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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 สําหรับสวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร จัดทําในแบบฟอรม 
ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.) จากหนังสือดวนมาก ที่ นร 1200/ว 2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2551 เร่ือง แจงแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ซึ่งจะประกอบไปดวย 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ 
 กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร พ.ศ. 2551 

– 2554 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
 สวนที่ 2.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร ตามแบบฟอรมของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ประกอบดวย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ประเด็น
ยุทธศาสตร ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมาย  กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ  กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปาน
กลาง คณะสัตวแพทยศาสตร พ.ศ. 2552 – 2555  รายละเอียดดังนี ้
 

วิสัยทัศน (Vision) 
คณะสัตวแพทยศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําที่มีความเปนเลิศทางวิชาการดานสุขภาพสัตว และ

เปนขุมปญญาดานการผลิตสัตวของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย  ที่กอปรดวย วิทยา  จริยา  และปญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับหลัง

ปริญญา 
2. เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควา วิจัย การบริการ และสรางองคความรูใหม 
3. เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง  และใหบริการวิชาการแกสังคม สัตวแพทย บุคลากรดานการผลิต

สัตวและประชาชนทั่วไป ในประเทศและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพื้นบานและศิลปะวัฒนธรรม อันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม    
 

คานิยม 
เปนสถาบันผลิตสัตวแพทยและบริการสุขภาพสัตวชั้นนําในประเทศไทย และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

(Leader in Veterinary Teaching, Research and Animal Health Service in Thailand and Mekong Sub-
region) 
 

วัฒนธรรมองคกร 
การชวยเหลือเก้ือกูล รวมมือ รวมใจ ทํากิจกรรมเพื่อบริการสังคมและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการ

สอนนักศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึง

ประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน

การแขงขัน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา 

ที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

 
นโยบายรัฐบาลที ่ 3  สังคมและคุณภาพชีวิต 

3.1  นโยบายการศึกษา 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ต้ังแตระดับปฐมวัย จนตลอด
ชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลาง
การศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 
นโยบายเร่ือง 

1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาต้ังแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชา
แกนหลัก รวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหปรับบทบาท
การศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่
เหมาะสมในแตละพื้นที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อ
นําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 

2. สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา เพื่อใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 

4. จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพรอม
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรในกลุมผูดอยโอกาสทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกาย
และสติปญญาและชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 

5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศโดยการจัด
กลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงข้ึน 
โดยภาครัฐเปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและ
ความกาวหนาในงานควบคูกับการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดวยการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและ
พัฒนา 

6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหมีการประนอมและไกลเกล่ียหนี้ 
รวมทั้งขยายกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน เพื่อใหประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 

7. สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางชาญ
ฉลาด เพื่อเสริมสรางการเรียนรู 

8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดย
ใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความ
เปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคม
แหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางศาสนา 
 
นโยบายรัฐบาลที ่ 6  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

6.2  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดาน
การวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. เรงผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิต 
 
นโยบายเร่ือง 

1. เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถ
รองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ และ
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. มีบัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเดน ที่เปนเอกลักษณของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ตรงกับความตองการของสังคม (Graduate’s identity) 

2. มีหลักสูตรที่สงเสริมการวิจัยระดับปริญญาเอก และความเปนนานาชาติ (Study Programs 
Enhancing Research and International) 

3. มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการและมีศักยภาพสูงดานการสอนและวิจัย 
(High Competencies & Qualified Faculty Staff) 

4. การจัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย (Education for all) 
 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

52 53 54 55 52-55 
1.1 ระดับความสําเร็จของการมีคุณลักษณะเฉพาะของ

บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร มข. 
3 4 5 5 5 

1.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

NA 5 5 5 5 

1.3 รอยละที่เพิ่มข้ึนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด (ฐานป 2549) 30 30 30 30 30 

1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4 4 4 4 4 

1.5 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 85 85 90 95 95 
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 ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

52 53 54 55 52-55 
1.4 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปตางประเทศ 12 15 20 20 20 
1.5 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจากตางประเทศ NA NA NA NA NA 
1.6 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 37 40 40 42 42 
1.7 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 70 70 80 80 80 
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ป 
94 95 95 95 95 

1.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

94 95 95 95 95 

1.11 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนที่
เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิต ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

