืน้ ฐานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชศาสตร์ แรกเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเริ่มจากการเป็นส่วนหนึ่งของสานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการแยกการจัดการเรียนการสอนเป็นสานักวิชาเภสัชศาสตร์ภายใต้
การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

จนกระทั่งมหาวิทยาลัยมีการแยกตัวจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและ

จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และสานักวิชาเภสัชศาสตร์จึงได้รบั การยกฐานะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ในปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนในระยะแรกเมื่อยังอยู่ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา นัน้ เป็นการ
จัดการเรียนการสอนในส่วนของวิทยาเขตพะเยาเพียงแค่ 2 ชัน้ ปี ส่วนชั้นปีที่ 3 ถึง ชัน้ ปีที่ 6 เป็นการเรียนการสอนที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และการฝึกปฏิบัตงิ าน จนกระทั่งมีการประกาศนโยบายใน พ.ศ.
2550 ให้สานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มระบบตาม
หลักสูตร คือ 6 ปี โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน 1 หลักสูตร และสาขาที่เปิดสอนมีเพียงสาขาเดียวคือ สาขาบริบาลเภสัช
กรรม ปีการศึกษา 2554 นี้ คณะมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 366 คน มีคณาจารย์สายผู้สอน จานวน 43 คน ในจานวนนี้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 7 คน มีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 4 คน มีพนักงานสาย
สนับสนุน 11 คน
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3. จุดแข็ง จุดอ่อน ภาวะคุกคาม และโอกาส
จากการดาเนินการเปิดการเรียนการสอนภายใต้กากับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตัง้ แต่ พ.ศ. 2546
จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน

เป็นต้นมา

ประกอบกับการเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ได้ชใี้ ห้เห็นถึงจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบและข้อด้อยที่จาเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขปรับปรุง

ตลอดจนภาวะคุกคามหรือภาวะบีบคั้นจากภายนอก รวมทั้งโอกาสที่เกิดขึ้น อันเป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดังนี้
3.1 จุดแข็ง (Strength)
จุดแข็งที่สาคัญในการริเริ่มงานวิจัยของคณะ

คือ

ความกระตือรือร้นในการที่จะทางานของอาจารย์และ

บุคลากรในคณะ ซึ่งล้วนจบการศึกษามาไม่นาน ทาให้มีแนวโน้มในการจะพัฒนางานได้สงู ประเด็นที่สาคัญคือ
1) อาจารย์เพิ่งจบใหม่มีความกระตือรือร้นและมีความต้องการทาวิจัยสูง
2) บุคลากรของคณะมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดาเนินงานวิจัย
3.2 จุดอ่อน (Weakness)
จุดอ่อนที่เห็นเด่นชัดของคณะเกี่ยวเนื่องกับจานวนบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ ทั้งยังต้องรองรับการเรียนการสอน
เป็นหลัก ทาให้ยังไม่เกิดการเริ่มงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึน้ ในคณะจึงเป็นจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดเจน แสดงได้
จากผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นจุดอ่อนต่าง ๆ ดังนี้
1) อาจารย์ที่มีอยูต่ อ้ งรับภาระงานสอนค่อนข้างมาก จึงไม่มเี วลาในการทาวิจัย
2) อาจารย์สว่ นใหญ่เพิ่งจบทาให้ไม่มีประสบการณ์ในการทาวิจยั มากนัก
3) เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพียงระดับปริญญาตรีเท่านัน้ ทาให้ยังไม่มนี สิ ิต
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะเน้นในการทาวิจัยโดยตรง
4) ทรัพยากร เครื่องมือที่เอื้อต่อการทาวิจัยไม่เพียงพอ
3.3 ภาวะคุกคามหรืออุปสรรค (Threat)
แม้วา่ คณะจะได้รับการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็ยังขาดแคลนปัจจัยสาคัญในการผลักดันในเกิดการ
ดาเนินการอย่างคล่องตัวได้ เช่น ด้านเงินทุนสนับสนุน จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ปัจจัย
เกือ้ หนุนทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ เป็นต้น
1) ยังไม่มีความพร้อมด้านเงินทุน อุปกรณ์ สถานที่ในการทาวิจยั
2) บุคลากรมีภาระงานสอนและภาระงานอื่นต้องเน้นไปที่การเรียนการสอนมากกว่าการทาวิจัย
3) การเผยแพร่ขอ้ งมูลข่าวสารการวิจัยภายในคณะยังไม่ทั่วถึง
3.4 โอกาสหรือภาวะเอือ้ (Opportunity)
คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิจัยจากทางมหาวิทยาลัย ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิจัยเป็นประจา
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1) มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนให้มีการทางานวิจัย
2) มหาวิทยาลัยและคณะมีการแจ้งข่าวที่เกี่ยวกับทุนวิจัยเวียนแจ้งให้อาจารย์ทราบ
3) มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและจัดการอบรมที่ให้บุคลากรแต่ละคณะเกิดความเข้าใจในการทางานด้านวิจัย
การศึกษาเป็นประจา
4) คณะมีบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาจบจากสถาบันหลากหลาย ทาให้มีเครือข่ายในการทาวิจยั มากขึ้น
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4. แผนกลยุทธ์ทางด้านการวิจยั
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานด้านงบประมาณ
กลยุทธ์
1.จัดหาข้อมูลแหล่งทุนทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย

