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วิสัยทัศน์ 
                              เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีความเป็นเลศิ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชีย ในปี 2020      

 
พันธกิจ 

               ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริ การวิชาการ/วิชาชีพ                       
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
ปณิธาน 
                                ก่อตั้ งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์  โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่ วไปและสุขภาพชุมชน ทั้ งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์  โดยเฉพ าะอย่างยิ่ ง                                     
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ 
 
วัฒนธรรมองคก์ร 
                               ตรงเวลา  สามัคคี  มีคุณธรรม 
 
ค่านิยมองค์กร : ACT-SMART 

1) รับผิดชอบ โปร่งใส     (Accountability) 
2) มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  (Customer target) 
3) รับผิดชอบต่อสังคม     (Social responsibility) 
4) การบริหารจดัการด้วยข้อมูลจรงิ    (Management by fact) 
5) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง    (Agility) 
6) มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย    (Research based) 
7) การท างานเป็นทีม     (Teamwork) 
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แผนท่ีกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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วิสัยทัศน์ : เป็นคณะแพทยศาสตร์ท่ีมีความเป็นเลิศ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชีย ในปี 2020  

 

พัฒนาระบบบริหารทางการเงิน การคลัง 

 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา การวิจัย  

และการบริการ 

 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการ 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และได้รับการอ้างอิง 

ในระดับนานาชาติ  

 

เป็นศูนย์กลางการบริการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
 

 

พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษา  

 

 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้   

 

ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง การบริการรักษาพยาบาลระดับเหนือกว่าตติยภูมิ ด้วยมาตรฐานระดับสากล
 

พัฒนาระบบท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาด้วยมาตรฐานสากล 

 

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันร่วมผลิต / สถาบันร่วมสอน 

 

บูรณาการผลงานวิจัย การบริการรักษาพยาบาล เข้ากับการเรียนการสอน 

 

การพัฒนานักศึกษาให้พร้อมท างานในศตวรรษท่ี 21 

 

พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นนานาชาติ 

 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 

 
พัฒนาระบบการจัดการการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

พัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ 

 

พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการให้ได้มาตรฐานสากล 

 

เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 

ความเช่ือถือและศรัทธาของสังคม
 

ความยั่งยืนด้านการวิจัย และการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ 

พัฒนากระบวนการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

บัณฑิตมีสมรรถนะพร้อมท างานในศตวรรษท่ี 21 
 

 นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและผูกพันต่อสถาบัน 
 

 

เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ 
 

 

บูรณาการผลงานวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล 

 

พัฒนระบบติดตาม ก ากับ ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา การวิจัย การรักาพยาบาลและการบริหารจัดการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 1.งบประมาณสนับสนุนการส่งเสริมทรัพยากรการเรียนรู้  จ านวน 738,517,634 บาท 

 2.งบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิต    จ านวน 196,949,500 บาท 

 3.งบประมาณสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม   จ านวน 258,400,000 บาท 

 4.งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างหอพักแพทย์   จ านวน   66,000,000 บาท 

 5.งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา    จ านวน 102,800,000 บาท 

 6.งบประมาณสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร ์   จ านวน 274,359,724 บาท 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1    
ผลิตบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มีความรู้ 
ความสามารถและ
สมรรถนะระดับ
สากล มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพและ
วิชาชีพมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
ใฝ่รู้ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

พัฒนาระบบการ
คัดเลือกนักศึกษา  

ระดับ
ความส าเร็จของ

การรับนักศึกษา
1
 

ระดับ 5 แผนการรับนักศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าในแต่ละ
หลักสูตร 

   ฝ.วิชาการ  

                                                           
1 ค้าอธิบาย  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน / 2. มีการจัดท าแผนด าเนินงาน / 3. มีการด าเนินการตามแผน / 4. มีการประเมินผลการด าเนินการ / 5. มีการรายงานผลการด าเนินการต่อกรรมการประจ าคณะ   
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตลอดชีพ 

  ป.ตรี          

      แพทยศาสตร์บัณฑิต  จ านวน 
(คน) 

288 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต 
 

ฝ.วิชาการ   

      เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
แพทยศาสตร์  

จ านวน 
(คน) 

30 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ 

ฝ.วิชาการ  

  ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท) 

         

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
กายวิภาคศาสตร์ 

จ านวน 
(คน) 

8 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
กายวิภาคศาสตร์ 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ปรสิต
วิทยา 

จ านวน 
(คน) 

5 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ปรสิต
วิทยา 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
เภสัชวิทยา 

จ านวน 
(คน) 

7 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
เภสัชวิทยา 

ฝ.วิชาการ  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สรีรวิทยา
ทางการแพทย์ 

จ านวน 
(คน) 

5 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สรีรวิทยา
ทางการแพทย์ 
 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ชีวเคมี
ทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล 

จ านวน 
(คน) 

9 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 

จ านวน 
(คน) 

11 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
ประสาทวิทยาศาสตร ์

จ านวน 
(คน) 

6 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
ประสาทวิทยาศาสตร ์

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต เวช
ศาสตร์ชุมชน 

จ านวน 
(คน) 

6 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต เวชศาสตร์
ชุมชน 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
อาชีวเวชศาสตร์ 

จ านวน 
(คน) 

10 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  

ฝ.วิชาการ  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
อาชีวเวชศาสตร์ 
 
 
 
 

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต การ
พัฒนาสุขภาพชุมชน 

จ านวน 
(คน) 

4 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต การพัฒนา
สุขภาพชุมชน 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตเวช
ศาสตร์ชุมชน 
(นานาชาต)ิ 

จ านวน 
(คน) 

3 
 

โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต เวชศาสตร์
ชุมชน (นานาชาต)ิ 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
เวชศาสตร์เขตร้อน
(นานาชาต)ิ 

จ านวน 
(คน) 

2 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
เวชศาสตร์เขตร้อน
(นานาชาต)ิ 

ฝ.วิชาการ  

      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ชีวเคมี
ทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล 
(นานาชาต)ิ 
 
 
 

จ านวน 
(คน) 

1 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล(นานาชาติ) 

ฝ.วิชาการ  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 

  ระดับ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั นสูง
ทางวิทยาศาสตร์
คลินิก 

         

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ พยาธิ
วิทยากายวิภาค 

จ านวน 
(คน) 

5 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ พยาธิวิทยากายวิภาค 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ โสต 
ศอ นาสิกวิทยา 

จ านวน 
(คน) 

7 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ วิสัญญี
วิทยา 

จ านวน 
(คน) 

9 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ วิสัญญีวิทยา 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ เวช
ศาสตร์ครอบครัว 

จ านวน 
(คน) 

2 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ เวชศาสตร์ครอบครัว 

ฝ.วิชาการ  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ รังสี
วิทยา 

จ านวน 
(คน) 

10 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ รังสีวิทยา 
 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ กุมาร
เวชศาสตร์ 

จ านวน 
(คน) 

10 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ กุมารเวชศาสตร์ 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ จิตเวช
ศาสตร ์

จ านวน 
(คน) 

5 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ จิตเวชศาสตร์ 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ จักษุ
วิทยา 

จ านวน 
(คน) 

7 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ จักษุวิทยา 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 
ศัลยศาสตร ์

จ านวน 
(คน) 

18 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ ศัลยศาสตร์ 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ สูติ
ศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 

จ านวน 
(คน) 

8 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 

ฝ.วิชาการ  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ เวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู 

จ านวน 
(คน) 

5 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ ออร์
โธปิดิกส์ 
 

จ านวน 
(คน) 

9 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ ออร์โธปิดิกส์ 

ฝ.วิชาการ  

      ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 
อายุรศาสตร์ 

จ านวน 
(คน) 

20 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ฯ อายุรศาสตร์ 

ฝ.วิชาการ  

  ระดับปริญญา
เอก 

         

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล 

จ านวน 
(คน) 

4 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
เภสัชวิทยา 

จ านวน 
(คน) 

3 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต เภสัชวิทยา 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
พยาธิชีววิทยา 

จ านวน 
(คน) 

2 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต พยาธิชีววิทยา 

ฝ.วิชาการ  



10 

 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 

จ านวน 
(คน) 