3 3 3 3 3 

1.12 รอยละของจํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/
เอก  ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก
ทั้งหมด 

100 100 100 100 100 

1.13 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

1.13 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต 

75 80 80 85 85 

1.14 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 100 100 100 100 100 
1.15 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(Student Centered Learning) 
4 4 4 4 4 

 
กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1.1 จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดย
กําหนดเปาหมายและทิศทางการ
ผลิตบัณฑิตในระยะยาวให
สอดคลองกับปจจัยทรัพยากร 
ลักษณะของสาขาหรือศาสตร ความ
ตองการกําลังคนและความคาดหวัง
ของสังคม 

1.1.1 โครงการแผนผลิตบัณฑติ
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

 

1. ฝายวิชาการ 
2. ภาควิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
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กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1.2 พัฒนาระบบรับเขาศึกษาใหมีความ

หลากหลายเพื่อไดนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษ ผูมีศักยภาพ
สูง ผูดอยโอกาส โดยเชื่อมโยงกับ
การจัดโครงการ/กิจกรรม การใหทุน 
การประชาสัมพันธ และการตลาด
เชิงรุก 

1.2.1 โครงการรับเขานักศึกษาใหมี
ความหลากหลาย 

1.2.2 โครงการใหทุนการศึกษา 
1.2.3 โครงการประชาสัมพันธและ

การตลาดเชิงรุกดานการศึกษา 

ฝายวิชาการ 
 

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพที่สะทอนคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของ คณะสัตวแพทย- 
ศาสตร มข.โดยทบทวนและ
ประเมิน ผลการจัดการหลักสูตร
โดยเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร (Result-Based) และนํา
ผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายในการพัฒนา/
ปรับเปล่ียน 

1.3.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

1.3.2 โครงการประเมินและติดตาม
ผลการจัดการหลักสูตร 

ฝายวิชาการ 

1.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนใหเขมแข็ง 

1.4.1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนใหเขมแข็ง 

1.4.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

 

1.5 พัฒนาทักษะและศักยภาพของ
นักศึกษาที่มุงสงเสริมใหเปนบัณฑิต
ที่พึงประสงค 

1.5.1 โครงการทบทวนและกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของ คณะสัตวแพทย-
ศาสตร มข. 

1.5.2 โครงการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มุง
พัฒนาทักษะการเรียนรูและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของ คณะสัตวแพทย-
ศาสตร มข. 

1.5.3 โครงการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของนักศึกษาที่มุง
สงเสริมใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

1.5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสิ่งแวดลอมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา 

ฝายวิชาการ 
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กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการเปด

หลักสูตรนานาชาติเพื่อเปดตลาด
การศึกษาสูระดับสากล 

1.6.1 โครงการสรางระบบและกลไก
การสนับสนุนการพัฒนาและ
บริหารจัดการหลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

1.6.2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ความรวมมือทางวิชาการและ
วิจัยกับตางประเทศใน
สาขาวิชาที่มีศักยภาพหรือ
สาขาวิชาที่ตองการพัฒนา 

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 

1.7 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย 

1.7.1 โครงการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
การใชภาษาอังกฤษสําหรับ
การเผยแพรผลงานในระดับ
นานาชาติ 

1.7.2 โครงการสงเสริมใหอาจารย
ไดรับทุนเพื่อศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกทั้งในและ
ตางประเทศ 

1.7.3 โครงการสงเสริม ผลักดันและ
จัดระบบกลไกเพื่อสนับสนุน
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยอยางเปนรูปธรรม 

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

1.8 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนในระบบ e-Learning เพื่อการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาสู
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

1.8.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนในระบบ e-
Learning เพื่อการขยายโอกาส
ทางการศึกษาสูกลุมเปาหมาย
ที่หลากหลาย 

 

ฝายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรู 
ใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

 
นโยบายรัฐบาลที ่ 6  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

6.1  สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยข้ันพื้นฐานและงานวิจัย
ประยุกต 

 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใชในภาคการผลิต บริการ และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
นโยบายเร่ือง 
1. สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้ง
งานวิจัยข้ันพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต 
 
นโยบายรัฐบาลที ่ 6  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

6.2  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดาน
การวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. เรงผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิต 
 
นโยบายเร่ือง 

1. เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถ
รองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ และ
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 
นโยบายรัฐบาลที ่ 6  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

