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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
  

ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”  

“Be Excellent for Lives” 

ปณิธาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ 
การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ  

Chulabhorn Royal Academy will be the World Class 
Institution in Sciences, Research, Education and Health Care 
Services. 
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พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้น าและนักวิจัยทางวิชาชีพด้าน
สุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้น าและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
และสังคม 

3. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรม
แก่สังคม ด้วยความเสมอภาคและไม่เหล่ือมล้ า 

4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ต่อเนื่องยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล 

5. สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6. สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและ
จิตเมตตา 
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วัฒนธรรมองค์กร 
 
C-  Commitment  มุ่งมั่น  พากเพียร ไม่เลือกงาน    
H-  Honesty   ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม  
U-  Unity    สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง    
L-  Loyalty  มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน       
A -  Altruism   เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้  
B -  Benevolence   เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ    
H-  Happiness   น าพาความสุข  พอเพียง  พอใจ     
O-  Opportunity   แสวงหาโอกาส  แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการท า
ประโยชน์    ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง 
R-  Research   สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม 
Excellence and   อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 
Innovation   
N -  Networking   สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์
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คุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตและพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์(CRA 
Quality) 

1. ท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง   

2. วิ่งเข้าหางาน ท างานเพ่ืองาน ไม่เลี่ยงงาน  

3. เปิดใจกว้างรับฟังและท าความเข้าใจความคิดเห็นผู้อ่ืนก่อนคิดและตัดสินใจด้วยความเห็นตัวเอง   

4. มีความเพียรและความมุ่งม่ัน เพ่ือความส าเร็จของงานส่วนรวม 

5. เปิดรับวิทยาการและศาสตร์ความรู้อื่นๆ ด้วยแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นล าดับขั้น  

6. กตัญญูกตเวที อ่อนน้อมถ่อมตน   

7. มีจิตเมตตา กรุณา และมีศีลธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ 

8. มีวินัย 

9. มีความสามัคคี ท างานเป็นทีม 

10. ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้น าและความเป็นมนุษย ์

Producing graduates with excellent academic, research, leadership and humanity 

 

เป้าประสงค ์

1. เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล  การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษา(ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ (competency based education and transformative  learning) 
ที่เป็นสหสาขา 

2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น า สามารถก ากับตนเอง ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาตนเอง และน าการเปลี่ยนแปลง ท าความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้ง
ต่อส่วนรวม สังคมและตนเอง 

3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความส านึกในการเป็นผู้ให้  มีความผูกพัน และจงรักภักดีต่อสถาบันและประเทศชาต ิ
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มี

หลักสูตรการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ  ทั้งด้านการแพทย์ 
การพยาบาล การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็น
มาตรฐานสากล มุ่งเน้น
สมรรถนะของนักศึกษา(ผู้เรียน) 
ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ
(Competency based 
education and 
transformative  learning) ที่
เป็นสหสาขา 

 

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มี
มาตรฐานสากล ที่เน้นการ
ท าวิจัย และได้รับการ
ยอมรับ 

1.1.1 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

 

- จ านวนหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานสากลทุก
หลักสูตร 

(หน่วย : ร้อยละ/ปี) 

 

100 100 100 100 100 

1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยและ
วิชาชีพ 

-  จ านวนโครงการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยและ
วิชาชีพ 

(หน่วย: โครงการ /ปี) 
- จ านวนหลักสูตรที่มี

โครงการวิจัยตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่าหนึ่งเร่ือง (หน่วย: 
ร้อยละ/ปี) 

5 
 
 
 
 

20 

10 
 
 
 
 

40 

15 
 
 
 
 

60 

20 
 
 
 
 

80 

25 
 
 
 
 

100 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มี

หลักสูตรการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ  ทั้งด้านการแพทย์ 
การพยาบาล การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็น
มาตรฐานสากล มุ่งเน้น
สมรรถนะของนักศึกษา(ผู้เรียน) 
ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ
(Competency based 
education and 
transformative  learning) ที่
เป็นสหสาขา 

 

1.2 คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพ
และความพร้อม 

1.2.1 โครงการคัดเลือกนักศึกษาเมล็ดพันธุ์
จุฬาภรณ์  

 ความรู้ GPA 2.75 ขึ้นไป 
 ผลสัมฤทธิ์การเรียนในวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใน
ระดับด ี

 มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีความรักการท าวิจัย 
 มีความเป็นผู้น า อดทน 
 มีจิตอาสาและรักการบริการ 

- ผู้เรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกตามเกณฑ์
ของราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ ์

(หน่วย : ร้อยละ/ปี) 
 

100 100 100 100 100 

1.3 สรรหาอาจารย์ และบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้าน
วิชาการ วิจัย และความเป็น
มนุษย์ รักการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ ์

 
 

1.3.1 โครงการสรรหาอาจารย์และบุคลากร
จุฬาภรณ ์

 คุณวุฒิระดับปริญญาโท/เอก ตรง
ตามสาขาที่ต้องการ 

 ความรู้ภาษาอังกฤษระดับดีมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ ์

 มีจิตอาสาและรักการบริการ 
 มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 รักการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ ์
 มีจิตเมตตาและมีความเพียร 

- อาจารย์และบุคลากร
มีคุณลักษณะและ
ความสามารถตาม
เกณฑ์ที่ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ก าหนด
(หน่วย : ร้อยละ/ปี) 

 
 
 

≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 90 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มี

หลักสูตรการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ  ทั้งด้านการแพทย์ 
การพยาบาล การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็น
มาตรฐานสากล มุ่งเน้น
สมรรถนะของนักศึกษา(ผู้เรียน) 
ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ
(Competency based 
education and 
transformative  learning) ที่
เป็นสหสาขา 

 

1.4 จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรม ให้มีการศึกษาและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
ร่วมกันระหว่างหลักสูตร
วิชาชีพต่างๆ 

1.4.1 โครงการจัดการเรียนการสอน   
และกิจกรรมนอกหลักสูตร
ร่วมกันระหว่างหลักสูตรและ
วิชาชีพต่างๆ 

 

- จ านวนกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่จัดร่วมกัน 
(หน่วย: ครั้ง/ปี) 

- จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน (หน่วย: ร้อยละ/
ปี) 

- ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมร่วมระหว่าง
หลักสูตร(คะแนนเต็ม 5) 
(หน่วย: ร้อยละ/ปี) 
 

4 
 
 

60 
 
 
 

≥ 70 

4 
 
 

60 
 
 
 

≥ 70 

6 
 
 

80 
 
 
 

≥ 80 

6 
 
 

80 
 
 
 

≥ 80 

8 
 
 

100 
 
 
 

≥ 80 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็น

ผู้น า สามารถก ากับตนเอง ทั้ง
ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
การพัฒนาตนเอง และน าการ
เปลี่ยนแปลง ท าความดทีี่
ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อ
ส่วนรวม สังคมและตนเอง 

2.1 จัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
เชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียน
สู่การปฏิบัติจริง 
(transformative 
education) 

2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย (Blended Learning)  
 PBL, SBL, Project BL 
 E-Learning 
 Small group discussion 
 Flip classroom 
 Authentic learning 
 Etc. 

 

- จ านวนแผนการสอนที่มี
วิธีการสอนที่หลากหลาย  

(หน่วย : ร้อยละ/ปี) 
 
- ผู้ใช้บัณฑิตรายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
สมรรถนะของบัณฑิต 
ระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 (คะแนน
เต็ม 5)  

(หน่วย : ร้อยละ/ปี) 

100 
 
 
 
 

≥ 80 

100 
 
 
 
 

≥ 80 

100 
 
 
 
 

≥ 85 

100 
 
 
 
 

≥ 85 

100 
 
 
 
 

≥ 90 

2.1.2 โครงการสร้างสมรรถนะนักวิจัย
ต้นแบบจุฬาภรณ ์
 จัดการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการวิจัย ทั้งในห้องเรียน 
การฝึกปฏิบัติและภาคสนาม 

- จ านวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย 

(หน่วย : ร้อยละ/ปี) 

 

25 30 50 50 50 

2.1.3 จัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิจัย
ระดับชุมชนระยะยาวของราช
วิทยาลัย 

- จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้น
ปีที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการวิจัย (หน่วยร้อย
ละ/ปี) 

≥ 80 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความส านึก

ในการเป็นผู้ให้  มีความผูกพัน 
และจงรักภักดีต่อสถาบันและ
ประเทศชาติ 

3.1 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเอง 
เพื่อนมนุษย์ เข้าใจสังคม มี
เมตตากรุณา จิตอาสา และ
มีความสุข ปลูกฝังให้เกิด
ความส านึกผูกพันและ
จงรักภักดีต่อสถาบันและ
ประเทศชาติ 

