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คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

ปรัชญา 

“เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต ” “Be Excellent for Lives” 

 

ปณิธาน 

         คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์      
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีปณิธานมุ่งมั่นท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้น าด้านสุขภาพและการบริการทาง
การแพทย์มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม 
เพ่ือสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ 

 “Faculty of Medicine and Public Health is committed to producing graduates 
who are leaders in health and medical services with an ability to excel in research and 
innovation development and a spirit of dedication to society for the benefits of 
mankind” 

 

วิสัยทัศน์ 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์    
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นสถาบันระดับโลกท่ีส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
ด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้น า  

Faculty of Medicine and Public Health will be a world-class institute that 
enhances the well-being and health of people through excellence in education, 
research, innovation and leadership. 
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พันธกิจ 
➢ จัดการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีความเป็นเลิศ

ด้านวิชาชีพ และมีความสามารถด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแพทย์และ
การสาธารณสุขของประเทศ 

➢ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

➢ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยระดับสากล 

➢ ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นเลิศ  ไม่เหลื่อม
ล้ า ด้วยจิตเมตตาและความเพียร 

➢ สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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นโยบายการ
บริหารคณะ

1. ด้านการศึกษา

2. ด้านการพัฒนา
นักศึกษา

3. ด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

และการสร้าง
เครือข่ายความ

ร่วมมือ

4. ด้านการบริการ
วิชาการและสังคม 
และการจัดการ

องค์ความรู้

5. ด้านการสรรหา
และพัฒนา
อาจารย์6. ด้านการสรรหา

และพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน

7. ด้านการพัฒนา
และการใช้

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

8. ด้านการ
บริหารจัดการและ

ติดตามการใช้
งบประมาณ

9. ด้านการท านุ
บ ารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม 

10. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และการบริหาร

ความเสี่ยง

ผังนโยบายการบริหารคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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นโยบายการบริหารคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายในการบริหารจัดการตามพันธกิจต่างๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

และนักศึกษา โดยมีการบูรณาการ วางแผน ด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม และปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาของคณะฯอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาปี พ.ศ.2561 และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยนโยบายการบริหารคณะแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังต่อไปนี ้

1. ด้านการศึกษา 
2. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
3. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
4. ด้านการบริการวิชาการและสังคม และการจัดการองค์ความรู้ 
5. ด้านการสรรหาและพัฒนาอาจารย์  
6. ด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
8. ด้านการบริหารจัดการและติดตามการใชง้บประมาณ 
9. ด้านการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
10. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง 
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1. ด้านการศึกษา  

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

มีนโยบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มี

สมรรถนะด้านดิจิทัล มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น าสามารถก ากับตนเอง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกประสบการณ์การบริการทางคลินิกและงานวิจัยในการ

เรียนการสอน มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับการโอนย้ายนิสิตนักศึกษาระหว่างหลักสูตร

และสถาบัน จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ และ

สามารถน าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคณะฯ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่

ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และมีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

เป้าหมาย : ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้น า และความเป็นมนุษย์  เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

พันธกิจ 

1) พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 

2)  คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดปีการศึกษา 

3) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน (competency-based education) มีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง ( transformative 

education)  

4) ก าหนดวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย มีความเป็นธรรมและโปร่งใส 

5) สรรหาและพัฒนาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย รวมทั้งมี

จิตส านึกในความเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน 

6) ส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ 
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2. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาให้ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเป็นผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีปัญญาและทักษะชีวิตที่ดี มีความสุข มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมี
คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดของคณะฯ และสอดคล้องกับประกาศด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาพ.ศ. 2561 

เป้าหมาย: นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีความเป็นผู้น า และเป็นเลิศด้านวิชาชีพและวิชาการ
เพ่ือทุกชีวิต 

พันธกิจ 

1. จัดให้มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักศึกษา 
2. จัดให้มีระบบในการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และระบบในการจัดการข้อร้องเรียน/ตอบรับข้อมูล

สะท้อนกลับ รวมทั้งมีกลไกแก้ปัญหาให้นักศึกษาในภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
3. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างปัญญาและพัฒนาทักษะชีวิต ให้มีความเป็นผู้น า กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะฯ 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของคณะฯ 

5. จัดให้มีระบบและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา รวมทั้งสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการอย่าง
เพียงพอ 

6. จัดให้มีระบบในการติดตามความส าเร็จของบัณฑิตและระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่อบอุ่นและยั่งยืน 
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3. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

3.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสหสาขาที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาสุขภาพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร ด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบนิเวศที่เกื้อหนุนการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม 
และทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เป้าหมาย : เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยสหสาขาในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให้เกิดงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประเทศ และมีการน าไปใช้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

พันธกิจ 

1) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2) สร้างเครือข่ายงานวิจัยสหสาขาที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือเอกชนเพ่ือใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

3) ด าเนินการให้เกิดการประยุกต์ใช้หรือเกิดประโยชน์จริงจากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อชุมชนและสังคม 

4) สร้างเครือข่ายงานวิจัยสหสาขาท้ังในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  

3.2 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการที่
มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และ
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรในการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรรวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ
นักศึกษาและบัณฑิตของคณะฯ ในอนาคต 

เป้าหมาย : เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาระหว่างสถาบัน และมีเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่าของคณะฯ 
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พันธกิจ 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรของคณะฯ และพัฒนานักศึกษา รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการท างานของบัณฑิต 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและศิษย์เก่าที่สนใจและมีศักยภาพ รวมทั้งเต็มใจที่จะช่วยใน

