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 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือเป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) 
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุม/ สัมมนา เพื่อระดมสมองจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากรจากทุกภาคส่วน ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษา
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 30 กันยายน 2559 
 
 ในการนี้  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้านคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ด้านบริการวิชาการ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้จัดท าและทบทวนแผน
กลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือวางยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต    
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                    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นโดยแยกมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์ ซึ่งเดิมการด าเนินงานหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นั้นถูกก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ (แผน 4 ปี) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2549-2552) จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาท
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยหลักการและเหตุผลตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบ
กับปัญหาและความต้องการสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรด้านสัตวแพทยศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
                   ตลอดจนความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีนโยบายในการพัฒนาโครงการ
จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น ในระยะแรกของโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้โอนย้าย
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี 
พร้อมทั้งทรัพย์สินมาสังกัดโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  ทั้งนี้ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์ม)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยเสริมศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์ หลังจากนั้นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ จึงได้มีการยกร่างหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ในปีการศึกษา 2/2548 
            โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นประกอบไปด้วยคณะกรรมการในการยก
ร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการด าเนินการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ 
นอกเหนือไปจากคณะท างาน ปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตร์ ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาประมง เพ่ิมขึ้นใหม่อีก 1 หลักสูตร ท าให้
การบริหารงานภายในของโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาได้แก่ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และประมง อยู่ภายในคณะวิชาเดียวกัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ จึงได้เสนอขอจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550  โดยที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้ด าเนินการในรูปแบบโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ไปก่อน ซึ่งหากมีความ
พร้อมจึงน ากลับมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพื่อจัดตั้งเป็นคณะต่อไปและหลังจากนั้นคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ จึงได้รับการอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2551 
                    และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม จึงได้มีมติให้จัดตั้ง “คณะสัตว
แพทยศาสตร์” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Veterinary 
Sciences” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยให้มีการโอนย้ายบุคลากร นิสิตและทรัพย์สินของหลักสูตรสัตว
ศาสตร์และหลักสูตรประมงกลับไปยังคณะเทคโนโลยี ตั้งแตเ่ริ่มก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคณบดี ตามวาระ 
ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ น.สพ. ประจักษ์ พัวเพ่ิมพูลศิริ ต าแหน่งประธานโครงการจัดตั้ง 
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551) 

       2. รองศาสตราจารย์ น.สพ. ประจักษ์ พัวเพ่ิมพูลศิริ  ต าแหน่งรักษาการคณบดีคณะสัตว 
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552) 
 

 หลักการและเหตุผล 
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     3. รองศาสตราจารย์ เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ต าแหน่งรักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์ (ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552) 

     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช ต าแหน่งรักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์ (ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552) 
     5. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เสรี ดอนแก้วบัว ต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตว
ศาสตร์  (ลงวันที่ 29 มกราคม 2553) 

     6. นายสัตวแพทย์ ดร. เอกชัย เจนวิถีสุข ต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ (ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) 

     7. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล  เองวานิช ต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2555) 

    8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ต าแหน่งรักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ลง 
วันที่  17 มิถุนายน 2559) 

    9. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช ต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน) 
         ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546  โดยในหมวด 3 มาตรา 14 
ได้ก าหนดไว้ว่า ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 13 ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดย
น านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อย่างน้อย
จะต้องมีสาระส าคัญเก่ียวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบใน
แต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการและการ
ติดตามประเมินผล”  
          รัฐบาลจึงได้จัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน (4 ปี) และให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ (4ปี) เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และทิศทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยรัฐบาลมุ่งเน้น
การบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุกมิติ (Function Area และ Agenda) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเสนอ
ยุทธศาสตร์เฉพาะ/พิเศษพร้อมวงเงินเข้าคณะรัฐมนตรี โดยตรงเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลมีแนวคิดยุทธศาสตร์ริเริ่มใหม่ๆ 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่วงเงินงบประมาณในแต่ละปีมีจ านวนจ ากัด และจะมีการปรับบทบาท
ของหน่วยงานกลาง เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองต่อนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลภายใต้
กระบวนการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในแง่ของกรอบนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนา การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทระยะยาวที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นกรอบ
แนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สอด
รับกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น สามารถชี้น าและเป็นกลไกให้สามารถขับเคลื่อนในเชิงการ
แข่งขันที่เน้นการพ่ึงตนเอง โดยได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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                  คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายของประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริบทที่เป็นพัธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของคณะสัตว
แพทยศาสตร์สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศ ดังนี้ 

1. กรอบกลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
              1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
                        “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก  
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
               1.2 วัตุประสงค์ 

                1.2.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
                1.2.2 ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณา
การ 
                1.2.3 สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน  

                ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน 
               1.3  ยุทธศาสตร์ 

    1.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    1.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    1.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน 
    1.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในสังคม 
    1.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
                    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทกา
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์
ดังนี้ 

     2.1 วัตถุประสงค์ 
                               2.1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอด 
          ชีวิต มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมี  
          ความสุขในสังคมสูงวัย 

                  

 กรอบกลยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภายนอก 
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                       2.1.2 เพ่ือให้ระบบเศรฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืนมีความม่ันคง
ทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุมมีระบบโลจิสติกส์ที่
ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่างๆ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
                       2.1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                       2.1.4 เพ่ือสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ ในระดับอนุภาค 
ภูมิภาค และโลก 
                       2.1.5 เพ่ือให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และ
พ้ืนทีร่วมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น 
                  2.2  เป้าหมายรวม 
                       2.2.1 คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
                       2.2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
                       2.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
                       2.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
                               สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหาร พลังงานและน้ า 
                       2.2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ทีด่ีและ 
                               เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
                       2.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจาย 
                               อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน         
                  2.3 ยุทธศาสตร์ 
                       2.3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                       2.3.2 ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
                       2.3.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
                       2.3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                       2.3.5 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
                       2.3.6 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน 
                               สังคมไทย 
                       2.3.7 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                       2.3.8 ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
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                       2.3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
                       2.3.10 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
                   แผนการศึกษาแห่งชาติ ( พ.ศ.2560 – 2579 ) เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 14 มีนาคม 2560 
                 3.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผลึก
ก าลังมู่สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้าม 
กับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
                 3.2 วิสัยทัศน์ 
                 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

                  3.3 ยุทธศาสตร์ 
                     3.3.1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
                    3.3.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
                            แข่งขันของประเทศ 
                     3.3.3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                     3.3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                     3.3.5 การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                     3.3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

       3.4 เป้าหมาย 
                     3.4.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access) 
                     3.4.2 ความเท่าเทียม (Equity) 
                     3.4.3 คุณภาพ (Quality) 
                     3.4.4 ประสทิธิภาพ (Efficiency) 
                     3.4.5 การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

4. สภาพบริบทด านการศึกษาของประเทศไทย  
(ท่ีมา:ส านักประเมินผลการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 2558) 

1. ด านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
                 1.1 อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2551- 2556
พบว่า 
                     1.1.1 การศึกษาภาคบังคับ มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 101.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 96.7 ในปี 
2557 โดยระดับการศีกษาที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนคือระดับก่อนประถมศึกษา โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 113.0 เป็นร้อยละ 
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116.3 ระดับการศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ ประถมศึกษาและมัธยม ลดลงจากร้อยละ 105.2 และ 94.9 เป็น 
100.4 และ 89.9 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
 