3.1.1 โครงการราชวิทยาลัยสัมพันธ์สู่
ส่วนรวม (integrated project 
based learning) (กิจกรรมพิเศษ) 
เช่น โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อ
ชุมชน อาทิ การตรวจสุขภาพชุมชน 
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ 

 

-จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  (หน่วย: ร้อยละ/ปี) 
- นักศึกษารายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรระดับค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 (คะแนนเต็ม 
5)  

(หน่วย : ร้อยละ/ปี) 
- จ านวนหลักสูตรที่มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตาม
เป้าประสงค์มากกว่า 1 คร้ัง
ต่อปี (หน่วย: ร้อยละ/ปี) 
 
 

≥ 80 
 
 

≥ 80 
 
 
 
 
 
 
≥ 80 
 

 
 

≥ 80 
 
 

≥ 80 
 
 
 
 
 
 
≥ 80 
 

 

≥ 85 
 
 

≥ 80 
 
 
 
 
 
 
≥ 80 
 

 

≥ 85 
 
 

≥ 80 
 
 
 
 
 
 
100 

 

≥ 85 
 
 

≥ 80 
 
 
 
 
 
 

100 

3.1.2 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต 
 
3.1.3 โครงการเสริมทักษะชีวิต 
      ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง 

(Transformative Research & Innovation) 

 

เป้าประสงค ์

1. เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประเทศ (To produce research that responds to national health problems) 
2. เพื่อให้มีการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย(To create innovation from research) 
3. เพื่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติจริง อย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลาย  เพื่อสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ( To bring research results into 

practice and entrepreneurship to improve the well-being of people) 
4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยสหสาขาในระดับชาติและนานาชาติ (To promote multidisciplinary research collaboration at national and international 

level) 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของประเทศ  
(To produce research that 
responds to national 
health problems) 

1.1ก าหนดโจทย์วิจัยเฉพาะเพื่อ
ความเป็นเลิศของราช
วิทยาลัยที่ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหาสุขภาพของ
ประเทศ 

 

1.1.1 โครงการก าหนดประเด็นวิจัยและ
จัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านเพื่อความ
เป็นเลิศและตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพของประเทศ 

 ชุดโครงการวิจัยอันสืบเนื่องมาจาก
โครงการบ าเพ็ญพระกุศล 

 ชุดโครงการวิจัยโรคมะเร็งและโรค
ทางสมอง 

 ชุดโครงการด้าน Precision 
medicine/ Health Data 
Science 

 ชุดโครงการพัฒนา Medical 
Devices/ Biomedical Materials 

 ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาจาก
สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

- จ านวนโครงการวิจัยที่มุ่ง
เป้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพของประเทศ 

(หน่วย: โครงการ /ปี) 
- จ านวนโครงการวิจัยตาม

ประเด็นวิจัยที่ก าหนดเพื่อ
ความเป็นเลิศ (หน่วย: 
โครงการ/ปี) 

- จ านวนกลุ่มวิจัยเฉพาะ
ด้านเพื่อความเป็นเลิศ
ตามนโยบายที่ตอบสนอง
ต่อปัญหาสุขภาพของ
ประเทศ (หน่วย: กลุ่ม/ปี) 

30 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
3 

35 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
4 

40 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
5 

45 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
5 

50 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
5 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของประเทศ  
(To produce research that 
responds to national 
health problems) 

1.1ก าหนดโจทย์วิจัยที่
ตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาสุขภาพของ
ประเทศ 

 

 ชุดโครงการวิจัยชีวภาพประยุกต์
เพื่อศึกษาและเข้าใจกลไกของโรค
ต่างๆเพื่อน าไปสู่การรักษาและ/
หรือป้องกันโรคต่างๆ 

 ชุดโครงการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา
ของพิษและสภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 

 ชุดโครงการด้าน Health 
Economics 

 

      

1.1.2 โครงการสร้างระบบนิเวศน์ที่
เก้ือหนุนต่องานวิจัยและนวัตกรรม 
 โครงการทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยที่มี
ศักยภาพ 

 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 
matching fund กับแหล่งทุน
ภายนอก 

- จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก (หน่วย: จ านวน
ทุน) 