3 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

จ านวน 
(คน) 

2 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กายวิภาคศาสตร์ 

จ านวน 
(คน) 

3 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกายวิภาค
ศาสตร ์

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรสิตวิทยา 

จ านวน 
(คน) 

8 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตปรสิตวิทยา 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์คลินิก 

จ านวน 
(คน) 

5 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตวิทยาศาสตร์
คลินิก 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ประสาทวิทยาศาสตร ์

จ านวน 
(คน) 

8 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตประสาท
วิทยาศาสตร์ 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ชีวเคมีทางการแพทย ์

จ านวน 
(คน) 

1 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

ฝ.วิชาการ  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
บัณฑิตชีวเคมีทาง
การแพทย ์
 
 
 

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

จ านวน 
(คน) 

10 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตการพัฒนา
สุขภาพชุมชน 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
เวชศาสตร์เขตร้อน 
(นานาชาติ) 

จ านวน 
(คน) 

2 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
เวชศาสตร์เขตร้อน
(นานาชาต)ิ 

ฝ.วิชาการ  

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ชีวเคมีทางการแพทย์
และชีววิทยาโมเลกุล 
(นานาชาติ) 

จ านวน 
(คน) 

3 โครงการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยา
โมเลกุล(นานาชาติ) 

ฝ.วิชาการ  

 สร้างความเชื่อถือ
และศรัทธาต่อ
สังคม 

คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอก 
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   

ร้อยละ 90 แผนการพัฒนา
บัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ของคณะฯ 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ (IQA 
55 ข้อ 9.2) 

ระดับ 5  ฝ.วิชาการ  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 

 พัฒนาบัณฑิตให้มี
ความพร้อมท างาน
ในศตวรรษที่ 21 

ระบบและกลไก
การพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะของ

บัณฑิต
2
 (IQA 55 

ข้อ 2.7) 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
บัณฑิตให้มีความ
พร้อมท างานใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 90 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ระดับปริญญา
ตร ี

ฝ.วิชาการ  

      ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 90 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ฝ.วิชาการ   

     แผนงานส ารวจภาวะ
มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพสระ
ภายใน 1 ปี ของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 

บัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 90 โครงการส ารวจภาวะมี
งานท าหรือประกอบ
อาชีพสระภายใน 1 ปี 
ของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 

ฝ.วิชาการ  

                                                           
2 ค้าอธิบาย  1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร / 2. มีการน าผลจาก ข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต / 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต/ 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศกึษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือ

ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ/ 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ   
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 

 พัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนา
และบริหาร
หลักสูตร 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
และกลไกการ
พัฒนาและ
บริหาร
หลักสูตร

3
 ( IQA 

54 : 2.1) 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
หลักสูตร 

ร้อยละของหลักสูตร
ที่พัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรจน
ส าเร็จครบถ้วน 

ร้อยละ 100  ฝ.วิชาการ   

 พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในเวลาที่
ก าหนดของหลักสูตร 

     

       - หลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต 

ร้อยละ 90  ฝ.วิชาการ  

       - หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต

ร้อยละ 95  ฝ.วิชาการ   

                                                           
3 ค้าอธิบาย  1.มีระบบและกลไกการเปดิหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด / 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด / 3.ทุกหลักสตูรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ / 4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ

ให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคมุก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร / 5.มคีณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ

ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลกัสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาแพทยศาสตร ์
 
 
 
 

     แผนงานพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละเฉลี่ยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาใน
เวลาที่ก าหนดของ
หลักสูตร 

     

       - หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ร้อยละ 20  ฝ.วิชาการ  

       - หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 10  ฝ.วิชาการ   

       - หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์ฯ 

ร้อยละ 100  ฝ.วิชาการ   

     แผนงานเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
แพทยศาสตร์ก่อน
สอบ NL3 

ร้อยละของนักศึกษา
แพทย์ที่สอบผ่านการ
ประเมินความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ณ วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 
(Edpex56 ข้อ 7.1-2) 

ร้อยละ 99  ฝ.วิชาการ  

     แผนงานส่งเสริมการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ

ร้อยละ 100  ฝ.วิชาการ   
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ไม่นับ ป.บัณฑิต
ชั้นสูง) 
 

ปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (IQA 55 ข้อ 
2.11)  

     แผนงานส่งเสริมการ
ตีพิมพ์ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ (IQA 55 
ข้อ 2.12) 

ร้อยละ 100  ฝ.วิชาการ   

     แผนงานส่งเสริมการ
คงอยู่ปฏิบัติงานใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบัณฑิตแพทย์ 

ร้อยละการคงอยู่
ปฏิบัติงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของแพทย์ที่ส าเร็จ
การศึกษา จากคณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลังจากส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว 7 ปี 
(Edpex 56 ข้อ 7.4-1) 

ร้อยละ 75  ฝ.วิชาการ  

 เสริมสร้างความ
ผูกพันและความพึง
พอใจต่อสถาบัน
ของนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
ความผูกพันต่อ
สถาบันของ
นักศึกษา 

ระดับ 5 แผนงานเสริมสร้าง
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจต่อ
สถาบันของ
นักศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อสถาบันของ
นักศึกษา 

ร้อยละ 90  ฝ.พัฒนา
นักศึกษา 

 

  ระดับ
ความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
ความผูกพันต่อ

ระดับ 5 แผนงานเสริมสร้าง
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจต่อ
สถาบันของผู้มีส่วน

ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อสถาบันของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 90  ฝ.พัฒนา
นักศึกษา 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถาบันของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 

ได้ส่วนเสีย 

 พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถาบันร่วมผลิต / 
สถาบันร่วมสอน 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถาบันร่วมผลิต 
/ สถาบันร่วม
สอน  

ระดับ 5 แผนงานพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถาบันร่วมผลิต 

ร้อยละของสถาบัน
ร่วมผลิตที่ได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

ร้อยละ 100  ฝ.วิชาการ  

      ร้อยละความพึงพอใจ
ของสถาบันร่วมผลิต
ต่อการสนับสนุนจาก
คณะแพทยศาสตร์ 

ร้อยละ 80  ฝ.วิชาการ  

 พัฒนาสถาบันสู่
ความเป็นนานาชาติ 
และรองรับ AEC 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนา

สถาบันสูส่ากล
4
 

(กพร. 56 : 3.3) 

ระดับ 4 แผนงานพัฒนา
คณะฯไปสู่การเป็น
สถาบัน 
การศึกษาระดับ
สากล 

ร้อยละอาจารย์ประจ า
ชาวต่างประเทศต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (กพร. 56 ข้อ 
3.4) 
 

ร้อยละ 1.5   ฝ.วิชาการ  

                                                           
4 ค้าอธิบาย  1.มีการจัดท าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษและมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน / 2.มกีารจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและมีชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 5 ประเทศ / 3.มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและอยู่ใน

ฐานข้อมูล SCOPUS / 4.มกีารจัดท าความร่วมมือด้านวิชาการหรือด้านการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 500 ของโลก / 5.มีการด าเนินโครงการวิจัยหรือได้รับทุนวิจัยจากองค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศ (เริ่มด าเนินการต้ังแต่

ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป)        
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 

      จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
อาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
สถาบันต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันทาง
การศึกษา  วิจัย หรือ
หน่วยงานเอกชน 
ฯลฯ  ในต่างประเทศ
ที่ได้รับเชิญมาสอน
หรือวิจัยในสถาบัน 
(มากกว่า 3 เดือน) 
(กพร. 56 ข้อ 3.5) 

คน 4  ฝ.วิชาการ  

      ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา
ต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (กพร. 56 ข้อ 
3.6) 

ร้อยละ 0.8  ฝ.วิชาการ  

      ร้อยละของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนไป

ร้อยละ 1.2 
(ผลปี 55 

 ฝ.กิจการพิเศษ
และวิเทศ
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต่างประเทศต่อ
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 
 
 

ได้ 1.2) สัมพันธ์ 

      ร้อยละของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจาก
ต่างประเทศต่อ
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 6 
(ผลปี 55 
ได้ 6.76) 

