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การวิเคราะห์ SWOT สถานการณ์ปัจจุบันภาควิชาสรีรวิทยา ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 2562-2566 

 
ภาควิชาสรีรวิทยา 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weak) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ภาวะคุกคาม 
(Threats) 

1. มีบุคลากรสายวิชาการมาจากหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ มีวุฒิปริญญาเอกสาขา
สรีรวิทยาและที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพใน
การเป็นที่ปรึกษานิสิต และมี
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ปรึกษา
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทางด้าน
งานวิจัย รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง  

2. มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ และ
มีประสบการณ์ในการทำงาน 

3. บุคลากรอยู่ในวัยทำงาน มุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเอง และพรอ้มรับการ
เปล่ียนแปลง 

4. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
เข้มแข็งและมีวัฒนธรรมการทำงานเชิง
คุณภาพ 

1. อุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน
ปฏิบัติการทางสรีรวิทยามีอายุการใช้
งานนานและเส่ือมสภาพ 

2. หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. สรีรวิทยา 
ของภาคฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายใน
ระดับนานาชาติ 

3. ครุภัณฑ์สำหรับงานวิจัยยังไม่ครบใน
บางหน่วยวิจัย 

4. นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ 
และนิสิตบางคนมีเกรด GPA ต่ำกว่า 
3.0 ทำให้ไม่สามารถย่ืนขอ
ทุนการศึกษาได ้

5. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
ภาควิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อดึง

1. เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง 

2. มหาวิทยาลัยมีหลากหลายคณะ เพิ่ม
โอกาสในการจัดการเรียนสอน การ
วิจัย และบริการวิชาการเชิงบูรณาการ 

3. มีแหล่งทุนวิจัยที่หลากหลาย เอื้อต่อ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ภาควิชา 

4. คณะฯ มีหลักสูตรตรีควบโท (4+1) ที่
เปิดโอกาสให้มีนิสิต ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์เลือกเรียนตอ่ 
ป.โท สาขาสรีรวิทยาได้ง่ายมากขึ้น 

5. คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษช่วยตรวจแก้
บทความวิชาการก่อนส่งตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

1. จำนวนและคุณภาพของนิสิต
มีแนวโน้มลดลง 
2. พื้นที่ในการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มย่อยและการวิจัยมี
จำนวนจำกัด 
3. งบประมาณในการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยและคณะ
ลดลง ไม่ต่อเนื่องและไม่ได้
สนับสนุนตามที่ภาควิชาฯ เสนอ
ขอ 
4. ขาดงบประมาณในการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่เส่ือม
โทรม 
5. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนส่วน
ใหญ่มีข้อจำกัดเรื่องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษาวิจัย 
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5. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน
ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาครบถ้วนทุก
ระบบ 

6. ภาควิชามีนโยบายในการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิต 

7. หลักสูตรของภาควิชาเปิดโอกาสให้นิสิต
หลากหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าศึกษา 

8. บุคลากรของภาควิชามีเครือข่ายด้าน
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

9. บุคลากรของภาควิชาได้รับทุนวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. มีการบูรณาการ การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมี
โครงการรองรับและมีอุปกรณ์สำหรับจัด
กิจกรรมอย่างเพียงพอ 

11. มีแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนความต้องการ
พัฒนาและฝึกอบรมสมรรถนะให้แก่
บุคลากรและแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปี 

 
 

นิสิตจากภายนอกคณะและ
มหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง 

6. อาจารย์บางท่านไม่ขอทุนวิจัย และยังมี
ผลงานตีพิมพ์ค่อนข้างน้อย 

7. งบประมาณของภาคฯ มีค่อนข้างน้อย 
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
บุคลากรและการดำเนินการใน
โครงการต่างๆ 

6. ส่ือการสอนดิจิทัลที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

7. มีสถานบริการเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก
คณะ รองรับการทำงานวิจัย โดยมี
ระเบียบการสนับสนุน ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนค่าบริการการใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์ในสถานบริการเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

8. มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ ส่ือการสอน 
และ ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
(เช่น ระบบ wifi) ที่พร้อม มี
สำนักหอสมุดที่มีหนังสือ textbook 
ฐานข้อมูลงานวิจัยให้สืบค้น และมี
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาได้ทำวิจัยในสัตว์ทดลอง 

9. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
กำหนดเกณฑ์ต่างๆ ในทุกด้านอย่าง
ชัดเจน 

10. คณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยของบุคลากรรวมทั้งมรีางวัล

6. ภาระงานสอนที่มากเกนิไป 
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เป็นงบประมาณในการไปประชุม FPA 
หากตีพิมพ์ได ้

11. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนในการ
บริการวิชาการและโครงการที่เอื้อต่อ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

12. คณะและมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ 
หลักที่จะใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนของภาควิชา 
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สรุปข้อเสนอแนะและแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดษุฎีบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนา

ปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 1 - อาจารย์ประจำหลักสูตร

มีคุณวุฒิปริญญาเอกทุก
ท่านและมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

-กระตุ้นให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรขอตำแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

1. ตำแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนเรียนจบ ป.เอก 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ตำแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

1. จัดทำแผนและกรอบเวลาที่ชัดเจน
ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรภาควิชา 
2. กำหนดเกณฑ์การให้รางวัลและ/
หรือบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมกรณกีาร
ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

องค์ประกอบที่ 2 1. นิสิตที่สำเร็จการศึกษา
มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ 

1.ผลักดันให้มีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ 
2. สนับสนุนให้นิสิตได้
นำเสนอผลงานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. ให้มีการตีพิมพ์ผลงาน
เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. ให้มีการนำเสนอผลงาน
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. ส่งเสริมให้นิสิตเขียน
วิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. สนับสนุนให้ตีพิมพ์
ผลงานระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรม paper camp 
ของคณะ เพื่อพัฒนาการ
เขียนผลงานวิชาการ 

1. สนับสนุนการขอทุนเพื่อทำวิจัย 
2. สนับสนุนครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับ
การทำวิจัยในแต่ละ unit cell 
3. ยกระดับ KPI ในการทำวิจัยของ
บุคลากรภาควิชาให้มีการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาติ 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนา

ปรับปรุง 
 2.บัณฑิตที่จบการศึกษา

ได้รับผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใช้บัณฑิต
ในระดับคะแนนที่ดีมาก 

1.นำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
บัณฑิตมาปรับปรุงพัฒนาให้
ได้บัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
2. มีการติดต่อศิษย์เก่าให้
แจ้งข้อมูลข่าวสารการอบรม 
หรือการศึกษาต่อเนื่อง 
 

- - 1. การปรับปรุงหลักสูตร 
2. มีการติดต่อศิษย์เก่าให้แจ้งข้อมูล
ข่าวสารการอบรม หรือการศึกษา
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 3 - - 1.จำนวนนิสิตที่สมัครเข้า
เรียนแต่ละปีการศึกษามี
จำนวนน้อย 

1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ในเชิงรุก 
2. แสดงจุดเด่นของการ
เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
ของภาควิชา 

- มอบหมายให้หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ดำเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์ของภาควิชาโดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท และ ป.
เอก ของภาคฯ 
- ประชาสัมพันธ์โครงงานวิจัย แหล่ง
ทุนวิจัย กิจกรรมด้านการวิจัยและ
ผลงานวิจัยของบุคลากรในภาควิชา 
- ร่วมโครงการ road map 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท และ ป.
เอก ของภาคฯ กับทางคณะฯ หรอื
มหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนา

ปรับปรุง 
   2.นิสิตไม่จบตามแผนการ

ศึกษา 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
ต้องสมัครเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนทุน
วิจัยให้มากขึ้น 

- สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการฝึก 
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการวิจัย 
ตลอดจนการนำเทคนิควิธีการวิจัย
ใหม่ๆ 
- ตั้งงบประมาณเพือ่ซื้อครุภัณฑ์เพือ่
การศึกษาและการวิจัย 
- สนับสนุนให้คณาจารย์เขียน
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยทั้ง
จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยหรือ
จากภายนอก 

องค์ประกอบที่ 4 1.อาจารย์มีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและมีความ
ร่วมมือกับนักวิจัย
ต่างประเทศ 

1.ผลักดันให้มีการ
แลกเปล่ียนนิสิตในการทำ
วิจัย 

1. การแลกเปล่ียนนิสิต
เพื่อทำวิจัย 

1. สนับสนุนให้มีการทำ 
MOU/MOA เพื่อการ
แลกเปล่ียนนิสิตไปหา
ประสบการณ์ในการทำ
วิจัยในต่างประเทศ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชา
ขอทุนวิจัยที่มีการสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนนิสิตเพื่อทำวิจัย
ต่างประเทศ เช่น ทุน คปก. 