2 2 4 6 8 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของประเทศ  
(To produce research that 
responds to national 
health problems) 

1.1ก าหนดโจทย์วิจัยที่
ตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาสุขภาพของ
ประเทศ 

 

1.1.2 โครงการสร้างระบบนิเวศน์ที่
เก้ือหนุนต่องานวิจัยและนวัตกรรม 
 โครงการฝึกอบรมด้านการวิจัย

และกิจกรรม Research 
Mentorship 

 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เพื่อการรองรับ  Translational 
Research 

 โครงการรางวัลผลงานวิจัยที่
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

- จ านวนโครงการวิจัยที่มุ่ง
เป้าสร้างนวัตกรรมหรือ
น าไปสู่การประยุกต์ใช ้

(หน่วย: โครงการ /ปี) 

4 5 6 7 8 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของประเทศ  
(To produce research that 
responds to national 
health problems) 

1.2สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประเทศ 

 

1.2.1 โครงการก าหนดประเด็นวิจัยและ
จัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านเพื่อความ
เป็นเลิศและตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพของประเทศ 

 ชุดโครงการวิจัยโรคมะเร็งและโรค
ทางสมอง 

 ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาจาก
สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ

 ชุดโครงการวิจัยชีวภาพประยุกต์
เพื่อศึกษาและเข้าใจกลไกของโรค
ต่างๆเพื่อน าไปสู่การรักษาและ/
หรือป้องกันโรคต่างๆ 

 ชุดโครงการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา
ของพิษและสภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
เวทีต่างๆ(หน่วย: เร่ือง/ปี) 

 

40 50 60 70 80 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของประเทศ  
(To produce research that 
responds to national 
health problems) 

1.2สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประเทศ 

 

1.2.3 โครงการรางวัลผลงานตีพิมพ์ที่
มี impact factor 

 

- จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล
ที่มี impact factor 

(หน่วย: เร่ือง/ปี) 
- จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักวิจัย
แต่ละคนต่อป ี

(หน่วย: เร่ือง/คน/ปี) 

10 
 
 
 
 
 
1 

15 
 
 
 
 
 
1 

20 
 
 
 
 
 

1.2 

25 
 
 
 
 
 

1.2 

30 
 
 
 
 
 

1.5 

1.3 สรรหาและพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรที่มีศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

1.3.1 โครงการสรรหาและส่งเสริม
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้าง
กลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศ 

-   จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกเพื่อผลิตงานวิจัย 

(หน่วย: คน/ปี) 
- จ านวนอาจารย์และนักวิจัย

ระดับปริญญาเอกหรือรอง
ศาตราจารย์ ในโครงการวิจัย
ในประเด็นที่ก าหนดเพื่อความ
เป็นเลิศ 

 

1 
 
 
 
 
5 

2 
 
 
 
 

10 

3 
 
 
 
 

15 

4 
 
 
 
 

20 

5 
 
 
 
 

25 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1. เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของประเทศ  
(To produce research that 
responds to national 
health problems) 

1.3 สรรหาและพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรที่มีศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

1.3.1 โครงการสรรหาและส่งเสริม
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างกลุ่ม
วิจัยที่มีความเป็นเลิศ 

-   จ านวนอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับรางวัล
หรือการยอมรับในเวที
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

(หน่วย: คน/ปี) 
 

1 2 3 4 5 

2. เพื่อให้มีการสร้างนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัย 

(To create innovation from 
research) 

2.1มีระบบและกลไกสนับสนุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(technology transfer) 

 

2.1.1 โครงการให้ทุนปริวรรตผลงานวิจัย
สู่นวัตกรรม 

-  จ านวนนวัตกรรม 
(หน่วย: เร่ือง,ชิ้น/ปี) 
 

1 2 3 4 5 

2.2 สนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

2.2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

-  จ านวนนวัตกรรมหรือ
ผลงานวิจัยที่ยื่นขอ หรือ
ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

(หน่วย: เร่ือง,ชิ้น/ปี) 
 

1 1 1 1 1 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
2. เพื่อให้มีการสร้างนวัตกรรมจาก

ผลงานวิจัย 
(To create innovation from 

research) 

2.3 ด าเนินการให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมใน
เชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม 

2.3.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทย์และสุขภาพร่วมกับ
องค์กรภายนอกและภาคเอกชน 

 