 ฝ.กิจการพิเศษ
และวิเทศ
สัมพันธ์ 

 

      จ านวนหลักสูตร
นานาชาติที่เปิดสอน 

จ านวน 
(หลักสูตร) 

5 
(ผลลัพธ์ปี 
55 ได้ 5) 

 ฝ.วิชาการ  

 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน
5
 (IQA 55 

ข้อ 9.1)  

ระดับ 5 
 

แผนงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ร้อยละของหน่วยงาน
ภายในคณะฯ ที่ได้รับ
การตรวจประเมิน
คุณภาพ 

ร้อยละ 100  ฝ.พัฒนา
คุณภาพ 

 

                                                           
5 ค้าอธิบาย  1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด / 2.มกีารก าหนดนโยบายและให้

ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงาน / 3.มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิม่เติมตามอัตลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน / 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 4.1)การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 4.2)การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่

มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 4.3)การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงาน / 5.มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง

การท างาน และส่งผลให้มกีารพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้/ 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ / 7.มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 

 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
ทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
 

ห้องสมุด 
อุปกรณ์
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อม

การเรียนรู้
6
 (IQA 

55 ข้อ 2.5) 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกระดับต่อ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อ
การศึกษาและการ
ด ารงชีวิต 

ร้อยละ 90  ฝ.วิชาการ 738,600,000 

แผนงานก่อสร้าง
หอพักแพทย์ 

ร้อยละของการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
ส าเร็จตามแผน 

ร้อยละ 90  ฝ.บริหาร 66,000,000 

  
 
 
 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บรกิารตามพันธกิจของสถาบัน / 8.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน (ภายนอกมหาวิทยาลัย) และมีกจิกรรมร่วมกัน / 9.มีแนวปฏิบัติที่ดี

หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่  ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ (เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2-3 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 4-6 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 7-8 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 9 ข้อ) 

 
6 ค้าอธิบาย  1.มีการจัดการหรือจัดบริการให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  FTES  ต่อเครื่อง / 2.มีบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม  การใชง้านแก่นักศกึษาทุกปีการศึกษา / 3. 

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต / 4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน

ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา/ 5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 / 7.มกีาร

น าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ (เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2-3 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 4-6 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 6 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 7 ข้อ)       
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 2    
มุ่งพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพต่อ
สังคม มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความรู้และ
ประสบการณ์ รู้เทา่
ทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

พัฒนาระบบและ
กลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

ระบบและกลไก
การส่งเสริม
กิจกรรม

นักศึกษา
7
 (IQA 

55 ข้อ 3.2) 
 

ระดับ 5  แผนงานส่งเสริม
กิจกรรมของ
นักศึกษา 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

จ านวน 
(โครงการ) 

57  ฝ.พัฒนา
นักศึกษา  

 

      ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ต่อนักศึกษา
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95  ฝ.พัฒนา
นักศึกษา  

 

                                                           
7 ค้าอธิบาย  1.สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน / 2.มกีิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา / 3.มีการส่งเสริมให้นกัศึกษา

น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  กจิกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม / 4.มีการสนับสนุนให้นักศกึษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถาบันและระหว่างสถาบัน และมกีิจกรรมร่วมกัน / 5.มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา / 6.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ : 1 = 

ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3-4 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 5 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 6 ข้อ)       
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 สร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม  
และความเป็น
พลเมืองดี 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมที่จัด

ให้กับนักศึกษา8 

(IQA 55 ข้อ 2.8) 

ระดับ 5 แผนงานสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม  
และความเป็น
พลเมืองดีให้กับ
นักศึกษา 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม  
และความเป็นพลเมือง
ดีที่จัดให้กับนักศึกษา 

จ านวน 
(โครงการ) 

4  ฝ.พัฒนา
นักศึกษา 

 

 พัฒนาระบบและ
กลไกการให้
ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษา
และบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร
9
 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
ให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ร้อยละ 80    

      ร้อยละความพึงพอใจ
ของศิษย์เก่าต่อการให้
ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ร้อยละ 80    

                                                           
8 ค้าอธิบาย  1.มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร / 2.มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1  ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา

และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน / 3.มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความ ส าเร็จ / 4.มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ / 5.มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติ (เป็นหน่วยงานท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น)       

9 ค้าอธิบาย  1.มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา / 2.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา / 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา / 4. มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า / 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า / 6.มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่  ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 / 7.มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา (เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2-3 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 4-6 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 6 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 7 ข้อ)          
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 พัฒนา
ความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่าที่ด ี

ระดับความส าเร็จ
ของกระบวนการ 
พัฒนาความสัมพันธ์ 
กับศิษย์เก่า   

ระดับ 5 แผนงานโครงการ/
กิจกรรมสัมพันธ์
ศิษย์เก่ากับคณะ
แพทยศาสตร์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่คณะ
แพทยศาสตร์จัดท า
เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ศิษย์เก่า 

จ านวน  
(โครง 
การ/

กิจกรรม) 
 

2  ง.
ประชาสัมพันธ์ 
(หารือเจ้าภาพ
หลักในที่
ประชุม) 

 

      จ านวนศิษย์เก่าที่
ได้รับรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติจากคณะ
แพทยศาสตร ์

จ านวน 
(คน) 

 

10  ง.
ประชาสัมพันธ์ 
(หารือเจ้าภาพ
หลักในที่
ประชุม) 

 

      จ านวนศิษย์เก่าที่
ได้รับรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติจาก
องค์กรภายนอก 

จ านวน 
(คน) 

 

5  ง.
ประชาสัมพันธ์ 
(หารือเจ้าภาพ
หลักในที่
ประชุม) 

 

      เงินบริจาคจากศิษย์
เก่า (IQA 55 ข้อ 3.3) 

บาท 900,000  ง.
ประชาสัมพันธ์ 
(หารือเจ้าภาพ
หลักในที่
ประชุม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 1.งบประมาณสนับสนุนการวิจัย    จ านวน    5,888,000 บาท 

 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 1    
ผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพในระดับชาติ
และนานาชาติ 
สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงหรือต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ 

สร้างความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยสุขภาพ
ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
เพื่อความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยสุขภาพ
ของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

ระดับ 5 แผนงานส่งเสริมการ
ท าวิจัยสุขภาพของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 
 

ร้อยละผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการด้าน
สุขภาพของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

ร้อยละ 30  ฝ.วิจัย 4,500,000 

พัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการวิจัย 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
เพื่อจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัย 
 
 
 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
การวิจัย 

จ านวนศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัย  

จ านวน 
(ศูนย์) 

1  ฝ.วิจัย  

 ส่งเสริมผลงานวิจัยให้
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ และ
ได้รับการอ้างอิง 
ในระดับนานาชาติ  

 
 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (IQA 55 ข้อ 
4.4) 

ร้อยละ 75 แผนงานส่งเสริมการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (IQA 55 ข้อ 
4.4) 

ร้อยละ 75  ฝ.วิจัย  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
      บทความวิจัยที่ได้รับ

การอ้างอิง (Citation) 
ใน refereed  journal 
หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (IQA 55 ข้อ 
4.8) 

ร้อยละ 160  ฝ.วิจัย  

      เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า (IQA 55 ข้อ 
4.3) 
 
 

จ านวน 
(บาท) 

280,000  ฝ.วิจัย  

      ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ได้รับทุนท า
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อ
อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (IQA 55 ข้อ 
4.9) 

ร้อยละ 67 (ผลปี 55 
ได้ 67.47) 

 ฝ.วิจัย  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
     แผนงานส่งเสริมการ

รับรองคุณภาพ
ผลงานวิชาการ 
 

ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ  

ร้อยละ 0.8  ฝ.วิชาการ 
- ศรีนครินทร์
เวชสาร 
- โครงการ
ต าราคณะฯ 
- การขอลาไป
เขียนต ารา
วิชาการ 

 

     แผนงานสนับสนนุ 
Editor จาก
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพงานวิจัย
ระดับนานาชาต ิ
 

จ านวน Editor จาก
ต่างประเทศ 

จ านวน 
(คน) 

1 
 

 ฝ.วิจัย 
 

 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 2    
มีระบบและกลไก
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนา
คณะและมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ระดับความส าเร็จ
ของระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
หรืองาน

สร้างสรรค์10 (IQA 

55 ข้อ 4.1) 

ระดับ 5 แผนการบูรณาการ
กระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
กับการเรียนการสอน  

จ านวนงานวิจัยที่
บูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอน 

จ านวน 
(เรื่อง) 

………. 
(ให้ฝ.