องค์ประกอบที่ 5 - - - - - 
องค์ประกอบที่ 6 - - - - - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

 
แนวนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2566  
 

วิสัยทัศน์  รักษามาตรฐานวิชาการ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย บูรณาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
 
ปรัชญา  สร้างบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 
ปณิธาน สนองนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ โดยบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
 
พันธกิจ  ภาควิชาสรีรวิทยา มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้   

1. การผลิตบัณฑิต 
สอนรายวิชาสรีรวิทยาให้นิสิตระดับปริญญาตรีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีความเช่ียวชาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลาย และบูรณาการกับศาสตร์และทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกที่มีความรู้เชิงลึกและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสรีรวิทยา โดยเน้นการค้นคว้าวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลนำไปสู่การประยุกต์ใช้
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาไทย 
 
2. การวิจัย 
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพระดับชาติและสากล โดยตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อบูรณา
การองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้งานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 
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3. การบริการวิชาการ 
ให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัยและความรู้ความสามารถของบุคลากร 
รวมทั้งเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์สู่สาธารณชน 
  
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และทำนุบำรุงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีของบุคลากรและนิสิต โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนและการดำเนินงานของภาควิชา  
 
5. การบริหารจัดการองค์กร 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งบริหารจัดการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านสรีรวิทยาระดับพื้นฐานทั่วไปและระดับพื้นฐานทางการแพทย์ แก่นิสิตระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและให้ความรู้แก่นิสิตในวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งให้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกสาขาวิชาสรีรวิทยาที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย มีคุณธรรม มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ให้เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
4. เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ 
5. เพื่อดำรงและส่งเสริมศิลปวัฒนรรมไทย รวมทั้งสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีของบุคลากรและนิสิต  
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
7. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แนวทางการบริหาร บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาภาควิชาให้มีศักยภาพในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพระดับสากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 
เป้าประสงค์ 1) รักษามาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. 

 2) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีลักษณะเด่นที่ชัดเจน เป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 3) มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมที่สามารถนำไปใช้ในวิชาชีพได้ 
 4) เพิ่มพูนทักษะความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของบุคลากร 
 5) มีระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 6) มีระบบการบริหารจัดการทรพัยากรและงบประมาณทีเ่อื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/KPI (2562-2566) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพิ่มคุณภาพนิสิต
ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จ
การศึกษา 
 

1.1 เพิ่มคุณภาพนิสิต
ตั้งแต่แรกเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของภาควิชา
ให้แก่นิสิตทั้งในและนอก
คณะฯ และนอกสถาบัน 
1.2 เพิ่มส่ือการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และกิจกรรมของ
ภาควิชา 

- จัดโครงการ research lab 
orientation  
-ปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชา
ให้เป็นภาษาอังกฤษ 
- ทำแผ่นพับแนะนำหลักสูตร 
- ร่วมโครงการออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับ
ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- การประชาสัมพันธ์ภาควิชา
และหลักสูตรของภาคใน
รูปแบบของส่ือต่างๆ 

- มีการ orientation ให้แก่นิสิต
บัณฑิตศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- มีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ
ภาควิชา 
- มีแผ่นพับและ e-brochure 
แนะนำทั้ง 2 หลักสูตรของภาควิชา 
- บุคลากรในภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 เข้าร่วมโครงการออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับทาง
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- ได้จำนวนนิสิตใหม่ตามเกณฑ์ที่แต่
ละหลักสูตรตั้งไว้ 

ประธานและ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรหัวหน้างาน
บัณฑิตศึกษาและ
หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์และ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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1.2 เพิ่มคุณภาพนิสิตที่
กำลังศึกษา และกำลัง
สำเร็จการศึกษา 