กิจกรรมพัฒนาคณะฯ  
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4. ด้านการบริการวิชาการและสังคม 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายในด้านการบริการวิชาการและสังคมที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน มีกระบวนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย

และเป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีเวที

แลกเปลี่ยนเสวนาความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสอดคล้องกับบริบท

ของชุมชนและสังคม ภายใต้หลักความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 

เป้าหมาย :เป็นองค์กรที่บริการวิชาการและจัดการองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อบริบทของ

ชุมชนและสังคมและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 

พันธกิจ 

1. ให้การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้วยจิตเมตตา และไม่เหลื่อมล้ า 
2. จัดประชุมวิชาการ อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์  

3. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาคมภายในองค์กร และกับประชาชนภายนอก 

4. เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของคณะฯสู่สังคมผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม 
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5. ด้านการสรรหาและพัฒนาอาจารย์  

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนโยบายในการสรรหาอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงด้านวิจัยและ
วิชาการ โดยผ่านกระบวนการสรรหาอาจารย์ที่เป็นธรรม และไม่เหลื่อมล้ า ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตรของคณะฯ เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นต้น อาจารย์มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและวิชาการ และการพัฒนาตนเองด้านอ่ืน ๆ มี
การธ ารงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์ มีความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพ 
และมีการสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีระบบในการยกย่องเชิดชูและสนับสนุน
อาจารย์ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ มีผลงานวิจัยหรือวิชาการดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
และบุคลากรของคณะฯ 

 
เป้าหมาย : เพ่ือให้มีอาจารย์สหสาขาที่มีศักยภาพสูง เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและสังคม และการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะฯ และมีอาจารย์ที่ได้ผ่านการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร   และ
สามารถท างานร่วมกันแบบบูรณาการ และสร้างเครือข่ายสหสถาบัน เพ่ือขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 

พันธกิจ 
1.   สรรหาอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงด้านวิจัยและวิชาการ โดยผ่านกระบวนการสรรหาอาจารย์ที่เป็นธรรม และ
ไม่เหลื่อมล้ า 
2.   ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะฯ มีการธ ารงไว้ซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพ 
3.   ส่งเสริมให้อาจารย์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือร่วมกันผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเพ่ิมโอกาสให้กับนักศึกษาและบัณฑิต
ในอนาคต 
4.   จัดระบบในการยกย่องเชิดชูและสนับสนุนอาจารย์ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ มีผลงานวิจัยหรือบริการ
วิชาการดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ 
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6. ด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนโยบายในการเลือกสรร พัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากร เน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้

ดียิ่งขึ้น ก าหนดให้มีแผนในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขา เพื่อสนับสนุนการ

ขยายหลักสูตรและการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ รวมถึงการจัดระบบการติดตามหลังการพัฒนา 

เป้าหมาย : เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพียงพอต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษา 

พันธกิจ 

1) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางและระเบียบที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก าหนด 
2) ก าหนดการรับและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะฯ 
3) ก าหนดให้สามารถรับบุคลากรได้โดยไม่จ ากัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ของ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
4) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
5) สนับสนุนทุนให้บุคลากรได้รับทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้พัฒนางาน

ของคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

7. ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การบริหารวิชาการ และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital literacy) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน
เกณฑ์คุณภาพการศึ กษา เพื่ อกา รด า เนินการที่ เ ป็ น เลิ ศ  (Education Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx) 

เป้าหมาย :เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน EdPEx 

พันธกิจ 

1) จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
บริหารจัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนานักศึกษาและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมี
สมรรถนะด้านดิจิตัลที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประกอบด้วย  

• ด้านการสืบค้นและการใช้งาน  

• ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

• ด้านเอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต  

• ด้านการสอนหรือการเรียนรู้  

• ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี  

• ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 

3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
และการบริหารอย่างเป็นระบบ 

4) จัดระบบและสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ 
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8. ด้านการบริหารจัดการและติดตามการใช้งบประมาณ 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่าง

เพียงพอ รวมทั้งมีการบริหารจัดการและติดตามการใช้งบประมาณ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ อย่าง

มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

เป้าหมาย : เพ่ือให้คณะฯ มีงบประมาณในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และบริหารจัดการการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

พันธกิจ 

1) วางแผนการของบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
2) บริหารจัดการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส และเป็นไปตามนโยบาย

ของคณะฯ 
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9. ด้านการสืบสานและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายสืบสานและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องบนพื้นฐานความหลากหลายทาง

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และบริบทของแต่ละชุมชนโดยจะมีการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้ากับพันธกิจ

อ่ืนของคณะฯ อาทิเช่น การพัฒนานักศึกษา  

เป้าหมาย : เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน บูรณาการ และส่งเสริมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

พันธกิจ 

1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

2) จัดกิจกรรมที่ท านุบ ารุงศาสนา สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก

ที่ดีให้แก่นักศึกษา 

3) จัดท าโครงการร่วมกับชุมชน เพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการในพระราชด าริ 
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10. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง 

10.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ  
และระดับหลักสูตร โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 

เป้าหมาย : เพ่ือให้คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือให้คณะแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุขมีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจและยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

พันธกิจ 

1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

2) จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ กลไกและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข ระดับคณะและระดับหลักสูตร  ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะฯ 

4) ด าเนินการเพื่อให้หลักสูตรของคณะฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล 

10.2 การบริหารความเสี่ยง 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
คุณภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจขององค์กร” 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
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พันธกิจ 

1) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของคณะ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  

3) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 