6.3  ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลที่จะชวยในการจัดการทรัพยากรในการวิจัยใหมีประสิทธิภาพและใชประโยชน
จากงานวิจัยรวมทั้งสรางเครือขายระหวางผูที่เกี่ยวของวิจัย ทั้งภายในและระหวางประเทศ 

2. สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 
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นโยบายเร่ือง 

1. ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุน
รอยละ 50 และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าใหกับภาคเอกชนที่เขารวมงานวิจัย เพิ่มเติมงบประมาณดานการวิจัยของ
ประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายไดและการจางงานและการเพิ่มมูลคาสินคา ทั้งนี้ใหมีโครงการวิจัยที่กอใหเกิด
ผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยา เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทย และสินคาเกษตร โดยเชื่อมโยงระหวาง
ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือขายวิสาหกิจ 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Research impact) 
2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact สูงและไดรับการอางอิง (Research publication 

& citations) 
3. ผลงานสรางสรรค ผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม นวัตกรรม และนําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาและผลิตในเชิงพาณิชย (Innovations, intellectual property & commercialization) 
 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

52 53 54 55 52-55 
2.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 

2.2 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

35 35 40 40 40 

2.3 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร และ/หรือ นําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

20 20 20 20 20 

2.4 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

50 50 50 50 50 

2.5 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป ในสวนของผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
สรางองคความรูและผลงานวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี 

85 85 85 85 85 
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กลยุทธ  โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม  และผูรับผิดชอบ 
กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาโครงสราง ระบบบริหาร
จัดการวิจัย เพื่อสรางและพัฒนา
ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นําไปใช
ประโยชน 

2.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสรางเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัย 

(1) จัดต้ังกองทุนวิจัยคณะ 
(2) พัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุน

การวิจัย 
2.1.2 โครงการปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการการวิจัย 
(1) กําหนดทิศทางและกรอบการ

วิจัยโดยคํานึงความเปนเลิศใน
การวิจัยในสาขาวิชาท่ีมีความ
พรอมและงานวิจัยท่ีแกปญหา
สังคม ของประเทศและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

(2) วิจัยแบบบูรณาการ 

1. ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
2. ภาควิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

2.2 สรางและพัฒนานักวิจัยใหมี
ศักยภาพสูงอยางตอเนื่อง 

2.2.1 โครงการสรางและพัฒนานักวิจัย
ใหมีศักยภาพสูง 

(1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ
นักวิจัยพ่ีเล้ียง 

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 

2.3 พัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการวิจัย 

2.3.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการวิจัย 

(1) หองปฏิบัติการกลาง 
(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลงานวิจัย โครงกรวิจัย
และความเชี่ยวชาญของอาจารย/
นักวิจัย 

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 

2.4 พัฒนาเครือขายและพันธมิตรความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก 

2.4.1 โครงการสรางและพัฒนาความ
เขมแข็งเรือขายความรวมมือดาน
การวิจัยกับภาครัฐและเอกชน ท้ัง
ในและตางประเทศ 

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 

2.5 พัฒนาระบบการสงเสริมการ
เผยแพรการวิจัยและการใช
ประโยชนจากการวิจัย 

2.5.1 โครงการพัฒนาการสงเสริมการ
เผยแพรการวิจัยและการใช
ประโยชนจากการวิจัย 

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
 

2.6 พัฒนาระบบการถายทอด
เทคโนโลยีและกรบริการวิชาการ 

2.6.1 โครงการพัฒนาระบบการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการ
บริการวิชาการ 

(1) สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยและนวัตกรรมไปสูชุมชน 

(2) สรางตนแบบชุมชนวิจัยในพ้ืนท่ีนอก
มหาวิทยาลัย 

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรู 

ใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

 
นโยบายรัฐบาลที ่ 3  สังคมและคุณภาพชีวิต 

3.1 นโยบายการศึกษา 
 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ทันตอการเปล่ียนแปลงต้ังแต
ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศ 
 
นโยบายเร่ือง 

8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดย
ใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความ
เปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคม
แหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางศาสนา 
 
นโยบายรัฐบาลที ่ 6  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

6.2  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดาน
การวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. เรงผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิต 
 
นโยบายเร่ือง 

1. เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถ
รองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ และ
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 
นโยบายรัฐบาลที ่ 3  สังคมและคุณภาพชีวิต 