1.2.1 ส่งเสริมให้นิสิต
นำเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 
1.2.2 ส่งเสริมให้นิสิต
เขียนบทความจาก
งานวิจัย 
1.2.3 ส่งเสริมให้นิสิต
ปริญญาโทได้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 
1.2.4 ส่งเสริมเพิ่มพูน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้นิสิต 
1.2.5 ส่งเสริมให้นิสิตได้
ฝึกทักษะการสอน
ภาคปฏิบัติการสรีรวิทยา 
1.2.6 ส่งเสริมให้นิสิตได้
ฝึกทักษะในเขียน
โครงการวิจัย การวิจัย 
และเขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพมิพ์เผยแพร ่

- ให้นิสิตเข้าร่วมประชุม
วิชาการในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 
 
- ให้นิสิตเขียนบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 
- การหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง 
 
- ฝึกการนำเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ 
 
- ให้นิสิตเป็น TA ในบาง
ปฏิบัติการสรีรวิทยาสำหรับ
นิสิต ป.ตรี  
- ให้นิสิตเป็น RA คอยช่วย
งานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา 

- นิสิตได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
- นิสิตมีบทความวิจัยตีพิมพ์อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
 
- อาจารย์ที่ปรึกษามีทนุวิจัยไม่ต่ำ
กว่า 250,000 บาท 
 
- นิสิตมีการฝึกสัมมนาด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา 
- นิสิตทุกคนสามารถสอนสาธิตหรือ
ช่วยคุมปฏิบัติการสรีรวิทยาสำหรับ
นิสิต ป.ตรี ได้ 
- มีวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม 
และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

หัวหน้างาน
บัณฑิตศึกษา และ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มคุณภาพ/ศักยภาพของอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
เป้าประสงค์ 1) สร้างและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 
 2) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
 3) มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่เอื้อตอ่การทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 4) อาจารย์ในภาควิชาทุกคนมีวุฒิปริญญาเอก 
 5) อาจารย์ในภาควิชามีการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/KPI (2562-2566) ผู้รับผิดชอบ 
2. เพิ่มคุณภาพ/
ศักยภาพของอาจารย์
ทั้งด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

1.2การพัฒนา
อาจารย์ 

1.2.1 พัฒนาอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพนูความเข้าใจใน
เรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 
2. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้โดย
ดำเนินการตามวงจร PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการความรู้ใน
กระบวนการดำเนินงาน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
ขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

- อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเข้า
ร่วมอบรมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ/หรือการเรียน
การสอนอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี 
- มี มคอ. 3 และ 7 ของทุกรายวิชา 
- มีผลประเมินการสอนทุกรายวิชา  
 
 
- มีการขอหรอืได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 คน 

หัวหน้าภาควิชาประธาน
และกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 

  1.2.2พัฒนาอาจารย์
ในภาควิชา 

1. สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนมีวุฒิ
ปริญญาเอก  
2. สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนเขียน
ตำรา 

- อาจารย์ในภาควิชามีวุฒิปริญญาเอก
มากกว่าร้อยละ 90  
- มีตำราสรีรวิทยาการแพทย์พืน้ฐาน 
และสรีรวิทยาการแพทย ์

หัวหน้าภาควิชาประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร
และคณาจารย์ 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ประจำหลักสูตรขอตำแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น 

- อาจารย์ในภาควิชามีตำแหน่ง ผศ. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคุณภาพ/ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
  
เป้าประสงค์ 1) บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท 

2) บุคลากรสายสนับสนุนมีการเสนอโครงงานวิจัยหรือร่วมงานวิจัย 
3) บุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชาได้เป็นผู้ชำนาญการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/KPI (2562-2566) ผู้รับผิดชอบ 

3. เพิ่มคุณภาพ/
ศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนนุ 

1.3การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

1.3.1 ส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนมีวุฒิ
การศึกษาอย่างต่ำใน
ระดับปริญญาโท  
1.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนสร้างหรือ
ร่วมงานวิจัยที่สามารถใน
ไปใช้ในการเรียนการสอน   
1.3.3 สนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนมี
การขอเป็นผู้ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเรียนต่อในระดับ
ปริญญาโท 
 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนสร้างหรือร่วมงานวิจัย
ที่สามารถในไปใช้ในการเรียน
การสอน   
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนขอตำแหน่ง
ผู้ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 

- บุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิ ป.ตรี 
ได้รับการศึกษาต่อในระดับ ป.โท  
 
 
- บุคลากรสายสนับสนุนมีการเสนอ
โครงงานวิจัยหรือร่วมงานวิจัยอย่าง
น้อย 1 โครงการ 
 
-บุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชามี
การยื่นขอระดับชำนาญการ/ชำนาญ
การพิเศษเมื่อคุณสมบัติถึงเกณฑท์ี่
กำหนด 

หัวหน้าภาควิชา 
รองหัวหน้าภาคฯ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ 
 
เป้าประสงค์ 1) สร้างและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 
 2) ชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
  3) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
 4) มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่เอื้อตอ่การทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/KPI (2562-2566) ผู้รับผิดชอบ 
4. เพิ่มคุณภาพ
ผลงานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับทั้งระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2.1 สร้างงานวิจัยมี
คุณภาพและสามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
สากลที่มีค่า journal 
impact factor 
 
 
 

2.1.1 เสริมทักษะหรือเพิ่มพูน
ความรู้ด้านการวิจัย 
2.1.2 จัดให้มีห้อง (หน่วย) วิจัย
ตามระบบความเช่ียวชาญของ
บุคลากร 
2.1.3 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
บทความวิจัย 
2.1.4 ส่งเสริมให้มีการสร้าง
กลุ่มวิจัย/เครือข่ายกับนักวิจัย
ต่างคณะฯ หรือต่างสถาบัน 

1. สนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมอบรมหรือเขียน
โครงการวิจัย 
2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมหรือจัดอบรมเทคนิควิจัย
ใหม่ๆ ที่ทันสมัย 
3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมอบรมการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ ์
4. การเยี่ยมชมดูงานวิจัยต่าง
สถาบัน 
5. การเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อ
ทำวิจัยกับนักวิจัยต่างสถาบัน 
6. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณ 

- บุคลากรในภาคฯ ร้อยละ 50 ได้
เสนอโครงการวิจัยใหม่ 
- โดยเฉล่ียบุคลากรแต่ละคนในภาค
ฯ มีทุนวิจัยไม่ต่ำกว่า 200,000 
บาท ต่อปี 
- บุคลากรในภาคฯ ร้อยละ 50 ได้
เข้าร่วมหรือจัดอบรมเทคนิควิจัย
ใหม่ๆ ที่ทันสมัย 
- มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง 

หัวหน้าภาคฯ
หัวหน้างานวิจัย 
และหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์และ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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วุฒิและเช่ียวชาญด้านงานวิจัย 
จากภายนอกสถาบัน มาให้
คำแนะนำและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ด้านการวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพในการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอ่ืนๆ 
 
เป้าประสงค์ 1) ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
 2) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างหน่วยงาน 
 3) มีการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/KPI (2562-2566) ผู้รับผิดชอบ 
5. เพิ่มศักยภาพใน
การบูรณาการการ
บริการวิชาการกับพันธ
กิจด้านอ่ืนๆ 

3.1 การเผยแพร่และ
ประยุกต์งานการเรียน
การสอนและ
ผลงานวิจัยของ
ภาควิชาสู่ชุมชนและ
สังคม 

3.1.1มีการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน 
3.1.2มีการบูรณาการงานวิจัย
กับการบริการวิชาการ 

- ร่วมออกหน่วยเคล่ือนที่
ร่วมกับทางคณะฯ หรือ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้การ
ตรวจสมรรถภาพและให้
ความรู้ด้านร่างกาย 
-โครงการที่มีส่วนร่วมของ 
รายวิชาต่างๆ/นิสิต กับการ

บริการวิชาการ เช่น สัปดาห์วัน
วิทย์, open house 
(undergrad physiology 
lab, unit cells) 
-มีการเก็บข้อมูลวิจัยจากบรกิาร
วิชาการ 

 