2.จัดหาเงินทุนสนับสนุนทัง้ ใน
และนอกมหาวิทยาลัย

มาตรการ

เป้าหมาย

แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม/โครงการ
ตัวบ่งชี้
1. แต่งตัง้ อนุกรรมการจัดหาแหล่ง
1. มีคณะกรรมการ
ทุนสนับสนุนข้อมูล
2. มีข้อมูล

1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

1. มีข้อมูลแหล่งทุน

1.2 กระจายข้อมูลแหล่ง
เงินทุนให้บุคลากรทราบ

1. บุคลากรได้รับ
ข่าวสารทั่วถึง

1. จัดบอร์ดวิจยั ในคณะ
2. เครือข่ายออนไลน์ เช่น
FACEBOOK

2.1 ขอแหล่งเงินทุนจากทัง้
ภายในและภายนอกคณะ

1. มีงบประมาณการ
สนับสนุน

1. เสนอการขอทุนของคณะในช่วง
การจัดงบประมาณ

2.2 ส่งเสริมให้มีกจิ กรรม
งานประชุมสัมมนาในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับการวิจัย

1. มีงานประชุม

1. จัดการประชุมโดยผู้เชี่ยวชาญให้
ความรู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจยั

1. มีบอร์ดวิจยั ในคณะ
2. มีเครือข่ายออนไลน์
เช่น FACEBOOK
3. มี E-mail กลุ่ม
งานวิจยั
1.ได้รับงบประมาณจาก
คณะ
2. แต่งตัง้ อนุกรรมการ
จัดหาแหล่งทุน
1. มีกิจกรรมและ
บุคคลากรเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารวิจยั ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจยั
กลยุทธ์

มาตรการ

1.สร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 1.1 จัดทาฐานข้อมูล
งานวิจยั
เครือ่ งมือ

1.2 สร้างฐานข้อมูลนักวิจยั
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานอืน่

3. จัดหาทรัพยากร (เช่น
สารเคมี เครื่องมือ ครุภัณฑ์)

เป้าหมาย
1. มีฐานข้อมูล
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
1. มีฐานข้อมูลนักวิจัย

กิจกรรม/โครงการ
1. รวบรวมข้อมูลเครื่องมือของ
มหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่ขอ้ มูลเครื่องมือของ
มหาวิทยาลัย

1. รวบรวมข้อมูลนักวิจัยผู้มีความ
เชี่ยวชาญ
2. เผยแพร่ขอ้ มูลนักวิจัย
1. สนับสนุนและส่งเสริมการ 1. มีเครือข่ายความ
1. มีการตกลงและทาข้อตกลง
สร้างเครือข่ายจากภายใน ร่วมมือ
ร่วมกัน (MOU) เพื่อทาการสร้าง
และภายนอก
เครือข่ายงานวิจัย
2. มีการทาวิจัยร่วมกับหน่วยงานอืน่
3. กาหนดขัน้ ตอนปฏิบตั ิในการทา
วิจัยภายนอกคณะ เรียกว่า
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานงานวิจัย
(SOP)
1. จัดทาแผนการจัดหา
1. มีทรัพยากรเกือ้ หนุน 1. จัดทาฐานข้อมูลเครื่องมือ
ทรัพยากรเกือ้ หนุน เช่น
ที่เอื้อต่อการทาวิจัย
2. สารวจความต้องการการใช้
สารเคมี เครื่องมือ ครุภัณฑ์
ทรัพยากรในแต่ละด้าน
3. จัดทาฐานข้อมูลนักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ

แผนปฏิบตั กิ าร
ตัวบ่งชี้
1. มีฐานข้อมูลเครื่องมือ

1. มีฐานข้อมูลนักวิจัย

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

1. มีคมู่ ือสาหรับผู้ทาวิจยั ตลอดปีการศึกษา
2. มีแบบฟอร์มเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP)

1. มีฐานข้อมูลครุภัณฑ์
เครื่องมือ สารเคมี
2. มีทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ

ตลอดปีการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารวิจยั ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจยั
กลยุทธ์
1.มีการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั

2. เผยแพร่ผลงานวิจัย

3.มีการจัดการความรู้งานวิจยั
สู่ชุมชน

มาตรการ
1.1 สนับสนุนการตีพิมพ์
งานวิจยั ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.1 สนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจยั ทั้งในและ
ต่างประเทศ
3.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการ
ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน
3.2. แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย

แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่งชี้

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. มีบทความตีพมิ พ์

1. ตีพมิ พ์ผลงานวิจัย

1. จานวนบทความ

ตลอดปีการศึกษา

1. มีการเผยแพร่
งานวิจยั

1. จัดให้มีเงินสนับสนุน

1. จานวนครัง้ ในการ
เผยแพร่งานวิจยั

ตลอดปีการศึกษา

1.มีการจัดกิจกรรม
เผยแพร่งานวิจยั สู่
ชุมชน
1. มีงานประชุม

1. มีอนุกรรมการเกี่ยวกับการจัดการ 1. จานวนกิจกรรม
ความรู้สู่ชุมชน
เผยแพร่สู่ชุมชน

ตลอดปีการศึกษา

1. จัดการประชุมโดยผู้เชี่ยวชาญให้
ความรู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจยั

ตลอดปีการศึกษา

1. มีกิจกรรมและ
บุคคลากรเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการงานวิจยั กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
แผนปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม/โครงการ
ตัวบ่งชี้
1. มีการบูรณาการงานวิจัยกับ 1.1 สนับสนุนให้มีการใช้
1. มีการนางานวิจยั ไป 1. การนาเสนองานวิจยั ในห้องเรียน 1. มีการนาเสนองานวิจยั
การเรียนการสอน
งานวิจยั ในหัวข้อการเรียน ใช้ในการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
การสอน
การศึกษา
2. การระบุการนาเสนองานวิจัยไว้ใน 2. มีการระบุในประมวล
ประมวลรายวิชา
รายวิชาอย่างน้อย 1
รายวิชาต่อปีการศึกษา
3. การประเมินความสาเร็จของ
3. มีการรายงานผลการ
การบูรณาการงานวิจัยและการเรียน ประเมินความสาเร็จ
การสอน
1.2 สนับสนุนให้มีการวิจัยใน 1. มีการวิจัยในชั้นเรียน 1. จัดทาการวิจัยในชั้นเรียน
1. มีการวิจัยในชั้นเรียน
ชั้นเรียน
อย่างน้อย 1 เรื่อง / ปี
การศึกษา
2. การประเมินความสาเร็จของ
2. มีการรายงานผลการ
การบูรณาการงานวิจัยและการเรียน ประเมินความสาเร็จ
การสอน
2. มีการบูรณาการงานวิจัยกับ 2.1 สนับสนุนให้มีการ
1. มีการถ่ายทอด
1. จัดกิจกรรม/โครงการถ่ายทอด
1. มีการประเมินผล
การบริการวิชาการ
ถ่ายทอดผลงานวิจยั สู่ชุมชน ผลงานวิจัยสู่ชุมชน/
ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการสู่สังคม 2. การประเมินความสาเร็จของ
2. มีบุคคลในชุมชนเข้า
การบูรณาการงานวิจัยและการ
ร่วมโครงการ
บริการวิชาการ
กลยุทธ์

มาตรการ

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
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กลยุทธ์

มาตรการ

2.2 สนับสนุนให้มีการนา
ข้อมูลจากการบริการ
วิชาการมาทาวิจัย

เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ

1. มีงานวิจัยจากข้อมูล 1. จัดทางานวิจยั จากการบริการ
การบริการวิชาการ
วิชาการ

แผนปฏิบตั กิ าร
ตัวบ่งชี้
3. มีการประเมินผล
สาเร็จจากการบูรณา
การ
1. มีงานวิจัยจากงาน
บริการวิชาการอย่าง
น้อย 1 เรื่อง /ปี
การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตลอดปีการศึกษา
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