3.3  นโยบายดานสาธารณสุข 
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เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอยางครอบคลุม มีคุณภาพและเขาถึงบริการไดอยางไมเปนอุปสรรค 
2. ประชาชนมีสุขภาพพนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและลดปจจัยเสี่ยงตอโรค

เรื้อรัง 
3. ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ 

 
นโยบายเร่ือง 

1. สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหายสุขภาพแหงชาติ โดยเรงดําเนินมาตรการสรางเสริม
สุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและการเจ็บปวยเรื้อรัง โดยประสานความรวมมือและการมีสวนรวมจาก
ภาคี พัฒนาในสาขาตางๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข 
รวมสรางความรู ความเขาใจ สรางแรงจูงใจรณรงค ใหเกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย 
รวมทั้งสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข โดยจัดสรรทุนใหเพื่อกลับมาทํางานในทองถ่ิน 

3. ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให
ไดมาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบเครือขายการสง
ตอในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อใหระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพ
อยางเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมไดถึงการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
เอกชนที่เขารวมโครงการ 

4. ลงทุนผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับการสรางขวัญกําลังใจใหมี
ความกาวหนาในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหมีรายได จากเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม
เปนธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพดานการแพทย มีการกระจายบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขอยางสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ
ขอมูลเทคโนโลยี สารสนเทศดานสุขภาพใหทันสมัย มีมาตรฐาน สามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา 

5. ผลักดันการขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับ
นานาชาติ โดยมียุทธศาสตรการบริการจัดการอยางมีสวนรวม มีการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่
เก่ียวของ มีการใชทรัพยากรทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่
เก่ียวของ 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอชุมชน (Impact on community) ทั้งในแงของการ
แกปญหาและการพัฒนาชุมชน 

2. ชุมชนตนแบบการพัฒนาโดยใชหลักการมีสวนรวมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community model) 
3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน (Community 

participation) 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
52 53 54 55 52-55 

3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

50 50 50 50 50 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

37 37 40 40 40 

3.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการของชุมชนตนแบบ
ที่ใหบริการวิชาการแบบบูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 5 5 5 5 

3.4 จํานวนผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความ
รวมมือของชุมชนภาครัฐและภาคเอกชน 

1 1 1 1 1 

3.5 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลผลิต
ของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณรายจาย : 
ผลผลิตการใหบริการวิชาการ 

85 85 85 85 85 

3.6 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลผลิต
ของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณรายจาย : 
ผลผลิตการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย 

85 85 85 85 85 
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กลยุทธ  โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม  และผูรับผิดชอบ 
กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

3.1 พัฒนาระบบการจัดการงานบริการ
วิชาการ 

3.1.1 โครงการผลักดันใหเกิดการ
สรางผลงานดานการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

(1) กําหนดทิศทางการบริการ
วิชาการที่รองรับความตองการ 
พัฒนา และเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ 

(2) สงเสริมใหบุคลากร บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการ
พัฒนา และเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ 

1. ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
2. ภาควิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ
และการใหคําปรึกษาแกประชาชน
ในดานตางๆ 

3.2.1 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชากา
หรือปฏิบัติการ 

3.2.2 ปองกันและตรวจวินิจฉัยโรค
เปาหมาย 

1. ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
2. ภาควิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3.3 ดําเนินการโครงการนํารองชุมชน
ตนแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับชุมชน 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
การบูรณาการสาขาวิชา 

3.3.1 โครงการนํารองชุมชนตนแบบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. สถานีฟารมฝกนักศึกษา 
2. ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
 

3.4 สรางและขยายเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานของรัฐ ทองถ่ิน
และเอกชน 

3.4.1 โครงการเครือขายชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
2. ภาควิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ 

3.5.1 โครงการสนับสนุนหรือมีสวน
รวมกับกิจกรรมของหนวยงาน
อื่นๆ 

1. ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
2. ภาควิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3.6 สงเสริมกิจกรรมตามพระราชดําริ
และนโยบายของรัฐ 

3.6.1 โครงการพระราชดําริ 
3.6.2 โครงการเฉพาะกิจตาม

นโยบายของรัฐบาล 

1. ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
2. ภาควิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การอนุรักษ  พัฒนา  ถายทอดและฟนฟ ู

ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

 
นโยบายรัฐบาลที ่ 3  สังคมและคุณภาพชีวิต 

3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม 
2. มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมีบทบาทในการเรียนรูและขับเคล่ือนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากข้ึน 
 
นโยบายเร่ือง 

1. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและภูมิ
ปญญาไทยใหมีความกาวหนา มีการคนควา วิจัย ฟนฟูและพัฒนา พรอมทั้งฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

2. เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันทาง
สังคมอื่นๆ ในการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี และการเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบน
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหแกสังคม และเปด
พื้นที่สาธารณะที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. ผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การ

วิจัยและการบริการวิชาการ และการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration) 
 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

51 52 53 54 51-54 
4.1 จํานวนผลงานหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และ

เสริมสรางเอกลักษณศิลปะวัฒนธรรม 
1 1 1 1 1 

 
กลยุทธ  โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม  และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
4.1 สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและ

เชื่อมโยง ศิลปวัฒนธรรม ใน
กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.1  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะ  
        วัฒนธรรม 

ฝายกิจการนักศึกษา และ
คณะกรรมการสงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 

 
นโยบายรัฐบาลที ่ 8  การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
 
เปาหมายเชิงนโยบาย 

4. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของประชาชน 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัย และเสริมสราง
บุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

6. ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นลดลง 
 
นโยบายเร่ือง 

6. สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐพรอมทั้ง
พัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือ ไววางใจของประชาชน ดวย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม และสงเสริม
เสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

7. จัดระบบงานใหมีความยืดหยุนคลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ
สงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อให
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการรุน
ใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 

8. ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหเหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกตางกันตามพื้นที่ ตามการแขงขันของการ
จางงานในแตละสายอาชีพที่เหมาะสม และตามความจําเปนเพื่อรักษาคนเกงคนดีไวในราชการ รวมทั้งการสราง
ความสมดุลของคุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีข้ึน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มี
ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่เอ้ือตอการเปล่ียนแปลง (Flexible & adaptive structure & 
systems to change) 

2. เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สมารถรองรับการเปล่ียนแปลง (Learning organization) 
3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลง (Human capital 

competency) 
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4. มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มีภูมิคุมกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
economy-based immunity) 

5. มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใชในการตัดสินใจและประเมินสถานการณเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
(Information for decision support and forecasting) 

6. มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี (Energizing environments) 
 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

51 52 53 54 51-54 
5.1 ความสําเร็จในการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร สู

ระดับสากล 
4 4 4 4 4 

5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5 5 5 5 5 

5.3 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

5 5 5 5 5 

5.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามข้ันตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

5 5 5 5 5 

5.5 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด 

5 5 5 5 5 

5.6 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 5 5 5 5 5 
5.7 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยของคณะสัตวแพทยศาสตร 
5 5 5 5 5 
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กลยุทธ  โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม  และผูรับผิดชอบ 
กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

5.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ
คณะ 

5.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

5.1.2 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

5.1.3 โครงการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 

1. ฝายวางแผนและพัฒนา 
2. ฝาย/หนวยงาน/ภาควิชา
ที่เก่ียวของ 

5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองคกรที่มี
ประสิทธิภาพการตลาดและการ
บริหารจัดการลูกคา ตลอดจนผูมี
สวนไดสวนเสีย 

5.2.1 โครงการประชาสัมพันธ     
การประชาสัมพันธผานสื่อทุก
รูปแบบ 

ฝายบริหาร 

5.3 พัฒนาระบบการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและการบริหารความ
เสี่ยง 

5.3.1 โครงการบริหารความเสี่ยง 
 

ฝายบริหาร 

5.4 พัฒนาการจัดการความรูของคณะ 5.4.1 โครงการการจัดการความรู ฝายวางแผนและพัฒนา 
5.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

5.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

5.5.2 โครงการพัฒนาและสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม 
และจริยธรรมของบุคลากร 

5.5.3 โครงการเสริมสรางและพัฒนา
สิ่งแวดลอมในการทํางานที่เปน
สุข 

1. ฝายบริหาร 
2. ฝายที่เกี่ยวของ 

5.6 จัดทําแผนประหยัดพลังงาน 
ครอบคลุมการออกแบบอาคาร การ
ใชอุปกรณ การรณรงคและสงเสริม
คานิยมดานการประหยัดพลังงาน
และการใชทรัพยากรรวมกัน 