- บุคลากรในภาคฯ เข้าร่วมกับ
กิจกรรมบรกิารวิชาการของทาง
คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 
2 ครั้ง/ปี 
- มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้า
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหรือหน่วย
วิจัยของภาคอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
-จำนวนโครงการวิจัยที่ เกิดจากการ
บริการ วิชาการ อย่างน้อย 1 
โครงการ/ปี 

หัวหน้างานบริการ
วิชาการ และ
หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 
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การเชื่อมโยงกลยุทธข์ององค์กรโดยใช้แผนที่ทางกลยุทธ์ภาคสรีรวิทยา ปี 2562-2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เพิ่มคุณภาพ/ศักยภาพของ

อาจารย์ทัง้ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เพิ่มคุณภาพ/ศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นท่ี

ยอมรับทัง้ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
เพิ่มศักยภาพในการบูรณา
การการบริการวิชาการกับ

พันธกิจด้านอื่นๆ 

บณัฑิตมีคุณภาพและมีลกัษณะเด่นที่
ชัดเจน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

 

หลกัสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 
 

การจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

 

ชุมชนและสงัคมได้ใช้ประโยชน์
จากผลงานของบณัฑิต 

 

สร้างสรรภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นให้เป็น
รากฐานขององค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากล 

 

องค์กรมีคุณภาพ 

คุณ
ภา
พก

าร
ให้
บริ
กา
ร 

ความพึงพอใจ
ของนิสิต 

ผู้ใช้บณัฑิตพึงพอใจ 

ปร
ะสิ
ทธิ

ผล
ตา
ม

ยุท
ธศ
าส
ตร์

 

ชุมชนและสงัคมพึงพอใจ บุคลากรพึงพอใจ การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

พัฒนาอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ระบบบริหารจัดการหลกัสูตร
การจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านงานวิจัย 

การเสนอขอทุนวิจัยที่ต่อเนื่องและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  

การจัดการทรัพยากรและ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

มีการบูรณการความรู้สู่
ชุมชนและสงัคม 

 

พัฒนาการบริหารจัดการใน
ภาควิชาและหลกัสูตร 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
การบริหารจัดการความรู้ในระดับ ป.ตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา 

พัฒนางานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ  
และงานท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม 

พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ปร
ะสิ
ทธิ

ภา
พข

อง
กา
รป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
พฒั

นา
อง
ค์ก
ร 

งานท านุบ ารุงศิลปและ
วฒันธรรม 

ประชาสมัพันธ์หลกัสูตร กิจกรรมของ
ภาควิชาและงานวิจัยของบุคลากร 

การจัดการเร่ืองครุภัณฑ์ส าหรับ
งานวิจัยและหน่วยวิจัยของภาควิชา 

การส่งเสริมการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนานิสิตด้าน
ทักษะ คุณธรรมและ

จริยธรรม 

มีผลงานทางวิชาการ/วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติหรืออยู่ในฐานข้อมูลที่ยอมรับ 

สร้างงานวิจัยหรือนวตักรรมที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและสากล 

 



 19 

การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละเป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธข์องภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในช่วงปี 2562 - 2566 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มคุณภาพนสิิตตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 รับนิสิตใหม่ได้จำนวนตามกรอบอัตราของแต่

ละหลักสูตร 
จำนวนนิสิตใหม่ ป.โท / ป.เอก ต่อปี 

10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 

1 จัดโครงการresearch lab orientation จำนวนครั้งการมีlab orientationให้แก่นิสิต
บัณฑิตศึกษาต่อปี 

>1 >1 >2 >2 >2 

2 ปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชาให้เป็น
ภาษาอังกฤษ 

มเีว็บไซต์ภาษาอังกฤษของภาควิชา 
     

3 ทำแผ่นพับแนะนำหลักสูตร 
ร่วมโครงการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับ
ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
การประชาสัมพันธ์ภาควิชาและหลักสูตรของ
ภาคในรูปแบบของส่ือต่างๆ 

มแีผ่นพับแนะนำทั้ง 2 หลักสูตรของภาควิชา      
มี e-brochure แนะนำทั้ง 2 หลักสูตรของ
ภาควิชา      

เปอร์เซนต์บุคลากรในภาค เข้าร่วมโครงการ
ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับทางคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 