                   1.1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 67.9 เป็นร้อยละ 76.8 ในช่วงเวลา
เดียวกัน ตามล าดับ โดยสามัญ และสายอาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.6 และ 26.3 เป็นร้อยละ 52.0 และ 24.8 ในช่วง
เวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
                   1.1.3 ระดับอุดมศึกษา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 39.5 เป็นร้อยละ 49.3 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ดับปริญญาตรี เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 29.3 เป็นร้อยละ 40.8 ส่วนอนุปริญญา ลดลงจากร้อยละ 19.9 เป็นร้อยละ 
16.9 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
              1.2 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมต้นมีแนวโน้มลดลง เหลือร้อยละ 93.1 
และ 92.7 ในปีการศึกษา 2556 ส่วนระดับมัธยมปลายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 86.2 จ าแนกเป็นสายสามัญ
และสายอาชีพ ร้อยละ 89.5 และ 80.6 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
              1.3 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น  
9.0 ปี ในปี 2557 

2. ด านคุณภาพทางการศึกษา 
              2.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 67.7 ในปี 2550 
เป็นร้อยละ 72.5 ในปี 2557 
              2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0.5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ระดับรุนแรง โดยมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง(ความสูงเทียบกับอายุ)และมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน 
(น้ าหนักเทียบกับความสูง) ปี 2555 เท่ากับร้อยละ 2.1 5.9 และ 22 ตามล าดับ 

2.3 คะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระหลัก ปีการศึกษา 
 2552-2557 จ าแนกตามระดับชั้นพบว่า 
                  2.3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยังมีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50  
                 2.3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 และวิชาภาษาไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่างจากปี 2552 
                 2.3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน แต่ก็ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ 50 อาทิ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคงเดิม อาทิ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ และศิลปะ และวิชาที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนลดลง อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 
                 2.3.4 หากจ าแนกตามกลุ่มสาระวิชาและระดับชั้น พบว่า เกือบทุกวิชามีคะแนน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงเมื่อเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
                 2.3.5 หากจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
 



11 
 

   

แผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

             2.4 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-NET) ปีการศึกษา 2554-2557 จ าแนกตามระดับ
การศึกษาและสาระ พบว่า 
                 2.4.1 ระดับประถมศึกษา ทุกสาระวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 โดย
สาระวิชาที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแนวโน้มลดลง อาทิ ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต ส่วนสาระด้านการพัฒนาสังคมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
                 2.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 
มีเพียงสาระด้านทักษะการเรียนรู้ ส่วนสาระวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 และมี
แนวโน้มลดลง อาทิ ด้านการประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมส่วนสาระด้านความรู้
พ้ืนฐานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
                 2.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุก สาระวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อย
ละ 50 และมีแนวโน้มลดลงทุกสาระหลัก 
           2.5 เวลาเฉลี่ยที่คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้ในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานลดลงจาก 
39 นาทีต่อวัน ในปี 2551 เป็น 37 นาทีต่อวันในปี 2556 โดยกลุ่มเยาวชนอายุ(12-24 ปี) มีเวลาในการอ่านมาก
ที่สุด 50 นาทีต่อวัน รองลงมาได้แก่ กลุ่มวัยเด็กอาย(6-14 ปี) มีเวลาในการอ่าน 46 นาทีต่อวันโดยภาคท่ีมีเวลาใน
การอ่านหนังสือมากท่ีสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ รองลงมาได้แก่  ภาคใต้และภาคกลาง 
           2.6 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา โดย IMD แม้ว่าผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะลดลง 1 อันดับ จากอันดับที่ 29 ในปี 2557 เป็นอันดับที่ 30 ในปี 
2558 และเป็นอันดับที่สามในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาของไทยเพ่ิมข้ึน 6 อันดับ จากอันดับที่ 54 เป็นอันดับที่ 48 ในช่วงเวลาเดียวกันตามล าดับ 
โดยมีตัวชี้วัดย่อยด้านการศึกษาท่ีเป็นจุดเด่นและเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เพ่ิมข้ึนในปี 2557 2 ตัวชี้วัดได้แก่ ร้อยละของ
งบประมาณภาครัฐที่ใช้ในการศึกษาต่อนักเรียนระดับบมัธยมศึกษา และร้อยละของผู้หญิงที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ส่วนตัวชี้วัดย่อยด้านการศึกษาที่มีอันดับดีขึ้นมากท่ีสุด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการไม่รู้
หนังสือของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไป และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา และตัวชี้วัดที่มีอันดับลดลง 
ได้แก่ ตัวชี้วัดอัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา (ตัวชี้วัดด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา) 
ตัวชี้วัดความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ตัวชี้วัดความคิดเห็นต่อทักษะด้านภาษา (ตัวชี้วัด
กลุ่มคุณภาพการศึกษา) ตัวชี้วัดประชากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามา
ศึกษาในประเทศ (ตัวชี้วัดกลุ่มการอุดมศึกษา) ตัวชี้วัดความคิดเห็นต่อการตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาสาขาบริหารจัดการที่
ตอบสนองต่อความต้องการภาคธุรกิจ (ตัวชี้วัดกลุ่มคุณภาพการศึกษาท่ีตอบสนองต่อภาคธุรกิจ) 
          2.7 จ านวนคดีเด็กและเยาวชน (อายุ10-18 ปี) ที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
มีแนวโน้มลดลงจาก 46,981 คนในปี 2551 เหลือ 37,433 คนในปี 2556 
          2.8 จ านวนเด็กต่ ากว่าอายุ 15 ปี ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร เพ่ิมข้ึนจาก 3,043 คนในปี 2551 เป็น 3,680 
คนในปี 2556 
          2.9 อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 91.1 จ าแนกเป็นด้านการ
อ่านหนังสือ เขียนหนังสือได้ และค านวณได้ ร้อยละ 94.8,94.1 และ 93.8 ตามล าดับ 
          2.10 ร้อยละของก าลังแรงงานที่จบมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 43.12 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 
51.04 ในปี 2557 โดยระดับอุดมศึกามีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนมากที่สุด จากร้อยละ 14.93 เป็นร้อยละ 19.83 รองลงมา
เป็นระดับมัธยมปลาย และมัธยมต้น ซึ่งเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 12.91 และ15.29 เป็นร้อยละ 15.16 และ 16.05 
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ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ 
           2.11 ทักษะด้านภาษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการของประเทศไทย  
ปี 2552-2557 อยู่ในอันดับที่ลดลงจากอันดับที่ 43 ในปี 2551 เป็นอันดับที่ 51 ในปี 2557 จากจ านวน ประเทศท่ี
จัดอันดับ 57 และ 60 ประเทศตามล าดับ 
           2.12 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเท่าเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน เพิ่มจาก 0.65 
ในปี 2551 เป็น 0.80 ในปี 2556 และอยู่ในอันดับที่ลดลงจากอันดับที่ 47 เป็นอันดับที่ 53 โดย IMD โดยงบวิจัย
และพัฒนาต่อ GDP เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.22 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 0.39 ในปี 2555 
           2.13 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 22.5 และ 
17.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 31.7 และ 31.6 ในปี 2557  