- จ านวนนวัตกรรมหรือ
ผลงานวิจัยที่ได้มีการ
น าไปใช้เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 

(หน่วย: เร่ือง/ชิ้น/ปี) 

1 2 3 4 5 

2.3.2 โครงการจัดท าข้อตกลงการใช้
ประโยชน์ต่อยอดงานวิจัยร่วมกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 

- จ านวนข้อตกลงการใช้
ประโยชน์ต่อยอดจาก
งานวิจัยร่วมกับองค์กรอ่ืน 

1 2 3 4 5 

2.3.3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
กลางเพื่อรองรับการท าวิจัยร่วมกับ
องค์กรหรือบุคคลภายนอกหรือ
ภาคอุตสาหกรรม 

 

- จ านวนองค์กรหรือ
บุคคลภายนอกที่มาร่วม
ใช้ห้อง ปฏิบัติการกลาง 

- - 1 1 2 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
3. เพื่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไป

ใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างเป็น
รูปธรรมและแพร่หลาย เพื่อ
สร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน (To bring 
research results into 
practice and 
entrepreneurship to 
improve the well-being of 
people) 

3.1ด าเนินการให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยสู่
องค์กร 

 

3.1.1 โครงการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัยและการติดตามผลักดันการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

-  จ านวนผลงานวิจัยจาก
โครงการ R2R และอื่นๆที่
ได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
องค์กร 

(หน่วย: เร่ือง/ปี) 
 

2 4 6 8 10 

3.2ด าเนินการให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ต่อชุมชนและสังคม 

3.2.1 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร (KM Forum) 

-  จ านวนคร้ังของกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กร 

(หน่วย: คร้ัง/ปี) 
 

5 10 15 20 25 

3.2.2 โครงการส ารวจชุมชนที่เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาสุขภาวะใน
ชุมชน 

-  จ านวนชุมชนที่มีส่วนร่วม 
(Engaged Community) 
หรือได้รับประโยชน์จาก
โครงการวิจัย 

(หน่วย: ชุมชน/ปี) 
 

2 3 4 5 5 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
3. เพื่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไป

ใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างเป็น
รูปธรรมและแพร่หลาย เพื่อ
สร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน (To bring 
research results into 
practice and 
entrepreneurship to 
improve the well-being of 
people) 

3.2 ด าเนินการให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ต่อชุมชนและสังคม 

3.2.3 โครงการพัฒนาโครงการวิจัย
ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย 
 โครงการชุมชนต้นแบบ (รอบ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) 
 โครงการชุมชนผู้สูงอาย ุ

 

- จ านวนผลงานวิจัยที่น าไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

(หน่วย: เร่ือง/ปี) 
 

2 4 4 6 6 

3.2.4 โครงการจัดเวทีเสวนาผลงานวิจัย
กับชุมชน เพื่อสร้างเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน 
 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน

พิษวิทยาและสภาพสิ่งแวดล้อมที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 โครงการคัดกรองมะเร็ง จังหวัด
น่าน จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
ปทุมธาน ี
 

- จ านวนคร้ังของการจัดเวที
เสวนาผลงานวิจัยกับ
ชุมชน เพื่อสร้างเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 

(หน่วย: คร้ัง/ปี) 
 

2 4 8 12 16 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัด ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
3. เพื่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไป

ใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างเป็น
รูปธรรมและแพร่หลาย เพื่อ
สร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน (To bring 
research results into 
practice and 
entrepreneurship to 
improve the well-being of 
people) 

3.2 ด าเนินการให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ต่อชุมชนและสังคม 

3.2.5 โครงการศึกษาความพึงพอใจและ
ความเข้าใจของชุมชนที่มีส่วนร่วมกับ
โครงการวิจัย 

-   ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีส่วนร่วมใน
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน(คะแนนเต็ม
100) 

(หน่วย: คะแนนเฉลี่ย/ปี) 
 

80 85 90 95 100 

3.3 ส่งเสริมให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ต่อระบบบริการสุขภาพ
หรือชี้น านโยบาย
สาธารณสุขของประเทศ 

3.3.1 โครงการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยใน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือ
ชี้น านโยบายสาธารณสุขของประเทศ 

-  จ านวนผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยต่อการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพหรือ
ชี้น านโยบายสาธารณสุข
ของประเทศ 

(หน่วย: เร่ือง/ปี) 
 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 