วิชาการ+ภ.
ที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด) 

 ฝ.วิชาการ  

                                                           
10 ค้าอธิบาย  1.มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด / 2.มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน / 3.มีการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  / 4.มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  / 5.มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตาม อัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  5.1)ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 5.2)ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 5.3)สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.4)ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 5.4)กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) / 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น / 7. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะ (เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2-3 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 4-5 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 6 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 7 ข้อ)       
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับโลก และรองรับ
นโยบาย ONE ASEAN 
     แผนพัฒนานักวิจัย ร้อยละอาจารย์ที่

อบรมวิจัย (อาจารย์
ใหม่) 
 
 
 

ร้อยละ 80  ฝ.ทรัพย์  

     แผนงานสรรหา
นักวิจัยศักยภาพสูง/ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศมาร่วม
ด าเนินการวิจัย และ / 
หรือ วิจัยเชิงบูรณา
การ 

จ านวน นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก (Post 
Doc.) / ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยที่ร่วม
ท าวิจัย 

จ านวน 
(คน) 

2  ฝ.วิจัย  

 พัฒนาระบบการ
จัดการการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ระดับ 5 แผนงานส่งเสริมการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร (IQA 54 : 
4.7) 

ร้อยละงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า (IQA 55 ข้อ 
4.5) 

ร้อยละ 1  ฝ.วิจัย  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
      จ านวนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

จ านวน 
(เรื่อง) 

7 
(IQA 55 ตั้ง
เป้า ร้อยละ 

2 
(370*0.02)) 

 ฝ.วิจัย  

 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างความ
ร่วมมือในการวิจัย
ทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาต ิ
 

ระดับ 5 แผนงานความ
ร่วมมือด้านการวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การวิจัยในระดับชาติ 

จ านวน 
(เครือข่าย) 

7 (ผลปี 55 
ได้ 7) 

 ฝ.วิจัย 
 

 

      จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การวิจัยในระดับ
นานาชาติ 

จ านวน 
(เครือข่าย) 

2  ฝ.วิจัย  

 พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์
11
 (IQA 

55 ข้อ 4.4) 

ระดับ 5 
 

แผนงานการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

จ านวนความรู้จาก
ง านวิ จั ย หรื อ ง าน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่  

จ านวน 
(เรื่อง) 

5 
(IQA 54 : 

4.4) 

 ฝ.วิจัย  

                                                           
11 ค้าอธิบาย  1.มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ / 2.มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองคค์วามรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด / 3.มีการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง / 4.มกีารน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมกีารรับรองการใช้ประโยชน์จริง จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน / 5.มีระบบและ

กลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด      
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 1.งบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ    จ านวน    4,980,000 บาท 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 1    
เป็นศูนย์กลางการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพ  
โดยเป็นที่พึ่งพาของ
ประชาชนและชุมชน 
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

พัฒนาระบบและ
กลไกการบริการ
วิชาการ 

ระบบและกลไก
การบริการทาง
วิชาการแก่

สังคม
12
 (IQA 

55 ข้อ 5.1) 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ร้อยละของกิจกรรม
หรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ต้องการ การพัฒนา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ 
นานาชาติ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
(Edpex 7.1-22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 40  ฝ.วิชาการ 4,980,000 

                                                           
12 ค้าอธิบาย  1.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด / 2.มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน / 3.มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย / 4.มกีาร
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย / 5.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย            
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

  ระดับ
ความส าเร็จของ
กระบวนการ
บริการทาง
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อ

สังคม
13
 (IQA 

55 ข้อ 5.2) 

ระดับ 
 

5 แผนงานส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

จ านวนโครงการที่
ให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน 

จ านวน 
(โครง 
การ) 

120  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

      จ านวนครั้งของการ
เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

จ านวน 
(ครั้ง) 

10  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

      จ านวนครั้งของการ
เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
(ครั้ง) 

10  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

                                                           
13 ค้าอธิบาย  1.มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน / 2.มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการ

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ / 3.มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บรกิารทางวิชาการต่อสังคม / 4.มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ / 5.มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน       



30 

 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ส่งเสริมการบูรณาการ

ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการเข้า
กับการเรียนการสอน 
และการวิจัย 
 

ผลการน าความรู้
และ
ประสบการณ์
จากการ
ให้บริการ
วิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรียน การสอน
หรือ การวิจัย 
(IQA 55 ข้อ 5.3) 

ร้อยละ 30 แผนงานบูรณาการ
บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัย 

จ า น วน โ ค ร ง ก า ร
บริการทางวิชาการที่
มีการบูรณาการกับ
การ เรี ยนการสอน 
หรือการวิจัย 

จ านวน 
(โครง 
การ) 

5  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านบริการ
วิชาการเพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสู่
ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ
นานาชาติ 

การเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนหรือ
องค์กร

ภายนอก14 

(IQA 55 ข้อ 
5.4) 
 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการ 

จ า น วน โ ค ร ง ก า ร
ความร่วมมือด้านการ
บริการทางวิชาการ
ระดับชาติ 

จ านวน 
(โครง 
การ) 

10  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

      จ า น วน โ ค ร ง ก า ร
ความร่วมมือด้านการ
บริการทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

จ านวน 
(โครง 
การ) 

5  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

 

                                                           
14 ค้าอธิบาย  1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร / 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 / 3.ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง / 4.ชุมชนหรือ

องค์กรสร้างกลไกที่มกีารพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน / 5.,uผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเข้มแข็ง          
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 1.งบประมาณสนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จ านวน    605,670 บาท 

 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 1    
พัฒนาระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
 
 

พัฒนาระบบท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ
ความส าเร็จของ
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ

วัฒนธรรม
15
 

(IQA 55 ข้อ 6.1) 

ระดับ 5 พัฒนาระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
สุนทรียภาพในทาง
มิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม
16

 
(IQA 55 ข้อ 6.3) 

ระดับ 5  ฝ. 
กิจการพิเศษฯ 

 

                                                           
15 ค้าอธิบาย  1.มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด / 2.มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา / 3.มกีารเผยแพร่กิจกรรมหรือการ

บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน / 4.มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา / 5.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ

งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา / 6. มกีารก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2 ข้อ , 

3 = ด าเนินการ 3 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 4 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 5-6 ข้อ)            

 
16 ค้าอธิบาย  1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี / 2.สิง่แวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง่อย่างมีความสุนทรีย์ / 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม/ 4.การจัดให้มีพ้ืนที่และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศกึษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ / 5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาเกี่ยวกบัประเดน็1 – 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5       
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 2    
ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา 
และค่านิยมของ
องค์กร 

เสริมสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมของ
องค์กร 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศิลปะและ

วัฒนธรรม
17

 
(IQA 55 ข้อ 6.2) 

ระดับ 5 แผนงานการจัด
กิจกรรมธ ารงรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคมไทย 

จ านวนโครงการ /
กิจกรรม จัดกิจกรรม
ธ ารงรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคมไทย 

จ านวน  
(โครง 
การ/กิจ 
กรรม) 

40  ฝ. 
กิจการพิเศษฯ 

 

 ส่งเสริมบุคลากร 
นักศึกษา ให้เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การบูรณาการ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีเข้า
กับการเรียนการ
สอนและ
กิจกรรม
นักศึกษา 
 
 

ระดับ 5 แผนงานส่งเสริม
การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา 

ร้อยละของบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมขนบ                                                                 
ธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา 

ร้อยละ 60  ฝ. 
กิจการพิเศษฯ 

 

                                                           
17 ค้าอธิบาย  1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  / 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกโครงการ/กิจกรรม / 3.มีการการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง / 4.เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก / 5.ไดร้ับการยกย่องระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 

      ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา 

ร้อยละ 60  ฝ.พัฒนา
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  จ านวน 16,291,184 บาท 

 2.งบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารซ่อมบ ารุง    จ านวน 21,000,000 บาท 

 3.งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์สารสนเทศ     จ านวน 22,300,000 บาท 

 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 1    
บริหารจัดการตาม
พันธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติและ
หลักการบริหาร

พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ให้
ขับเคลื่อนและบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ
ของระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
และมีธรรมาภิ

บาล
18

 
 

ระดับ 5 แผนงานการก ากับ
องค์กรที่ดีของ
กรรมการประจ า
คณะฯ 

กรรมการคณะใช้
หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ
และสามารถผลักดัน
คณะให้แข่งขันได้ใน

ระดับสากล
19
 (IQA 

52 ข้อ 7.1) 

ระดับ 5  คณบดี + รอง
คณบดี + 
กรรมการ

ประจ าคณะฯ 

 

                                                           
18 ค้าอธิบาย 1. กรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ / หน่วยงาน / 2. กรรมการประจ าคณะมีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงานมากกว่าปีละ 2 คร้ัง หรือกรรมการประจ าหน่วยงาน

มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน มากกว่าปีละ 1 คร้ัง / 3. มีการประชุมกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงานอย่างต่ าร้อยละ 80 ของแผนในการประชุม แต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้

กรรมการอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม / 4. มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ท่ีตกลงกันไว้ล่วงหน้า / 5. กรรมการประจ าคณะ/หน่วยงานมีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองค์กร       

19 ค้าอธิบาย  1.กรรมการประจ า คณะ/หน่วยงาน มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ/หน่วยงาน / 2.กรรมการประจ าคณะมีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของคณะ/หน่วยงานมากกว่าปีละ 2 ครั้งหรือ
กรรมการประจ าหน่วยงาน มีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงานมากกว่าปีละ 1 ครั้ง / 3. มีการประชุมกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน อย่างต่ าร้อยละ 80 ของแผนในการประชุม แต่ละครัง้มีกรรมการเขา้ร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้กรรมการอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม / 4.มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ลว่งหน้า / 5.กรรมการประจ าคณะ/หน่วยงานมีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
      ภาวะผู้น าของ

กรรมการบริหาร
สูงสุดและผู้บริหาร
ทุกระดับของคณะ/

ฯ
20
 (IQA 55 ข้อ 7.1) 

ระดับ 5  คณบดี + รอง
คณบดี + 
กรรมการ

ประจ าคณะฯ 

 

      ร้อยละของการจัด
ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯตรง
ก าหนดในแผน 
(ค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 54 : 16.3) 

ร้อยละ 95  คณบดี + รอง
คณบดี + 
กรรมการ

ประจ าคณะฯ 

 

      ร้อยละของกรรมการ ร้อยละ 90  เลขาคณะฯ  

                                                           
20 1.กรรมการบริหารสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า / 2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ

วางแผน    กลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ/หน่วยงาน / 3.ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ไป

ยังบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน  / 4.ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะ/หนว่ยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม / 5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ

ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ/หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ / 6.ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินข้อที่ 6 จะต้องแสดงข้อมูลการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั ง 10 ประการ  ได้แก่ 1.หลักประสิทธิผล  2.หลักประสิทธิภาพ   3.หลักการตอบสนอง 4.หลักภาระรับผิดชอบ 5.หลักความโปร่งใส  6.หลักการมีส่วนร่วม 7.หลักการกระจายอ้านาจ    8.หลักนิติธรรม   9.หลัก

ความเสมอภาค 10.หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ) / 7.กรรมการบริหารสูงสุดประเมินผลการบริหารงานของคณะ/หน่วยงานและผู้บริหารได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม / 8.ผลการประเมินการด าเนินงานของ

กรรมการบริหารสูงสุด และผลการประเมินผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานได้ระดับคะแนน 3.51 ขึ้นไป  (แสดงวิธีการประเมินและผลการประเมินทั้งในส่วนของกรรมการบริหารสูงสุด หรือ การประเมินผู้บริหาร)          
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ที่เข้าร่วมประชุม 
(ค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 54 : 16.4) 
 
 

      จ านวนช่อง 
ทางการเผยแพร่
รายงานการประชุม
และมติที่ประชุม
กรรมการคณะให้
บุคลากรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้
รับทราบ 

จ านวน 
(ช่องทาง) 

3 (ผลปี 55 
ได้ 3) 

 เลขาคณะฯ  

 พัฒนากระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับความส าเร็จ
ของ
กระบวนการพัฒนา

แผน
21
 (IQA 55 ข้อ 

1.1) 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
กระบวนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยงานระดับ
งาน ต่อแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

ร้อยละ 40  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

                                                           
21 ค้าอธิบาย  1.มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและหน่วยงาน  และได้รับความเหน็ชอบจากกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด   โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา

หรือปณิธานและพระราชบัญญัติ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะและหน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) / 2.มกีารถ่ายทอดแผนกล

ยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงาน / 3.มกีระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตกิารประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน   การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม/ 4.มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี / 5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ / 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ

การประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา / 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะ  หรือกรรมการบริหารสูงสุดเพื่อ

พิจารณา / 8.มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี (เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2-3 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 4-6 ข้อ , 4 

= ด าเนินการ 6-7 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 8 ข้อ)              
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 

  ระดับความส าเร็จ
ของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และผล
การด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯลงสู่

หน่วยงาน
22
 (กพร.

54 : 2) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 แผนงานการ
ด าเนินงานถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับ
องค์กรสู่บุคลากร 

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด (IQA 51 ข้อ 
1.2) 

ร้อยละ 75  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

                                                           
22 ค้าอธิบาย  1.มีการจัดท าบัญชีรายชื่อบุคลากรหรือผู้ที่จะต้องลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณบดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา / 2. มกีารก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างคณบดีกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา (ตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ) / 3. มีการจัดประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระดับหน่วยงาน 

และระดับบุคคล / 4. มีการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระหว่างคณบดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (ตามบัญชีรายชื่อในเกณฑ์ระดับคะแนนที่ 1) / 5 . ผู้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับคณบดี มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการให้คณบดีรับทราบ จ านวน 3 ครั้ง 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 

 พัฒนาองค์กรสู่การ
เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้   

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ 
สู่องค์กรการ

เรียนรู้23 

(IQA 55 : 7.2) 

ระดับ 5 แผนงานการจัดการ
ความรู้คณะ
แพทยศาสตร์ 

จ านวนเรื่องขององค์
ความรู้ที่มีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร 

จ านวน 
(เรื่อง) 

36 (ผลปี 
55 ได้ 36) 

 ฝ.พัฒนา
คุณภาพ 

 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 2    
บริหารจัดการ
ทรัพยากร และ
ทรัพย์สิน  ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สิน 
ที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษา การวิจัย  
และการบริการ 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ระดับ 5 แผนงานจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง 

ร้อยละของครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อส าเร็จ 

ร้อยละ ........... 
(ให้ฝ.
บริหาร 
ก าหนด) 

 ฝ.บริหาร  

                                                           
23 ค้าอธิบาย  1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบนั  อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย / 2.ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน

การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 / 3.มกีารแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ

เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด / 4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge) / 5.มกีารน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง       
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

      ร้อยละของการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
ส าเร็จตามแผน 
 
 
 

ร้อยละ ........... 
(ให้ฝ.
บริหาร 
ก าหนด) 

 ฝ.บริหาร  

     แผนงานก่อสร้าง
ปรับปรุงส านักงาน
น้ าบาดาล 

ร้อยละของการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
ส าเร็จตามแผน 

ร้อยละ 90  ฝ.บริหาร 100,000,000 

     แผนงานก่อสร้าง
อาคารซ่อมบ ารุง 

ร้อยละของการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
ส าเร็จตามแผน 

ร้อยละ 90  ฝ.บริหาร 21,000,000 

     แผนงานพัฒนา
ระบบ IT เพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อระบบ 
IT เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การ
วิจัย 