3. ด านการบริหารจัดการ 
           3.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                       3.1.1 บรหิารและจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลาง สถานศึกษาขาดความอิสระ คล่องตัว
ในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
                       3.1.2 การรับรู้ข้อมูลในตลาดการศึกษาที่ไม่เท่ากัน ทั้งผู้ผลิตบริการและผู้ซื้อบริการการศึกษา ท าให้
กลุ่มท่ีมีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากกว่า
กลุ่มคนที่ด้อยโอกาส/ยากจน 
                       3.1.3 ความสามารถของตลาดในการตอบสนองมีมากกว่าความต้องการของผู้รับบริการเนื่องจาก
โครงสร้างประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในอีก 10-20 ปีข้างหน้า 
และน ามาซึ่งความสูญเปล่าและความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐ 
                       3.1.4 การผูกขาดการจัดการศึกษาโดยรัฐ ผ่านนโยบายและมาตรการของรัฐที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นผล
ให้ขาดการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยน าทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษามาจากภาครัฐเป็นหลัก 

         3.2 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) 
                       3.2.1 แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นนิติบุคคล มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่ก็ยัง
มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
                       3.2.2 ขาดแคลนก าลังคนระดับกลาง (สายอาชีพ) แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษา และให้เงินกู้ยืมแก่ผู้เรียน แต่ก็ไม่สร้างแรงจูงใจให้ประชากรวัยเรียนเข้าศึกษาในสายอาชีพ 
                       3.2.3 สถาบันอุดมศึกษาผลิตก าลังคนตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละสถาบัน มุ่งผลิตเชิง
พาณิชย์ เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ อีกท้ังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ว่างงานของผู้จบระดับอุดมศึกษา ปัญหาการท างานต ากว่าระดับ และการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างรอหางาน
ท า 
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วิสัยทัศน์ 
 “เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล” 
 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

                                เปา้ประสงค์ท่ี 1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
                                ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการ 
                                รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
                                และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
                                เปา้ประสงค์ท่ี 1.2 บัณฑิตผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
                                ทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
                                เปา้ประสงค์ท่ี 1.3 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร างสรรค์เพื่อสร างองค์ความรู และนวัตกรรมที่สร างคุณค่า 
ทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัย  
หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไข 
ปัญหาหรือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
 หรือสิ่งประดิษฐ์ 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 
นานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู และบริการวิชาการแก่สังคม 
                                เปา้ประสงค์ท่ี 3.1 มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement)    
                                ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช ประโยชน์ต่อสังคม 
                    เป้าประสงค์ท่ี 4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ 
                    ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการ 
                    จากการเรียนการสอนและการวิจัย 
                    เป้าประสงค์ท่ี 4.2 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
                    ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้าง 
                    มูลค่าเพ่ิมได้ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 

                   เป้าประสงค์ท่ี 5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง 
                   ตามเอกลักษณต์อบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
                   เป้าประสงค์ท่ี 5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
                   ที่มีประสิทธิภาพ                                    
                   เป้าประสงค์ท่ี 5.3 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ  
                   ที่มปีระสิทธิภาพและมาตรฐาน 
                   เป้าประสงค์ท่ี 5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให ได รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
                   เป้าประสงค์ท่ี 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมิน 
                   คุณภาพในระดับสากล 

                               เป้าประสงค์ท่ี 6.2 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรับรองความ  
                               เปน็นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล อม 
                   เป้าประสงค์ท่ี 7.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว 
                   และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถานที่ตั้ง ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด 
มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ โทรสาร 043-742832 ภายใน 6182  Website: www.vet.msu.ac.th 
facebook: Faculty of Veterinary Sciences MSU  
คณะสัตวแพทยศาสตร์แบ่งการบริหารหน่วยงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่ง
หน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการคณะ ดังนี้ 
(1) งานบริหารทั่วไป 
(2) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(3) งานนโยบายและแผน งบประมาณ 
(4) งานประกันคุณภาพการศึกษา กพร. ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 
(5) งานบริการการศึกษา 
(6) งานกิจการนิสิต และกิจการพิเศษ 
(7) โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน 

 
ให้แบ่งหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้ 
(1) ส านักวิชาการ 

 สถานการณ์และสภาพปัจจุบันของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

http://www.vet.msu.ac.th/
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(2) ส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย ์
 
บุคลากร 
        คณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 87 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 41 คน สายสนับสนุน 46 คน จ าแนกเป็น
ข้าราชการสายวิชาการ  2 คน พนักงานสายวิชาการ 39 คน ข้าราชการสายทั่วไป 1 คน พนักงานราชการ 1 คน 
พนักงานปฏิบัติการ 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว 36 คน จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 1 
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน และอาจารย์ 35 คน และจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาเอก 12 คน วุฒิ
ปริญญาโท 10 คน และวุฒิปริญญาตรี  19 คน บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
สรุปผลการด าเนินงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับ
อธิการบดี จ านวนทั้งสิ้น 47 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน มีผลการด าเนินงานในการ
ประเมินตนเองอยู่ที่ 4.7101 และผลการประเมินงานจากคณะกรรมการอยู่ที่ 4.6303  เมื่อจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต การเรยีนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสภาวิชาชีพและตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา           
           1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร มีผลการประเมินเท่ากับ 5.0000  
      1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ 

        อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินเท่ากับ 4.8444       
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร างองค์ความรู และพัฒนานวัตกรรมที่สร างมูลค่าเพิ่มหรือใช ประโยชน์ให กับ   
ชุมชนและสังคม                  
           2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 

    มีผลการประเมินเท่ากับ 5.0000 
           2.2 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
     มีผลการประเมินเท่ากับ 5.0000 
           2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาของชุมชน 
     มีผลการประเมินเท่ากับ 5.0000 
           2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 
      มีผลการประเมินเท่ากับ 3.7500 
           2.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ชุมชนหรือสังคมได้ 
     มีผลการประเมินเท่ากับ 0.0000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
           3.1 มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและ 
                สังคม มีผลการประเมินเท่ากับ 4.5000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท องถิ่นไปใช  
ประโยชน์อย่างย่ังยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล        
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           4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน   
                วัฒนธรรมระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
                มีผลการประเมินเท่ากับ 5.0000 
           4.2 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ    
                และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ มีผลการประเมินเท่ากับ 5.0000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล  
           5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อ  
                การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีผลการประเมินเท่ากับ 4.5000 
           5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
                มีผลการประเมินเท่ากับ 4.6667 
           5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  
                มีผลการประเมินเท่ากับ 3.3969 
           5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีผลการประเมินเท่ากับ 5.0000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให ได รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
มหาลัยในระดับสากล 
           6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
                มีผลการประเมินเท่ากับ 3.7500  
           6.2 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
                มีผลการประเมินเท่ากับ 5.0000 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่มหาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล อม 
           7.1 มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                มีผลการประเมินเท่ากับ 1.0000 
 
 
    
 
 1. จุดแข็ง (Strength) 

1.1 โครงสร้างของหน่วยงานมีความชัดเจน 
1.2 บุคลากรอายุน้อยวัยใกล้เคียงกัน มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
1.3 มนีโยบายสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 
1.4 มีอุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
1.5 มีโรงพยาบาลสัตว์เป็นแหล่งบริการตั้งอยู่พ้ืนที่ในเมือง มีความสะดวกสบายในการรับบริการ 
1.6 มีโครงการบริการวิชาการ และโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
1.7 เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง 
1.8 หลักสูตรผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา 

 ผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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1.9 อาจารย์สามารถน าผลงานวิจัย หรือการไปพัฒนาตนเองมาปรับปรุงในด้านการจัดการเรียนการสอน 
     ได้อย่างอิสระ 

 2. จุดอ่อน (Weakness) 
         2.1 ด านสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

    2.1.1. อาคารสถานที่มีสภาพเก่า และช ารุด   
    2.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ไม่มีระบบการบริหารจัดการ และการดูแลรักษาท่ีดี  
    2.1.3 สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบสาธารณุปโภคมีสภาพทรุดโทรม ระบบน้ า เครื่องปรับอากาศ  
           ระบบไฟฟ้า 
    2.1.4 การก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์เกิดความล่าช้าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  

         2.2 ด านบุคลากร 
    2.2.1 การลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการท าให้ขาดความต่อเนื่องด้านการเรียนการสอน  
    2.2.2 บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ   
            เช่น ด้านการสอน และการวิจัย  
    2.2.3 บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวท าให้อัตราการลาออกจากงานสูง ส่งผลให้ 
            การพัฒนางาน ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
    2.2.4 การพัฒนาบุคลากรยังไม่ทั่วถึง  
    2.2.5 บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวินิจฉัยโรค  
    2.2.6 อาจารย์ในคณะมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอก เป็นจ านวนมาก  

         2.3 ด านการเรียนการสอน 
              2.3.1 เนื้อหาของรายวิชากลุ่มวิชาพรีคลินิกจ านวนหน่วยกิตมากเกินไป หัวข้อการสอนแต่ละรายวิชามี 
              ความซ้ าซ้อนกัน 
              2.3.2 เนื้อหาสาระรายวิชาต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
              2.3.3 แผนการเรียนบางรายวิชายังไม่เหมาะสม 

    2.3.4 ผู้เรียนขาดความรู้พ้ืนฐานด้านสัตวศาสตร์เพื่อน าไปประกอบวิชาชีพ 
    2.3.5 ผู้เรียนขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

         2.4 ด านบริการวิชาการและวิจัย 
              2.4.1 โรงพยาบาลสัตว์ยังไม่สามารถรับสัตว์ป่วยใน และเปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย ์ 
              2.4.2 การจัดหารายได้จากการให้บริการห้องปฏิบัติการ แต่ห้องปฏิบัติการยังไม่ได้รับการรับรอง 
                      มาตรฐาน 

    2.4.3 การจัดหารายได้ต้องมีการออกระเบียบข้อบังคับใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการ 
           ปฏิบัติงาน  
    2.4.4 ผลงานตีพิมพ์วิจัยของอาจารย์ยังมีสัดส่วนน้อย  

         2.5 ด านการพัฒนานิสิต 
    2.5.1. ขาดการส่งเสริมด้านเอกลักษณ์ของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม  
    2.5.2 ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านกายภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต  
    2.5.3 นิสิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในสัดส่วนต่ า   
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3. โอกาส (Opportunity) 
3.1 คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการรองรับสัตว์ป่วยในภาคอีสานตอนใต้ 
3.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นสถาบันใหม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบได้ง่าย 
3.3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอก   
3.4 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคณะฯ มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ใน 
     ต่างประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตได้อย่างกว้างขวาง และพัฒนานิสิตสู่สากล 
3.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Social media เป็นแหล่งในการศึกษาหา 
     ความรู้ และการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ท าให้มีแหล่งองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

        3.6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีเครือข่ายจากชุมชนนอกมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ ท าให้คณะสามารถ  
             ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมการประเมินจากสัตวแพทยสภา  
             เป็นประจ าทุกปี ท าให้คณะฯ มีการพัฒนาและปรัปปรุงอย่างต่อเนื่อง 
        3.7 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปี 2558 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

     หลักสูตรไว้ค่อนข้างสูง ส่งผลให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมี 
     การพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

4. ภาวะคุกคาม (Threat) 
 4.1 สัตว์ป่วยที่มาท าการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์มีจ านวนน้อย และเป็นโรคทั่วไป  
 4.2 มีสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ในประเทศเพ่ิมข้ึน เกิดการแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา    
      สถานที่ฝึกงาน รวมทั้งตลาดแรงงานของบัณฑิต 
 4.3 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลต่อภาวะการหางานท าของบัณฑิต  
 4.4 คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะฯ เปิดใหม่จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก และขาดความเชื่อมั่นจากหน่วยงาน 
      ภายนอก  
 4.5 สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อรายได้ของผู้ปกครองในการส่งนิสิตเข้าศึกษา 
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ส่วนที่ 2  
แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561-2565 
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วิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม  

 
 
 
 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตสัตว

แพทยศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และงานวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศภายใน 4 ปี มุ่งเน้น
บริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์สู่ชุมชน 

  
 
 
  
 1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถโดยมุ่ งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการ 
วิชาการ และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม                
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง พัฒนา คณะสัตวแพทยศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาวิชาชีพด้าน 
สัตวแพทย์ 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
  
 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ส่งเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการรวมทั้งเผยแพร่
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

 ปรัชญา 
 

 วิสัยทัศน ์
 

 พันธกิจ  
 

 วัตถุประสงค ์
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แผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร 
(VETMSU)      

ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 
การมุ่งเน นพัฒนา 

 
 
V = Volunteer    

 
จิตอาสา 

-การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
-การมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 

 
E = Excellence 

 
ความเป็นเลิศ 

-มุ่งเน้นในด้านการท าวิจัยเพื่อน าความรู้มาพัฒนา
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและ 
การบริการวิชาการ 

 
T = Teamwork  

 
การท างานเป็นทีม 

-การพัฒนาบุคลากรทั้งในสายวิชาการส านักงาน
เลขานุการคณะฯ และโรงพยาบาลสัตว์ฯ (เน้น
สัตว์เล็ก) สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างทีมการ
ท างานที่เข้มแข็ง 

 
M = Morality 

คุณธรรมจริยธรรม -ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต ด้านการจัด
กิจกรรมและด้านการจัดการเรียนการสอน 
-ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร มีความตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
มีคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน 
-ส่งเสริมให้บุคลากรรักองค์กร 

 
S = Sustainability 

 
ความยั่งยืน 

-การปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น เพ่ือให้มี ความ
ช านาญด้านทักษะวิชาชีพ 

U = Universality 
 
 

ความเป็นสากล -การสร้างเครือข่าย MOU 
-การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
-การส่งนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศ 
-การอบรมสหกิจศึกษา 
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แผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

  
 

  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม    
                                 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา       
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์กับ 
                                 ชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะสัตว

แพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้รับการ 
                                 ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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โครงสร างการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร ์

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 

หัวหน าส านักวิชาการ หัวหน าส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
ทางสัตวแพทย์ 

งานบริหารทั่วไป 

งานการเงิน บัญชี และพัสด ุ
 

งานนโยบายและแผน งบประมาณ  
และ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา กพร. 
ความเสีย่ง และการจัดการความรู้ 

งานบริการการศึกษา 

งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 

ศูนย์บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
 

 

 ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการให้บรกิาร 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง 