5.6.1 โครงการรณรงคการประหยัด
พลังงาน 

5.6.2 โครงการสงเสริมการใช
ทรัพยากรรวม 

ฝายบริหาร 

5.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากร 

5.7.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 

ฝายบริหาร 

5.8 พัฒนาดานกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ดนตรี และนันทนาการใหสอดคลอง
เชื่อมโยงกันเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคณะ 

5.8.1 โครงการบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคมและชุมชน 

คณะกรรมการสงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมและ
บําเพ็ญประโยชน 
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คําอธิบายตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 
 สําหรับตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 คณะสัตว
แพทยศาสตร (ตามแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ที่กลาวรายละเอียดไปในขางตน
นั้น ประกอบดวยตัวช้ีวัดในหลายลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะของตัวชี้วัด/ชนิดของตัวชี้วัดที่นํามาประเมิน 
1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เชน จํานวน รอยละ ใชผลการดําเนินงานที่ผานของคณะสัตวแพทยศาสตร 

มข. เปนฐานในการกําหนดคาเปาหมาย หรือเกณฑมาตรฐานคุณภาพ ตามที่เห็นสมควร 
2) ตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนนิงาน (Milestone) แนวทางในการประเมินจะกําหนดระดับคะแนน

ในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการประเมินจะเปนไปตามผลการดําเนินงานที่ครบถวน
และสมบูรณในข้ันตอนนั้น เชน 

 
 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน  
 1 มีแผนปฏิบัติ  
 2 ดําเนินการตามแผนได  
 3 มีการกํากับติดตาม  
 4 มีรายงานการประเมินผลความสําเร็จ  
 5 มีการนําผลการประเมินไปใชในรอบตอไป  
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดจะเปนไปตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยในแตละป โดย
หนวยงานตางๆ เชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
 

2. การตั้งคาเปาหมายตัวชี้วัด 
สําหรับคาเปาหมายของตัวช้ีวัด จําแนกคาเปนรายป ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 โดยคา

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป และเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนคาเปาหมายข้ันตํ่า โดยในทางปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหไดผลการปฏิบัติงานที่สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้คาเปาหมายอาจ
ปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม และตามผลการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ 

 
กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2551-2554 

งบประมาณเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ
หนวยงาน โดยตองมีความสอดคลองกับพันธกิจและภารกิจคณะฯ ตลอดจนเพื่อใหมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ (Performance) ของผลผลิตและเปาหมายตัวช้ีวัดตางๆ ของคณะฯ อันจะนําไปสูประสิทธิภาพ 
(Efficiency และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการจัดสรรและการใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
และภารกิจที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบหมาย 
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สําหรับความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ของสํานักงบประมาณ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น คณะฯมีความสอดคลองใน 2 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และ 4 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี ้

ยุทธศาสตรการจัดสรร 
งบประมาณ/นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

เปาหมายการใหบริการ 
กระทรวง/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรกระทรวง/ 
ผลผลิต/โครงการ 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : 
คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได
มาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพ
ในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางขีด
ความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมท้ัง
เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 
นโยบายการจัดสรรงบฯ: 
3.1.4 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมรวมทั้งเพ่ิม
โอกาสเขาถึงบริการการศึกษาโดยจัดบริการทางการศึกษาให
ครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ/ประเภทในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม จัดทําสื่อและนวัตกรรมดานการศึกษาสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้งผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญาและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการใหบริการ
ชวยเหลือรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนส่ือทางการศึกษาใหกับ
ผูยากไรและผูดอยโอกาส ผูพิการหรือผูทุพพลภาพ รวมทั้งผู
บกพรองทางรางกายและสติปญญาและชนตางวัฒนธรรม และ
ยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 
ตัวชี้วัด: 
-สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาย
สังคมเปน 40:60 
-มีระบบการรับรองสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่ไดมาร
ฐานสากล มีเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาใน
การทํางาน 
-ประชาชนเขาถึงการศึกษานอกระบบและการฝกอรมอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 

เปาหมายฯ: 
1. คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับ
การศึกษาและการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางท่ัวถึง 
ตัวชี้วัด: 
- รอยละของประชากรวัยเรียน
ไดรับการศึกษา 15 ป โดยไม
เสียคาใชจาย (ภาคบังคับ รอย
ละ 100 และ ม.ปลาย รอยละ 
83) 
-จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคน
ไทย (10 ป) 
-รอยละของกําลังแรงงานมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนข้ึนไป มีความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการประกอบ
อาชีพ (รอยละ 60) 
  