ร้อยละ 85  ฝ.บริหาร 22,300,000 

      ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ระบบ IT เพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย 

ร้อยละ 85    

     แผนงานการบริหาร
สินทรัพย์ 

ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการ
บริหารจัดการพื้นที่
และทรัพย์สิน 

ร้อยละ 14 (ผลปี 
55 ได้ 
14.49) 

 ฝ.บริหาร  



40 

 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

     แผนพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายใน
บริเวณคณะ
แพทยศาสตร์ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
สภาพแวดล้อม
บริเวณคณะฯ 
 
 

ร้อยละ 80  ฝ.บริหาร  

      ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อม
บริเวณคณะฯ 
 
 
 

ร้อยละ 80  ฝ.บริหาร  

      ร้อยละการลดลงของ
อุบัติเหตุทาง
การจราจรภายใน
คณะแพทยศาสตร์ 
 
 

ร้อยละ ........... 
(ให้ฝ.
บริหาร 
ก าหนด) 

 ฝ.บริหาร  

  จ านวนแผนงาน
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค
ส าคัญ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 

จ านวน 
(แผนงาน) 

…… 
(ให้ฝ.
บริหาร 
ก าหนด) 

แผนงานบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค
ส าคัญ 

จ านวนระบบ
สาธารณูปโภคที่มี
การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 
 

จ านวน 
(ระบบ) 

......... 
(ให้ฝ.
บริหาร 
ก าหนด) 

 ฝ.บริหาร  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 พัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ

การใช้พลังงาน
24
 

(กพร.56 ข้อ 4.2) 
 
 
 
 

ระดับ 4 แผนงานอนุรักษ์
พลังงาน 

ร้อยละของค่าไฟฟ้า
ลดลง 

ร้อยละ 18 (ผลปี 
55 ได้ 
18.5) 

 ฝ.บริหาร  

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 3    
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานสนับสนนุ
การบริหารจัดการ
และการบริการ 

การบริหารความเสี่ยง
ตามยุทธศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 

ระดับความส าเร็จ
ของระบบบริหาร

ความเสี่ยง25 (IQA 

55 ข้อ 7.4) 

ระดับ 4 แผนงานบริหาร
ความเสี่ยง 

ร้ อ ย ล ะขอ งค ว า ม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้รับ
การแก้ไขจนส าเร็จ
ต่ อ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด 
 
 
 

ร้อยละ 80  ฝ.บริหาร  

                                                           
24 ค้าอธิบาย  1.มีการเผยแพร่มาตรการอนุรักษ์พลังงานให้นกัศึกษาและบุคลากรทุกระดับรับทราบโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ / 2.มีการรณรงค์ส่งเสริมให้นกัศึกษาปฏิบัติตามมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน / 3.มีการรณรงค์ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร

ปฏิบัติตามมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน / 4.มีรายงานเปรียบเทียบผลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ ามัน น้ าประปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 / 5.แสดงผลลัพธ์ทั้งเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพที่เกิดจากการรณรงค์และสง่เสริมการประหยัดพลังงาน       

25 ค้าอธิบาย  1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลกัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน / 2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง

น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ/หน่วยงาน  ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่), ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน, ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ, ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร, 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก, อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน / 3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 / 4.มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม

แผน / 5.มกีารติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง / 6.มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

(เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3-4 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 5 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 6 ข้อ)                    
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 พัฒนาระบบงาน

สนับสนุนการบริหาร
จัดการและบริการ 

จ านวนระบบงาน
สนับสนุนการ
บริหารจัดการที่
ได้รับการพัฒนา 

จ านวน 
(งาน) 

…….. 
(ให้ฝ.
บริหาร 
ก าหนด) 

แผนงานพัฒนา
ระบบงานของ
ส านักงานคณบด ี

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
บริหารจัดการของ
คณะ 

ร้อยละ 80  ฝ.บริหาร  

  จ านวนระบบงาน
สนับสนุนการ
บริการที่ได้รับการ
พัฒนา 

จ านวน 
(งาน) 

10 แผนงานพัฒนา
ระบบงานของ
โรงพยาบาล  
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลต่อการ
บริหารจัดการ
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ 

ร้อยละ 80  ฝ.รพ.  

     แผนงานพัฒนา
ระบบงานของศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ต่อการ
บริหารจัดการศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ 

ร้อยละ 80  ศูนย์หัวใจฯ  

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 4    
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
บริการ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ 

ระดับความส าเร็จ
ของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ

ตัดสินใจ
26
  (IQA 

55 ข้อ7.3) 
 

ระดับ 5 
 

แผนงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ
องค์กร 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80  ฝ.วางแผน
และพัฒนา 

 

                                                           
26 ค้าอธิบาย  1.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) / 2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน

การด าเนินงานประกันคุณภาพ / 3.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ / 4.มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ / 5.มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด        
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 พัฒนากระบวนการ
สื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร 

ระดับความส าเร็จ
ขอ งก า รสื่ อ ส า ร
ภายในองค์กร 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
ระบบ
ประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ 
ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
(สร้าง brand) 

จ า น ว น ร ะ บ บ
ประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ของคณะแพทยศาสตร์ 
ที่มีการเผยแพร่ทั้งใน
และต่างประเทศ 

จ านวน 
(เครือข่ายที่
เพิ่มขึ้นทั้ง
ภายในและ
ภายนอก) 

2  ฝ. 
กิจการพิเศษฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริการสุขภาพ : Health Care Services 

 1.งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา   จ านวน    1,105,500,000 บาท 

 2.งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์   จ านวน    106,072,000 บาท 

 3.งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกัลยาฯ   จ านวน    148,691,200 บาท 

 4.งบประมาณสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ านวน    136,000,000 บาท 

 5.งบประมาณสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จ านวน    823,275,600 บาท 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 1    
เป็นศูนย์บริการทาง
การแพทย์ชัน้เลิศที่
ให้บริการทางดา้น
สุขภาพและทางการ
แพทย ์ แกป่ระชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

พัฒนาศูนย์บริการทาง
การแพทย์ชั้นเลิศ 

จ านวน
ศูนย์บริการทาง
การแพทย์ชั้น
เลิศที่เพิ่มขึ้น 
 

จ านวน 
(ศูนย์) 

1 แผนงานพัฒนาศูนย์
การแพทย์ชั้นเลิศ 
(Center of 
excellence) 
 

จ านวนศูนย์ 
 

จ านวน  
(ศูนย์) 

1  ฝ.รพ. 136,000,000 

แผนงานก่อสร้าง
อาคารกัลยานิวัฒนา
นุสรณ ์

ร้อยละของการ
ด าเนินงานก่อสร้าง
ส าเร็จตามแผน 
 

ร้อยละ 90  ฝ.บริหาร (งบลงทุน = 
133,752,800)  
(งบแผนดิน = 
192,356,000) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 2    
เป็นโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพการรักษาและ
การบริการที่ได้
มาตรฐานระดับชาติ / 

เป็นศูนย์กลางการ
บริการรักษาพยาบาล
ด้วยมาตรฐานระดับ
สากล 

การได้รับการ
รับรองคุณภาพ
จ า ก อ ง ค์ ก ร
ประเมินคุณภาพ 

 ผ่านการ
รับรอง
จาก สรพ. 

 แผนงานพัฒนา
คุณภาพการ
รักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์และศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน

รับรองคุณภาพจาก
องค์กรประเมิน
คุณภาพ 

 ได้รับการ
รับรอง

จาก สรพ. 

 ฝ.รพ.  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
นานาชาติ รับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล 
 

แผนงานสนับสนุน
เวชภัณฑ์ยา  

ร้อยละความส าเร็จ
การบริหารจัดการ
เวชภัณฑ์ยา  

ร้อยละ 90  ฝ.รพ. 1,105,500,000 

แผนงานสนับสนุน
วัสดุการแพทย ์

ร้อยละความส าเร็จ
การบริหารจัดการ
วัสดุการแพทย์ 

ร้อยละ 90  ฝ.รพ. 106,072,000 

     แผนงานใช้ระบบ 
HA/TQA/JCI เป็น
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการ
รักษาพยาบาลให้มี 
“คุณภาพ  มาตรฐาน 
ความปลอดภัย และ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ” 

ร้อยละของผลลัพธ์
ทางคลินิกที่มีค่า
ดีกว่าค่าเฉลี่ยของ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 
(UHOSNET) 

ร้อยละ 53 (ผลปี 55 
ได้ 53.13) 

 ฝ.รพ.  

      ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ป่วยนอก  

ร้อยละ 95 (ผลปี 55 
ได้ 98.86) 

 ฝ.รพ.  

      ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ป่วยใน 

ร้อยละ 95 (ผลปี 55 
ได้ 96.63) 

 ฝ.รพ.  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
      ร้อยละของความพึง

พอใจของผู้ป่วยAE 
ร้อยละ 95 (ผลปี 55 

ได้ 95.18) 
 ฝ.รพ.  

      ร้อยละของจ านวน
ข้อร้องเรียนที่ได้รับ
การตอบสนอง
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

ร้อยละ 90 (ผลปี 55 
ได้ 88.46) 

 ฝ.รพ.  

     แผนงานพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์และศูนย์
หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้
ผ่านการรับรองจาก
ราชวิทยาลัยพยาธิ
วิทยา 

ผ่านการรับรองจาก
ราชวิทยาลัยพยาธิ
วิทยา 

 ผ่าน โครงการพัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ 

ฝ.รพ.  

      แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
โรงพยาบาล (HIS) 

จ านวนระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริการผู้ป่วย 

จ านวน 
(ระบบ) 

2  ฝ.รพ.  

     แผนงานพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของโรงพยาบาล 
(กายภาพ สิ่งแวดลอ้ม 
อาชีวอนามัย อัคคีภัย 
และภัยพิบัติอื่น )ๆ 

ระบบ EVN ทั้ง 3 
ระบบได้รับการ
พัฒนาไปสู่
มาตรฐาน 

ร้อยละ 65  ฝ.รพ.  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
     แผนงานพัฒนาระบบ

การบริการผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยเรื้อรังครบ
วงจร (COC) 

จ านวนระบบและ
กลุ่มโรค (5 โรค
แรก) ที่ได้รับการ
พิจารณาจนครบ
วงจร 

ร้อยละ 80  ฝ.รพ.  

      แผนพัฒนางาน
บริการผู้ป่วยให้มี
ความปลอดภัย (Patient 
safety goals : SIMPLE)  

จ านวนอุบัติการณ์ที่
ส าคัญลดลงทุก
ระดับตามเกณฑ์ของ 
Risk 

ร้อยละ 10  ฝ.รพ.  

      แผนงานบริการผู้ป่วย
ภาวะฉุกเฉิน 

ร้อยละของการ
ให้บริการได้ตาม
ระบบที่ได้ตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ 90  ฝ.รพ.  

 เป็นศูนย์กลางบริการ
วิชาการด้านสุขภาพใน
ระดับนานาชาต ิ

จ านวนโรคที่มี
ผลลัพธ์ทาง
คลินิกระดับ
นานาชาติ 

จ านวน 
(โรค) 

1 แผนงานพัฒนาให้
หน่วยบริการ
รักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ที่มี
ศักยภาพให้เป็น
แหล่งฝึกอบรม
บุคลากรระดับ
นานาชาติ 

จ านวนสาขาวิชาที่
เป็นแหล่งอบรม
ระดับนานาชาต ิ

จ านวน 
(สาขา) 

1  ฝ.รพ.  

      จ านวนบุคลากรจาก
ต่างประเทศที่มา
ศึกษาอบรม ดูงาน 
 

จ านวน 
(คน) 

200  ฝ.รพ.  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
      แผนงานพัฒนาให้

หน่วยบริการ
รักษาพยาบาลของ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่
มีศักยภาพให้เป็น
แหล่งฝึกอบรม
บุคลากรระดับชาติ
และนานาชาต ิ

จ านวนสาขาวิชา
ใหม่ที่เป็นแหล่ง
อบรมระดับชาติ 

จ านวน 
(สาขา) 

1  ศูนย์หัวใจฯ  

      จ านวนสาขาวิชาที่
เป็นแหล่งอบรม
ระดับนานาชาต ิ

จ านวน 
(สาขา) 

1  ศูนย์หัวใจฯ  

 ส่งเสริมการสร้างเสริม
สุขภาพ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การสร้างเสริม

สุขภาพ
27

 
 

ระดับ  แผนงานการพัฒนา
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์เป็น
โรงพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพ 

ได้รับการรับรอง 
Health Promotion 
Hospital (HPH) 

 รับรอง   ฝ.รพ.  

      ร้อยละกลุ่มโรค
เรื้อรัง 5 โรคหลัก
ของคนไทยมี
กระบวนการการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ในการดูแลผู้ป่วย 

ร้อยละ 100 (ผลปี 
55 ได้ 100) 

 ฝ.รพ.  

 
                                                           
27ค้าอธิบาย 1. มีการประกาศให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / 2. มีแผนด าเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / 3. มีการด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบ 7 องค์ประกอบ / 4. มกีารประเมินผลการด าเนินงานทั้ง 7 องค์ประกอบ 

/ 5. มกีารปรับปรุงตามผลการประเมิน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เก่ง ดี มีความสุข 

 1.งบประมาณสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เก่งดีมีสุข จ านวน 8,889,818 บาท 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 1    
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความรู้ความสามารถ
และมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคล 
 

ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย

สนับสนุน
28
 

(IQA 55 ข้อ 2.4) 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
สมรรถนะ
รายบุคคลให้แก่
บุคลากรสายผู้สอน 

ร้อยละบุคลากรสาย
ผู้สอนที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ 

ร้อยละ 50  ฝ.ทรัพย์  

      ร้อยละอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (IQA 55 ข้อ 2.2) 

ร้อยละ 90  ฝ.ทรัพย์  

     แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งด้าน
แพทยศาสตรศึกษา
ให้แก่บุคลากรสาย
ผู้สอน 
 
 

จ านวนบุคลากรสาย
ผู้สอนที่เข้ารับการ
อบรมด้าน
แพทยศาสตรศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

………… 
(ให้ ฝ.
ทรัพย์
ก าหนด) 

 ฝ.ทรัพย์  

                                                           
28 ค้าอธิบาย  1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนคิการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ / 2.มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด / 3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ / 4.มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน า

ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง / 5.มกีารให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคมุให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ / 6.มกีารประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน / 7.การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน (เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 3-4 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 5-6 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 7 ข้อ)                              
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

     แ ผ น ง า น พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก
ร า ยบุ ค คล ใ ห้ แ ก่
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ ได้ รั บ
การพัฒนาสมรรถนะ
หลัก 

ร้อยละ 25  ฝ.ทรัพย์  

     แผนงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ของสายผู้สอนและ
สายสนับสนุน 

ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมด้าน
จริยธรรมของ
คณาจารย์และ
บุคลากร

29
 (กพร.56 

ข้อ 4.3) 

ระดับ 4  ฝ.ทรัพย์  

     แผนงานบริหาร
จัดการอัตราก าลัง
และวางแผน
อัตราก าลัง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
อัตราก าลังที่ครองอยู่
ต่ อ อั ต ร า ที่ พึ ง มี
ทั้งหมด 

ร้อยละ ............. 
(ให้ ฝ.
ทรัพย์
ก าหนด) 

 ฝ.ทรัพย+์ 
ฝ.วางแผน 

 

     พัฒนาผู้น าองค์กร
และกระบวนการน า
อ งค์ ก รอย่ า ง เป็ น
ระบบ 

จ านวนผู้น าองค์กรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ 

จ านวน 
(คน) 

5 (ผลปี 55 
ได้ 5) 

 ฝ.ทรัพย์  

     แผนงานส่งเสริม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ของบุคลากรสาย
ผู้สอน 

ร้อยละของอาจารย์ที่
มี ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการสูงขึ้น 

ร้อยละ 0.78 (ผลปี 
55 ได้ 
0.78) 

 ฝ.ทรัพย์  

                                                           
29 ค้าอธิบาย  1. มีแผนการด าเนินงานด้านจริยธรรม/ 2.มีการด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม / 3.มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม โครงการ / 4.มีการรายงานผลการด าเนินงาน / 5.มีการปรับปรุงทบทวนแก้ไขแผน      
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