หลักสตูร สพ.บ. 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบดี 

หัวหน าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายนิสิต
และกิจการพิเศษ 

โรงพยาบาลสัตวเ์พื่อการเรียนการสอน
ฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู ช่วยคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อ
การเรียนการสอน 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

และแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

  การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่

มหาวิทยาลัยสีเขยีว 
และรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 

พัฒนาการวิจัย
และสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี

ประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้
ได้รับการยอมรับ
และพัฒนาเป็น
คณะในระดับ

สากล   

การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพภายใต้
การจัดการเรียน

การสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัย

ตามเกณฑ์
มาตรฐานสภาวิชา

และตามกรอบ
มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

พัฒนาสู่คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็น
สีเขียวและรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ให้
ได้รับการยอมรับ
และพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี

ประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหาร

จัดการคณะสัตว
แพทยศาสตร์ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมการน าทุนทาง
วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นไป
ใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน และผสมผสาน
วัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล 

เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และ

บริการวิชาการแก่
สังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การวิจยัเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และ
พัฒนานวัตกรรม
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
หรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและ

สังคม 

พัฒนาการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ภายใต้การจัดเรียน
การสอนในหลักสูตร
ที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติ

และสากล 

เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ และ

บริการวิชาการแก่
สังคม 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน

ฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์

ต่อสังคม 



26 
 

   

 
 
 
 
     
       
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 

ประสิทธิภาพ 
ตาม

ยุทธศาสตร ์

คุณภาพ 
การ

ให บริการ 

ประสิทธิผล 
การปฏบิัติ
ราชการ 

 การพัฒนา
องค์กร 

การพัฒนาองค์กรภายใต้แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ (2561-2565) จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่1.การผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 2.การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 3.เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 4. การอนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภบิาล 6.ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ 7.พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสี
เขียว 
 

วิสัยทัศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ ตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และงานวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศ ภายใน 4 ปี มุ่งเนน้บรกิารวชิาการทางสัตวแพทย์ศาสตร์สู่ชุมชน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผน 
กลยุทธ ์แผนปฏิบัตริาชการให้สอดคลอ้ง
กับอัตลกัษณ์จุดเนน้ของคณะ 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทนัสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานสภาวิชาชีพและตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศกึษา 

การบรกิารวิชาการที่มุ่งเน้นการบริการกก การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพฒันา
นวัตกรรมทีส่ร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม 

เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรูแ้ละบริการวิชาการ
แก่สังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

ส่งเสริมการน าทุนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ไปใช้
ประโยชนอ์ย่างย่ังยืน และ
ผสมผสานในระดับชาติและ
สากล 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสทิธิภาพ
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลักธรร
มาภิบาล 

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
 การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้ตอบสนองตอ่
การพัฒนามหาวทิยาลัย 

การพัฒนาระบบ
การจดัการความรู ้

พัฒนาฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่
ทันสมัยรองรับการบริหารจัดการ
ขององคก์ร 

พัฒนาระบบการเงินการ
คลังให้มีความมัน่คง 

พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 

ส่งเสริมให้นิสิตเป็นพลเมอืงดี
ของสังคม ให้สอดคลอ้งกับอตั
ลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีเครอืข่ายความร่วมมือด้านการวจิัย

ทั้งในและต่างประเทศ 
 

อนรุักษ์ ฟืน้ฟูปกป้องเผยแพร ่
พัฒนาศิลปะวัฒนธรรม 

สร้างเครอืข่ายกับผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งภาครฐัและเอกชน 

คณะมีหน่วยวจิัยและผลงานทีม่ี
ความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ ์

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ 

การให้บรกิารวชิาการ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนให้ย่ังยืน 

การจดัการศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์มารตฐานการศกึษา
ภายในและภายนอก 

บัณฑิตตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทางด้านการวจิัยของ
อาจารย์ 
 

แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชมุชนเป็นที่พึง
ของสังคมและชมุชน 

น าองค์ความรูจ้ากการวิจัย
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร 
 

มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย ครบถ้วน
ถูกตอ้ง 

ส่งเสริมให้นิสิตเป็นพลเมอืงดี
และมีจติอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ตามอัตลกัษณ์นสิิต 

บุคลากรตอ้งมีคุณวฒุิ
และต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 
 

ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของคณะให้ได้รับ
การยอมรับและ
พัฒนาในระดับ
สากล 

พัฒนาคณะ
สู่มหาลัยสี
เขียวและ
รักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

ส่งเสริมภาพลักษณ์
คณะฯให้มีคุณภาพ
และศักยภาพเป็นที่
รู้จักและยอมรับ
ทางวิชาการ 

ได้รับการจัดอนัดับ
หรือการประเมนิ
คุณภาพในระดับสากล 
 



 
 

 
   
  
  
  
 1) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบันจากสัตวแพทยสภาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ที่ 1.1) หลักสูตรได รับการรับรองเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได รับ
การรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล องกับความต องการของผู ใช งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีะแนนผลการประเมิน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป 
 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาต ิ 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 
 
 

งานประกันคุณภาพฯ 80 85 90 95 100 

1.1.2 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีวามร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอนหรือการปฏบิตัิการกับสถาบันใน
ประเทศหรือต่างประเทศ* 

1. ส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ทางวชิาการ กับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. จัดประชุมวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 
4. ส่งเสรมิการส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

งานวิชาการ 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ที่ 1.2) บัณฑติเปน็ผู มีทักษะทางด านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า  
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี* 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาให้นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสัตวแพทย ์
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรสตัว
แพทยศาสตรบัณฑิตผลิตบณัฑติที่สอดคล้องและ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

       งานวิชาการ 
 
 
 

90 90 100 100 100 

1.2.2 ระดบัคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ป.ตร-ีโท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) * 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการผลิตบณัฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

งานวิชาการ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต(ป.ตร-ีโท-เอก)ที่เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร 
ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้า
ทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) 

1. ส่งเสรมิให้นิสิตพัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 

งานพัฒนานิสิต 85 90 95 100 100 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ท่ีเขา้รับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเรจ็
การศึกษา 
มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบ
ทั้งหมด  (IT Exit-Exam) 

1. ส่งเสรมิให้นิสิตพัฒนาความสามารถทางด้าน 
สารสนเทศ ให้ผ่านการทดสอบ (IT Exit-Exam) 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

งานโสตฯ 83 85 90 95 100 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
1.2.5 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสอง
ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการ
สอนภาษาต่างประเทศท่ีจดัการเรยีนการสอน) ทุก
ระดับ 

1. ส่งเสรมิให้อาจารยผ์ลิตสื่อการเรียนการสอน
สองภาษา 

งานวิชาการ 100 100 100 100 100 

1.2.6 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั และอัต
ลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือใน
หลักสตูรของคณะ* 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมหรือ
โครงการทีส่ะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชา หนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน  

งานวิชาการ 5 5 5 5 5 

1.2.7 จ านวนนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รบัรางวัลใน
ระดับชาติและ/ หรือนานาชาต ิ

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนนิสติและศิษย์เก่าให้มี
ความสามารถในการสร้างผลงานในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ

งานพัฒนานิสิต 2 
รางวัล 

2 
รางวัล 

2 
รางวัล 

3 
รางวัล 

4 
รางวัล 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร างสรรค์เพื่อสร างองค์ความรู และนวัตกรรมที่สร างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  2561 2562 2563 2564 2565 
   เป้าประสงค์ที่ 2.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช  
   แก ปัญหา หรือสร างมูลค่าเพิ่มให กับสังคมและชุมชน 

2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณคา่ทางวิชาการหรือ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรและนสิิตมี
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
2. ส่งเสรมิการสร้างคณุค่าทางวิชาการจาก
งานวิจัย 
 

ส านักวิจัยฯ 3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวชิา 
 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
2.2.1 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

1. ส่งเสรมิการขอทุนวิจัยจากแหลง่เงินทุน
ภายนอก 
2. ส่งเสรมิการท าวิจัยและการบรกิารวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

ส านักวิจัยฯ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

1. ส่งเสรมิให้คณะมีงานวิจัยและการบริการ
วิชาการให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กับชุมชนและสังคม 
 

ส านักวิจัยฯ 1  
ผลงาน 

1 
 ผลงาน 

1 
ผลงาน 

2  
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมที่
สร้างมลูค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม 
 
 
 

1. ส่งเสรมิให้คณะมีงานวิจัยและการบริการ
วิชาการให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กับชุมชนและสังคม 
 
 

ส านักวิจัยฯ 90,000 90,000 90,000 90,000 95,000 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ที่ 2.3) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.1 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ า* 
-กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

1. ส่งเสรมิการท าวิจัยของบุคลากร 
2. ส่งเสรมิการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรในคณะ  

ส านักวิจัยฯ 35 40 45 50 55 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู  และบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1) คณะสตัวแพทยศาสตร์มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างคณะกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ชุมชนต้นแบบ 
 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรมีการ
ด าเนินงานร่วมกับชุมชนในการสรา้งชุมชน
ต้นแบบ 

ส านักวิจัยฯ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

3.1.2 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการให้บริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงิน
บริการวิชาการที่หัก 10%) 

1. ส่งเสรมิการท าวิจัย และบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน 
2. ส่งเสรมิการจดัโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน 

ส านักวิจัยฯ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช 
ประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1) คณะสตัวแพทยศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณา
การจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.1.1 จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินงาน
ตามนโยบายโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวฒันธรรม  
      

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรมีการด าเนิน
โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

งานพัฒนานิสิต 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

  เป้าประสงค์ที่ 4.2)  คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถ
สร างมูลค่าเพิ่มได  
4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนนิงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

งานพัฒนานิสิต 1  
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มกีารบูรณาการ
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชน  

1. ส่งเสรมิให้คณะฯได้บูรณาการกจิกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ระหว่างหน่วยงานภายในและชุมชน 

งานพัฒนานิสิต 5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 

    เป้าประสงค์ 5.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ       

1. พัฒนาระบบบริหารจดัการตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัตริาชการใหส้อดคลอ้งกับอัตลักษณ์
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 
2. ก าหนด KPI ระดับองค์กรระดบัหน่วยงาน 
ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน 
เพื่อให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI 
มีประสิทธิภาพ 

งานนโยบายและแผน ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
6 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายในไมต่่ ากว่า 4.00 

1. พัฒนาระบบการตดิตามผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

งานประกันคุณภาพฯ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตาม
แผนการรับนิสติ (ระดับปริญญาตรี) (ตัวช้ีวัดตาม
นโยบาย) 

1. จัดท าแผนการรับนิสติ งานนโยบายและแผน 90 95 95 100 100 

    เป้าประสงค์ที่ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธภิาพ 
5.3.1 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย 

1. จัดท าแผนเพิ่มรายไดล้ดรายจ่าย งานนโยบายและแผน ระดับ 
 5 

ระดับ 
 5 

ระดับ 
 5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

1. พัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคง
และมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณะฯ 

งานนโยบายและแผน 99 99 99 100 100 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

1. พัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคง
และมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณะฯ 

งานพัสด ุ 96 96 96 96 96 

5.3.4 ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับ
งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปีให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 

1. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

งานการเงินและบญัช ี 96 98 99 100 100 

 เป้าประสงค์ที่ 5.4) คณะสตัวแพทยศาสตร์มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ ไปศึกษาต่อ

จนส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

งานบุคคล 25 25 25 30 35 

5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ   

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเง่ือนไขของ
ระบบบรหิารงานบุคคล  
 

งานบุคคล 14 14 14 15 16 
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 ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให ได รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะในระดับสากล   
เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ที่ 6.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ได รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมนิคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 จ านวนนักวิชาการ/นักวิจัยจากคณะสัตว
แพทยศาสตร์หรือสถาบันต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ 
อันดีกับคณาจารย/์คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic 
Peer List) 

1. ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ 
 

งานประกันคุณภาพฯ 10 
คน 

10 
คน 

10 
คน 

11 
คน 

12 
คน 

6.1.2 จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/ผูเ้ช่ียวชาญชาว
ต่างประเทศทีม่ีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วม
สอนและ/หรือวิจยั (Inbound Visiting) และ/หรือมี
การแลกเปลี่ยนอาจารย/์นักวิจัย มมส กับมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ (Outbound Visiting) 

1. ส่งเสรมิให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 
 
 
 
 

ส านักวิจัยฯ 1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

2 
คน 

3 
คน 

6.1.4 จ านวนการแลกเปลีย่นนิสติต่างชาติกับ
มหาวิทยาลยั (Inbound Exchange Student) และ/
หรือแลกเปลี่ยนนสิิต มมส กับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ 
(Outbound Exchange Student) )  

1. ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศ 
 
 

ส านักวิจัยฯ 1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

2 
คน 

3 
คน 

6.1.5  จ านวนนายจ้างท่ีมีผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัท างานอยู่ และมคีวามสัมพันธ์อันดีกับ
คณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Employer List)
  
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิให้นิสิตฝึกประสบการณ์นอกหลักสูตร 
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบัณฑิตของ
คณะฯท างานอยู่ 
 

งานพัฒนานิสิต 15 
หน่วยงาน 

15
หน่วยงาน 

15
หน่วยงาน 

16
หน่วยงาน 

17
หน่วยงาน 



36 
 

   

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
6.1.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีการด าเนินกิจกรรม
แลกเปลีย่นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัททั้งในและ
ต่างประเทศกับคณะ 

1. ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนนิสติกับสถาบันใน
ต่างประเทศ 

งานวิชาการ 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

6.1.7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รบัการจัดอันดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาคณะฯให้มีคณุภาพและ
ศักยภาพเป็นที่รูจ้ักและยอมรับทางวิชาการได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา 

งานวิชาการ 4 
หน่วยงาน 

4 
หน่วยงาน 

4 
หน่วยงาน 

5 
หน่วยงาน 

6 
หน่วยงาน 

    เป้าประสงค์ที่ 6.2)  คณะสัตวแพทยศาสตร์มีโครงสร างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 

6.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบ 
การจัดการศึกษานานาชาติ และมโีครงสร้างพื้นฐานท่ี
เอื้อต่อการศึกษานานาชาต ิ

1. ส่งเสรมิให้มีการจัดสภาวะแวดล้อม ระบบการ
สื่อสาร เอกสารและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
คณะฯให้เป็นสากล 
2. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล 