>50 >60 >65 >70 >70 

4 ให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

จำนวนครั้งที่นิสิตได้เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ต่อปี 

>1 >1 >2 >2 >2 

5 ให้นิสิตเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

จำนวนบทความวิจัยที่นิสิตตีพิมพ์ต่อปี 
>1 >1 >2 >2 >2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มคุณภาพ/ศักยภาพของอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้า
ร่วมอบรมเพือ่เพิ่มพูนความเข้าใจในเรื่อง
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

จำนวนครั้งที่อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเข้า
ร่วมอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และ/หรือการเรียนการสอนต่อปี 

>1 >1 > 2 > 2 > 2 

มีผลการดำเนินการตามวงจร PDCA ของหลักสูตร
ที่ครบหรือมากกว่า 1 วงรอบ      

2 สนับสนุนให้มีการเรียนรู้โดยดำเนินการตาม
วงจร PDCA มากกว่าหนึ่งรอบหรือมีการ
จัดการความรู้ในกระบวนการดำเนินงาน 

จำนวนครั้งที่คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ/หรือการเรียนการ
สอนต่อปี 

>1 >1 > 2 > 2 > 2 

3 สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรขอ
ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

จำนวนคณาจารย์ที่ขอหรือได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นต่อปี 

1 1 1 2 2 

4 สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนมีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละของคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และ/
หรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

>80 >90 >90 >90 100 

5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

จำนวนคณาจารย์ของคณาจารย์ในภาควิชาได้รับ
หรือเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ 

>1 >1 >1 >1 >1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคุณภาพ/ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเรียนต่อ
ในระดับปริญญาโท 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิปริญญาโท
และ/หรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

1 1 1 2 2 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสร้างหรือ
ร่วมงานวิจัยที่สามารถในไปใช้ในการเรียน
การสอน   

จำนวนโครงงานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการหรือ
ผู้ร่วมงานวิจัย 1 1 1 2 2 

3 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนขอ
ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา ดำรง
ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 

1 1 1 2 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ   
 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมอบรมหรือเขียน
โครงการวิจัย 

ร้อยละของบุคลากรในภาคฯ ที่ได้เสนอโครงการวิจัยใหม่ 
50 55 60 65 70 

2 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมหรือจัดอบรม
เทคนิควิจัยใหม่ๆ ที่ทันสมัย 

มีทุนวิจัยโดยเฉล่ียต่อบุคลากร 1 คนไม่ต่ำกว่า 200,000 
บาท ต่อปี      

3 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ ์

ร้อยละของบุคลากรในภาคฯ ที่เข้าร่วมหรือจัดอบรมเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ ์

50 55 60 65 70 

  จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร >1 >2 > 2 > 2 > 2 
4 การเยี่ยมชมดูงานวิจัยต่างสถาบัน ร้อยละของบุคลากรในภาคฯ ที่เข้าร่วมหรือจัดอบรมเทคนิค

เกี่ยวกับการวิจัยที่ทันสมัย 
50 55 60 65 70 

5 การเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อทำวิจัยกับนักวิจัย
ต่างสถาบัน 

จำนวนสถาบันที่มีการร่วมเครือข่ายเพื่อทำวิจัย 
1 2 2 2 2 

6 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้โดยเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญด้านงานวิจัย 
จากภายนอกสถาบัน มาให้คำแนะนำและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 

ร้อยละของบุคลากรในภาคฯ ที่เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม 

   65 70 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพในการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอ่ืนๆ  
 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการการ
บริการวิชาการออกหน่วยเคล่ือนที่ร่วมกับ
ทางคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย 

จำนวนครั้งที่บุคลากรในภาคฯ เข้าร่วมกับ
กิจกรรมของทางคณะฯ หรอืมหาวิทยาลัย >2 >2 > 2 > 2 > 2 

2 มีกิจกรรมบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน หรอืการวจิัย 

1. จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และสังคม  
 

>2 >2 > 2 > 2 > 2 

  2. จำนวนงานวจิัยที่มีการบูรณาการกับงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และสังคม  
 

>1 >1 > 1 > 1 > 1 

  3. จำนวนโครงการวิจัยที่ไดจ้ากกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่ ชุมชนและสังคม    > 1 > 1 

 
 
 
 