      ร้อยละอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (IQA 55 ข้อ 
2.3) 

ร้อยละ 48  ฝ.ทรัพย์  

     แผนงานส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของบุคลากร
สา ยสนั บสนุ นที่ มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น 

ร้อยละ 1.15 (ผลปี 
55 ได้ 
1.15) 

 ฝ.ทรัพย์  

 การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรเพื่อน าสู่การ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลอย่างเป็นระบบ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

บุคลากร
30

  

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคลสายผู้สอน 

ร้อยละของอาจารย์
ได้รับการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
รายบุคคล 

ร้อยละ 100  ฝ.ทรัพย์  

     แผนงานพัฒนา
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคลสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนได้รับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 
 

ร้อยละ 100  ฝ.ทรัพย์  

                                                           
30 ค้าอธิบาย 1. มีระบบบริหารงานบุคลทีเ่ป็นทางการ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การกระจายอ านาจ / 2. มีการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้าง /3. มีการด าเนินการตามแผน /4. มีการประเมิน /5. มีการทบทวนและน าไปปรับปรุง 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

     แผนพัฒนาอาจารย์
รายบุคคลตามผล
การประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ <80  ฝ.ทรัพย์  

     แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
รายบุคคลตามผล
การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ <80  ฝ.ทรัพย์  

 พัฒนาระบบ
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ 

ระดับของร้อย
ละความพึง
พอใจต่อการจัด
สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์
ของคณะฯ  
(เกณฑ์ 1=65%, 
2=70%, 
3=75%, 
4=80%, 
5=85%)   

ระดับ 5 แผนงานส ารวจ
ความพึงพอใจของ
คณาจารย์ต่อการจัด
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของ
คณะฯ   

ร้อยละความพึงพอใจ
และความผาสุกของ
คณาจารย์ 
(ค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 54 : 9.2) 

ร้อยละ 80  ฝ.ทรัพย์  

     แผนงานส ารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนต่อการจัด
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของ
คณะฯ   

ร้อยละความพึงพอใจ
และความผาสุกของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
(ค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 54 : 9.3) 
 

ร้อยละ 80    
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

     แผนงานส ารวจ
ความพึงพอใจของ
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนต่อ
บทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อบทบาทและ
หน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 
(ค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 54 : 9.4) 

ร้อยละ 80  ฝ.ทรัพย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความม่ันคงการเงินและสินทรัพย์ 

 1.งบประมาณสนับสนุนการสร้างความม่ันคงทางสินทรัพย์  จ านวน 922,540  บาท  

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ 1    
มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และ
ทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่าต่อองค์กรมี
ความม่ันคงทางการ
เงินสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

พัฒนาระบบบริหาร
ทางการเงิน การคลัง 

ระบบและกลไก
การเงินและ

งบประมาณ
31
 

(IQA 55 ข้อ 8.1) 

ระดับ 5 แผนงานพัฒนา
ระบบบริหารทาง
การเงิน และการ
คลัง  

ระดับความส าเร็จ
ของการก ากับติดตาม
ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณให้
เป็นไปตามแผนและ

เกิดการประหยัด32 

(ค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 54 : 13) 

ระดับ 5  ฝ.บริหาร  

      ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เงินแผ่นดินตามแผน 

ร้อยละ 90  ฝ.บริหาร  

                                                           
31 ค้าอธิบาย  1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงนิที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ/หนว่ยงาน / 2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ / 3.มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิารในแต่ละ   พันธกิจและการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  และบคุลากร / 4.มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อกรรมการบริหารสูงสุดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง / 5.มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง / 6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ก าหนด / 7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้
เงินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (เกณฑ์ : 1 = ด าเนินการ 1 ข้อ, 2 = ด าเนินการ 2-3 ข้อ , 3 = ด าเนินการ 4-5 ข้อ , 4 = ด าเนินการ 6 ข้อ , 5 = ด าเนินการ 7 ข้อ)                              
 
32 ค้าอธิบาย 1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน / 2. มีการก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและแจง้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ (แสดงมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนโดย

ผู้เกี่ยวข้องต้องรับทราบและถือปฏิบัติ / 3. มกีารด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด / 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการคณะได้รับทราบอย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในไตรมาสที่ 3) / 5. มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการคณะได้รับทราบอย่างน้อย 2 ครั้ง (ภายในไตรมาส 

ที่ 4) 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 

      ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ตามแผน 
(พิจารณาจาก
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงิน
รายได้ที่ตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ 2556 
และใช้จริงตามแผน
ในปี 2556) 

ร้อยละ 90  ฝ.บริหาร  

      ร้อยละของเงินรายได้
ที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
 

 ฝ.บริหาร  

 พัฒน าก า ร บ ริ ห า ร
จัดการเพื่อเพิ่มรายได้
ของคณะแพทยศาสตร์ 

ร้อยละของเงิน
รายได้ที่เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 1.50 แผนงานพัฒนา
ระบบจัดเก็บเงิน
รายได้จากการ
รักษาพยาบาล 

ร้อยละของเงินรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการ
รักษาพยาบาล  
 

ร้อยละ 5 
(ผลลัพธ์ 
55 ได้ 
25.66) 

 ฝ.รพ.  

     แผนงานสร้าง
รายได้เพ่ิมจากการ
วิจัย 

ร้อยละของเงินรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากการวิจัย  

ร้อยละ 45 
(ผลลัพธ์ 
55 ได้ 
49.33) 

 ฝ.บริหาร  

     แผนงานสร้าง
รายได้เพ่ิมจากการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของเงินรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการเรียน
การสอน  
 

ร้อยละ 7 
(ผลลัพธ์ 
55 ได้ 
9.65) 

 ฝ.บริหาร  
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 

     แผนงานสร้าง
รายได้เพ่ิมจากการ
เรียนการบริการทาง
วิชาการ 

ร้อยละของเงินรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากการ
บริการทางวิชาการ  

ร้อยละ 25 
(ผลลัพธ์ 
55 ได้ 
27.27) 

 ฝ.บริหาร  

     แผน Utilization 
Management 

ระดับความส าเร็จ
ของการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน33 

(ค้ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 54 : 15) 

ระดับ 5 
(ผลลัพธ์ 
55 NA) 

 ฝ.บริหาร  

     แผนงานบริหาร
จัดการพื้นที่และ
ทรัพย์สินเพื่อสร้าง
รายได้และการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
(คิดจากฐานรายได้ 
การบริหารจัดการ
พื้นที่และทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556) 
 

ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการ
บริหารจัดการพื้นที่
และทรัพย์สิน 

ร้อยละ 12 
(ผลลัพธ์ 
55 ได้ 
14.49) 

 ฝ.บริหาร  

                                                           
33   1. มกีารประชุมปรึกษาหารือเพื่อก าหนดนโยบายและแผนในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ / 2. มีการจัดท าประกาศหรือนโยบายแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน / 3. มกีารก าหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันกับคณะ/หน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย / 4. มีการก าหนดข้อตกลงหรือ MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดบัภูมิภาค หรือองค์กรต่างๆ / 5. มีการก าหนดข้อตกลงหรือ 

MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาลัยระดับชาติ เช่น สกอ. สกว. เป็นต้น ค้าอธิบาย  1. / 2. / 3. / 4. / 5. 
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดกลยุทธ์ หน่วยวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน 

ประจ้าปี 2557 
ตัวชี วัดแผนงาน หน่วยวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 

     แผนงานสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ 

จ านวนผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ที่
สร้างรายได้ 

จ านวน  2 
(ผลลัพธ์ 
55 NA) 

 ฝ.บริหาร  

     แผนงานพัฒนา
พื้นที่ส านักงานน้ า
บาดาล(เดิม)ให้เป็น 
พื้นที่บริการ
รักษาพยาบาลชั้น
เลิศ 

จ านวนแผนงาน
พัฒนาพื้นที่ 

จ านวน 
(แผนงาน) 

1 
(ผลลัพธ์ 
55 ได้ 1) 

 ฝ.บริหาร  

 

 

 