งานวิชาการ ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
6 

ระดับ  
7 
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  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล อม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ผู รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล อม 
 
7.1.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคณะใหส้อดคล้องกับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีวตามเกณฑม์าตรฐานของ 
Green University Ranking 
  
 

งานนโยบายและแผน 3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

7.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้า 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคณะใหส้อดคล้องกับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีวตามเกณฑม์าตรฐานของ 
Green University Ranking 
2. ส่งเสรมิให้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากร และ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

งานนโยบายและแผน ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
6 

ระดับ 
7 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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แผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

 กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 

 การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จะน าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปสู่ความส าเร็จได้  
ต้องเกิดจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยหลังจากแผนกลยุทธ์พร้อมสู่การน าไป
ขับเคลื่อนแล้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้องก าหนดวางแผนเพ่ือให้เกิดกระบวนการในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ (Strategic Implementation) ตลอดจนมีระบบในการติดตามประเมินผล (Strategic Control and 
Evaluation) 
 
 
 
 
 จากกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่ งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย
กิจกรรมที่ต้องท า เวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ/ รับผิดชอบ งบประมาณด าเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้ โดยมีโครงสร้าง
องค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย  
2 ส่วน ได้แก่ 

1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ
ต่างๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว
การก าหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นแผนรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงาน 
ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นรูปแบบของ
แผนปฏิบัติการที่จัดท าจึงมักนิยมด าเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical 
framework project planning) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับต่างๆ
ตัวชี้วัดความส าเร็จและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

2) การปฏิบัติการ (Take Action) 
 การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงาน งาน/ โครงการ และกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ 
  2.1) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/ โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อด าเนินการจัดท า
ผลผลิตหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
  2.2) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/ โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการ
ความรู้  (Knowledge management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ (Management 
development) เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องด าเนินการ 
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ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบ
สารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 

 ระหว่างที่น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาควรต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  และจะต้องมี
การควบคุม ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปัญหา/ อุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
ตลอดจนมีการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ด้วย อาจเป็น 3 หรือ 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ไปยังขั้นการวางแผนกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ดี
มิใช่การประเมินผลด้วยความรู้สึก (Subjective) แต่จะต้องประเมินผลด้วยการวัดที่เชื่อถือได้ (Objective) โดย
มีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน (KPI)  

       ส าหรับกระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 
 1) การติดตามผลการด าเนินงาน (Track Status) 
 การติดตามผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า  
การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 การติดตามผลการด าเนินงานนี้ หมายความรวมถึง การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดับ  
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 2)  การรายงานความก าวหน า (Communicate Progress) 
 การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว  
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลจะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ื อจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ 
แต่ละระดับด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 
 3)  การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
 การวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็นการ
ประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไปขององค์กร 
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ภาคผนวก 
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ตาราง ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนกลยุทธ์คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 

แผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใต การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติและสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตเป็นผูม้ีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและ(อาเซยีน)ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะผู้ประกอบการ 
และทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิตมหาวทิยาลัย   
เป้าประสงค์ที่ 1.5 ผลิตบัณฑติใหม้ีความเป็น
เลิศดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี ดา้นภาษา
อาเซียน ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล                              
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตผู้มีทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์นสิิตมหาวิทยาลยั 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพื่อพัฒนาจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธติให้
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใต การจัดการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และ
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1.2 คณะมีระบบการ
พัฒนานิสิตให้มีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและ
สร างสรรค์เพ่ือสร างองค์ความรู และ
นวัตกรรมที่สร างคุณค่าทางวิชาการและ
มูลค่าเพ่ิมให กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีศูนย์ความเปน็เลิศ
ทางการวิจัย มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสห
วิชา ท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา หรือสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กับสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.5 มีผลงานนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการพัฒา สังคม และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและ
สร างสรรค์เพ่ือสร างองค์ความรู และ
นวัตกรรมที่สร างคุณค่า 
ทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให กับ
ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวจิัย มี
ผลงานวิจัย  
หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์
เชิงบูรณาการสหวิชา ท่ีสามารถ
น าไปใช้แก้ไข 
ปัญหาหรือสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสงัคม
ชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมี
รายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพ่ือสร างองค์
ความรู และพัฒนานวัตกรรมที่สร าง
มูลค่าเพ่ิมหรือใช ประโยชน์กับชมุชน
และสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีการสนบัสนุน
ส่งเสริมผลงานทางด้านวิจัยและมกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แกส่งัคม
และชุมชน 
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แผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู  และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีสถาบันการพัฒนาและ
การดูแลผูสู้งวัยแบบครบวงจร 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 มีสถาบันการเรียนรู้ตาม
ช่วงวัย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู และบริการวิชาการแก่
สังคม    เป้าประสงค์ที่ 3.1 
มหาวิทยาลยัมีการท างานเชิงวิชาการ
ร่วมกัน (Engagement)ระหว่าง
มหาวิทยาลยักับชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู และบริการวิชาการแก่สังคมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมีการสนบัสนุน
ส่งเสริมผลงานทางด้านบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพภายใต การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติและสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสูตรได้รับการรับรอง
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR) หลักสตูร วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /
นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและ(อาเซยีน)ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะผู้ประกอบการ 
และทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิตมหาวทิยาลัย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต การจัด
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน
ของชาติและสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 หลักสตูรได้รับการ
รับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณุภาพ
และมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุตริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
(TQR) หลักสตูรวิชาชีพไดร้ับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/
นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตผู้มีทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์นสิิมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพื่อพัฒนาจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธติให้
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใต การจัดการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และ
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีหลักสูตรทีไ่ด้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ มี
ระบบการพัฒนาบณัฑติที่สอดคลอ้งกับ
ความต้องของผู้ใช้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู  และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีสถาบันการพฒันาและ
การดูแลผูสู้งวัยแบบครบวงจร 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 มีสถาบันการเรยีนรู้ตาม
ช่วงวัย 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให มีประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการคณะสัตว
แพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมรีะบบบริหาร
จัดการบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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แผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิ
บาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบ
พัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมี
ระบบบรหิารจดัการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
เอกลักษณต์อบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัโดยบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให มีประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการคณะสัตว
แพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 คณะมรีะบบบริหาร
จัดการบุคลากรและพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให ได รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นคณะในระดับสากล   
 เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้าง
พื้นฐาน และศักยภาพในการรองและศักยภาพ
ในการรองรับความเป็นนานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 6.3 ส่งเสรมิให้มีการจัดการ
เรียน   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให ได รับการยอมรับ
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล 
เป้าประสงค์ที่ 6.2 มหาวิทยาลัยมี
โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพใน
การรับรองความ เป็นนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให ได รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะมีการส่งเสริมให้
มีการจัดการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ
ในการรองรับความเป็นนานาชาติ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและ
สร างสรรค์เพ่ือสร างองค์ความรู และ
นวัตกรรมที่สร างคุณค่าทางวิชาการและ
มูลค่าเพ่ิมให กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีศูนย์ความเปน็เลิศ
ทางการวิจัย มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ที ่2.3 มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสห
วิชา ท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา หรือสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กับสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.5 มีผลงานนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการพัฒา สังคม และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและ
สร างสรรค์เพ่ือสร างองค์ความรู และ
นวัตกรรมที่สร างคุณค่า 
ทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให กับ
ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมศีูนย์
ความเป็นเลิศทางการวิจัย มี
ผลงานวิจัย  
หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์
เชิงบูรณาการสหวิชา ท่ีสามารถ
น าไปใช้แก้ไข 
ปัญหาหรือสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสงัคม
ชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมี
รายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค ์
 หรือสิ่งประดิษฐ ์
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพ่ือสร างองค์
ความรู และพัฒนานวัตกรรมที่สร าง
มูลค่าเพ่ิมหรือใช ประโยชน์กับชมุชน
และสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะมีการส่งเสริม
การผลิตงานวิจัยเชิงนวัตกรรมตลอดทั้ง
มีการเผยแพรผ่ลงานทางการวิจยัและ
บทความทางวิชาการสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผน     
กลยุทธ์ (พ.ศ.2561-2565) 

ประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ 
(พ.ศ.2561-2565) 

จัดโครงการทบทวนและจดัท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2561  

 

เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อท่ีประชุม 
  คณะกรรมการประจ าคณะ 

พิจารณาอนุมัต ิ

เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั 
พิจารณาอนุมัต ิ

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ถ่ายทอดแผนฯ สู่บุคลากรทุกระดบั /เผยแพร ่
ทั้งภายในและภายนอกคณะ  
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ค าสั่งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2561-2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ค าสั่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่ ๓๕๐/ ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
                เพ่ือให้การทบทวนแผนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕/ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ที่ก าหนดและมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนั้น จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕/ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังต่อไปนี้ 
  

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
กรรมการประจ าคณะ  
   

หน าที ่
๑. พิจารณาทบทวนนโยบายของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒. ให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๓. อนุมัติให้ความเห็นการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕/ แผนปฏิบตัิ 

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา และเกณฑ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 
๒. คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   

            ๑. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์                                      ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ 
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๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ฯ   กรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักวิชาการ    กรรมการ 
๗. หัวหน้าส านักวิจัยและบริการวิชาการฯ   กรรมการ 
๘. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ   กรรมการ  
๙. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา  ลีทองดี    กรรมการ 
๑๐. ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรก าแหง   กรรมการ 
๑๑. อ.น.สพ.ดร.วิชาภรณ์  เลศิวีรพล   กรรมการ 
๑๒. อ.น.สพ.ดร.ปองพล พงไธสงค์   กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน    กรรมการ 
๑๔. อ.น.สพ.พงศธร  ธัชประมุข    กรรมการ 
๑๕. อ.น.สพ.ชยานนท์ ชมพูแสน    กรรมการ 
๑๖. อ.สพ.ญ.ธนพร อัศวพัฒนากูล   กรรมการ 
๑๗. อ.สพ.ญ.พนิดา  พงศ์วิทยานนท์   กรรมการ 
๑๘. อ.สพ.ญ.ทิพยาพร  โนนคู่เขตโขง   กรรมการ 
๑๙. อ.สพ.ญ.วิลาสินี  ชะนะเพีย    กรรมการ  
๒๐. อ.สพ.ญ.กนิษรินนญ์  สกุลเดช   กรรมการ 
๒๑. อ.น.สพ.รัตนตรัย  ไชยสิงห์    กรรมการ 
๒๒. อ.สพ.ญ.นาถชุดา  สีทองเพีย    กรรมการ 
๒๓. อ.น.สพ.ปฏิญญา  ปะทิเก    กรรมการ 
๒๔. อ.สพ.ญ.ปิณฑิรา  เที่ยงเทียรธรรม   กรรมการ 
๒๕. อ.น.สพ.ธนากร  พินทะปะกัง    กรรมการ 
๒๖. อ.น.สพ.ธีรพงษ์  พลเตมา    กรรมการ 
๒๗. อ.น.สพ.พงษ์ปรีชา  มาลาเหลือง   กรรมการ 
๒๘. อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์  พิมพ์จ่อง   กรรมการ 
๒๙. นางสาวเพ็ญพิชญา  บรรหาร    กรรมการ 
๓๐. นางเสาวนีย์  จรสัแสง    กรรมการ 
๓๑. นางจิราพร  ทิพโอสถ    กรรมการ 
๓๒ นายศรัณยพงศ์  ไชยเสริม    กรรมการ  
๓๓.  นางภาวินี  ทะกันจร    กรรมการ 
๓๔.  นางสาวขวัญกมล  โพธิ์มินทร์   กรรมการ 
๓๕.  นางวาสนา  จันทะกล    กรรมการ 
๓๖.  นางสาวสุกัญญา ทองโรจน์    กรรมการ  
๓๗.  นางสาวสุภารัตน์ ลีบ่อน้อย    กรรมการ 
๓๘.  นางสาวสุขกมล  เกตุพลทอง    กรรมการ 
๓๙. นางสาวฉัตรสุมาลย์  ศรีมงคล   กรรมการ 
๔๐. นางสาววชิุดา  ณ ล าปาง    กรรมการ 
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๔๑. นายวินัย  พิมพานิช    กรรมการ 
๔๒. นายธงชัย  บุญสอน    กรรมการ 
๔๓. นายสกานท์  พิริยะพงษ์ศักดิ์               กรรมการ 

  ๔๔. นางสาวบุปผชาติ โพธษิา    กรรมการ 
๔๕. นางสาวมลธิชา  ชิณโคตร    กรรมการ 
๔๖. นางสาวพรชนก  นิลคูหา    กรรมการ 

  ๔๗. นางสาวอรทัย  โคตรธาดา               กรรมการ 
  ๔๘. นางสาวนางธัญชนก  ถนอมชีพ                          กรรมการ 
๔๙. นายรพีพัฒน์  นาคีภัย               กรรมการ 
๕๐. นางสาวพรชนก  ตะนนท์    กรรมการ 
๕๑. นายนวภัทร  แก้ววิเศษโฮง               กรรมการ 
๕๒. นางสาวชลนิภา  ชนิดนวน               กรรมการ 
๕๓. นายภาคภูมิ  ผังดี                กรรมการ 
๕๔. นายสิทธิชัย  วันแก้ว               กรรมการ 
๕๕. นายอัฐพล  เกิดสีทอง    กรรมการ 
๕๖. นางสาวจิราพร โพธิ์น้อย                                             กรรมการ 
๕๗. นางสาวสิริพร  นิลดี                กรรมการและเลขานุการ 

หน าที ่
๑. พิจารณาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ กรอบแนวทางและทิศทางการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ 

 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕/ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ 

๒. ให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาแนะน าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 
ตามกรอบทิศทางและแนวทางที่ก าหนด 

๓. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือน าไปสู่การทบทวนและปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕/ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
         สั่ง   ณ   วันที่   เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
                                                 (รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช) 
                                  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหาร 

 
 

ตรวจทาน 
         นางพรทิพย์ พันธุมชัย  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
 

แหล่งช อมูล 
 

ข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และข้อมูลของคณะสัตวแพทยศาสตร์พร้อมบุคลากรภายในคณะ  

 
ผู จัดท า/ เรียบเรียง 

นางสาวสิริพร  นิลด ี  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  
 
 
  

ปีท่ีพิมพ์       
มิถุนายน 2561 
จ านวน  5   เล่ม 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ผู จัดท า 