ยุทธศาสตร: 
สงเสริมสถาบันการศึกษา 
จัดบริการวิชาการแกชุมชน
สังคม 
 

3.1.5 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศโดยการจัดกลุม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงข้ึน โดยภาครัฐ
เปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปน
เกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาในงานควบคูกับ
การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดวยการเพ่ิมขีด
ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 

เปาหมายฯ: 
ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
ตัวชี้วัด: 
-รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักระดับการศึกษา
ขนพ้ืนฐานจากการประเมิน
ระดับชาติเพ่ิมข้ึน (รอยละ 2/ป) 
-รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ (รอยละ 80) 

ยุทธศาสตร: 
พัฒนาครู คณาจารย บุคลากร
ทางการศึกษาและแกปญหาขาด
แคลนครู คณาจารย บุคลากร
ทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตรการจัดสรร 
งบประมาณ/นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

เปาหมายการใหบริการ 
กระทรวง/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรกระทรวง/ 
ผลผลิต/โครงการ 

 เปาหมายฯ: 
คนไทยไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิต
ประกอบอาชีพและเสริมสราง
การแขงขันของประเทศ 
ตัวชี้วัด: 
-สัดสวนของผูเรียนสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สายสังคมศาสตรใน
สถาบันอุดมศึกษา ประเภท
จํากัดรับระดับอนุปริญญาถึง
ปริญญาตรี (40 ตอ 60) 

ยุทธศาสตร: 
เรงผลิตและพัฒนากําลังคนทั้ง
ระดับกลางและระดับสูงดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย 
พยาบาลและสาขาที่ขาดแคลน 

3.1.9 พัฒนาองคความรู นวัตกรรม ที่มุงเนนการเพ่ิมขีด
ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา สงเสริมการสราง
นักวิจัยมืออาชีพและสรางความเขมแข็งใหแก
สถาบันการศึกษาและศูนยการศึกษาวิจัย 

เปาหมายฯ: 
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ไดรับการเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด: 
-จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพรในวารสารหรือนําไปใช
อางอิงระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือนําไปใชงาน (เร่ือง) 

ยุทธศาสตร: 
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยี 

3.3 การพัฒนาดานสาธารณสุข 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : 
-ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม สุขภาพเหมาะสม 
สามารถควบคุมและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเร้ือรัง 
-ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดับนานาชาต ิ
นโยบายการจัดสรรงบฯ: 
3.3.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีการบูรณาการและเชื่อมโยงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการเสริมสรางศักยภาพและยกระดับระบบบริการ
ปฐมภูมิใหมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด: 
-อัตราการเพ่ิมข้ึนของการเขามาใชบริการสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลขอชาวตางชาต ิ

เปาหมายฯ: 
มีผลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือ
บริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด: 
-จํานวนผูปวยทีไ่ดรับการ
รักษาพยาบาล (ราย) 
-จํานวนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพ (เร่ือง) 
  

ยุทธศาสตร: 
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานบริการรักษาพยาบาล
และสงเสริมสุขภาพ 
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ยุทธศาสตรการจัดสรร 

งบประมาณ/นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
เปาหมายการใหบริการ 

กระทรวง/ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรกระทรวง/ 

ผลผลิต/โครงการ 
3.4 การสงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : 
-สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม 
-มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมีบทบาทใน
การเรียนรูและขับเคล่ือนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมากข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบฯ: 
3.3.6 ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชนทองถิ่นเกิด
ความตระหนักมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการฟนฟู
เผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและคุณคาความ
หลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทยท้ังที่เปนวิถีชีวิต 
คานิยมท่ีดีงามและความเปนไทย 
ตัวชี้วัด: 
-จํานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทํากิจกรรม
สรางสรรคเพ่ิมข้ึน 

เปาหมายฯ: 
ประชาชนไดรับความรู ความ
เขาใจและเห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตัวชี้วัด: 
-จํานวนผูไดรับความรูจากการ
เขารวมโครงการ/กิจกรรมการ
เผยแพรความรูดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (คน) 
  

ยุทธศาสตร: 
การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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