
 

แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 

 

ได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะสัตวแพทยศาสตร�  

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 



 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ก 
 

คํานํา 
 
ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13  14 16 และ 17 ให�ส�วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป�ที่จะต�องเสนอต�อรัฐมนตรีเพ่ือให�ความเห็นชอบ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2558 มาตรา  23 (1) ให�สภามหาวิทยาลัยมี
หน�าที่กําหนดทิศทาง เป�าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป�าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงค�ของ
มหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให�มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานด�านต�างๆ ของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยนํารายละเอียดแผนการดําเนินงานแก
รอบวงเงินงบประมาณ ภายใต�หลักการของแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะสัตวแพทยศาสตร� ฉบับได�รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 สาระสําคัญของฯ ประกอบด�วย 4 ส�วนสําคัญ คือ 

ส�วนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจํางบป�ประมาณ พ.ศ. 2560 
ส�วนที่ 2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในช�วงป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส�วนที่ ๓ การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ส�วนที่ ๔ การกํากับติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน 

 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น หวังเป�นอย�างยิ่งว�าแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเป�นเครื่องมือและกลไกสําคัญ
ในการบริหารงาน/โครงการในระดับคณะฯ การสื่อสารและการถ�ายทอดแนวปฏิบัติงานให�แก� ผู�บริหาร ในหน�วยงานต�างๆ ของคณะ ตลอดจนผู�ปฏิบัติงานในระดับ
ต�างๆ เพื่อร�วมกันผนึกกําลังขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ให�บรรลุถึงซึ่งวิสัยทัศน�ที่พึงปรารถนาร�วมกันต�อไป 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ตุลาคม  2559 
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บทสรุปผู�บริหาร 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให�ในแต�ละป�งบประมาณ
ให�ส�วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�ที่จะต�องเสนอต�อรัฐมนตรีเพ่ือให�ความเห็นชอบ และให�สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ปฏิบัติงานให�บรรลุผลสํา เร็จในแต�ละภารกิจ ในกรณีที่ส�วนราชการมิได�เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม�ได�รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให�
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น กอปรกับคณะรัฐมนตรีได�เห็นชอบยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2560 เม่ือวันที่ 2  กุมภาพันธ� 2559 โดยให�ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอื่นของรัฐจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2560 ให�เป�นไปอย�างละเอียด รอบคอบ รัดกุม รวมทั้งเพ่ือให�การใช�จ�ายเงินงบประมาณเป�นไปอย�างค�ุมค�าและมีประสิทธิภาพ และตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2558 มาตรา  6 ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับ มาตรา 23 (1) ให�
สภามหาวิทยาลัยมีหน�าที่กําหนดทิศทาง เป�าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป�าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให�มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานด�านต�างๆ ของมหาวิทยาลัย 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได�นํารายละเอียดจากแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นในคราวประชุม ครั้งที่ 
9/2559 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2559 ซึ่งจัดทําภายใต�หลักการที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 และได�
วิเคราะห�ผลการดําเนินงานในป�ที่ผ�านมา และสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงและสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 
วิเคราะห�ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความม่ันคงแห�งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป� ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล�องกับกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2552-2567 แผนยุทธศาสตร�การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2559-2562 ที่กําหนดขึ้นโดย
สภามหาวิทยาลัยขอนแก�น (ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับที่ 6 -2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557) ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและสอดคล�องกับกรอบ
แผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2552-2567 แผนยุทธศาสตร�การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2559-2562 ฉบับได�รับความเห็นชอบจากสภา
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มหาวิทยาลัยขอนแก�น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 และแผนยุทธศาสตร�การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
พ.ศ. 2559-2562 ฉบับที่ได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร� ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได�กําหนดเป�าหมายเป�น “คณะสัตวแพทยศาสตร�ชั้นนํา
ของอาเซียน มีความเป�นเลิศด�านสุขภาพหนึ่งเดียว” ที่มีอัตลักษณ� มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป�นเลิศ มีบทบาทในการชี้นํา ตอบสนองความต�องการและเตือนสติ
ของสังคม เป�นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และอาเซียน ภายใต�เสาหลัก (Strategic Pillar) 4 เสาหลัก คือ 1 ) Green and 
Smart Campus : เป�นองค�กรที่มีการบริหารจัดการอย�างชาญฉลาดที่คํานึงถึงผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม 2) Excellence Academy : เป�นองค�กรที่เป�นเลิศทาง
ศิลปวิทยาการ 3) Culture and Care Community : เป�นองค�กรที่มีความห�วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) Creative Economy 
and Society : เป�นองค�กรที่สร�างองค�ความรู�ตามพันธกิจสู�การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร�างสรรค� ซึ่งประกอบด�วย 9 ยุทธศาสตร� 29 กลยุทธ� 39 โครงการ 
โดยในแต�ละยุทธศาสตร�มีโครงการสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาส�ูการเป�นส�วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว ประกอบด�วย 3 กลยุทธ� 5 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เช�น  
- โครงการจัดทําผังเฉพาะพ้ืนที่บริ เวณคณะให�ชัดเจน เช�น เขตอาคารสํานักงานและการเรียนการสอน บริการรักษาพยาบาล โรงเรือน สถานที่จัด

กิจกรรมและพักผ�อน และเขตประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร เป�นต�น เพ่ือให�มีการพัฒนาพื้นที่อย�างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน� และพัฒนาพื้นที่แต�ละโซนตามผังคณะ 
- โครงการลดภาวะโลกร�อน 
- การประหยัดพลังงาน การรณรงค�ให�บุคลากรของคณะมีความร�ู ความเข�าใจและมีทักษะในการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยน

อุปกรณ�ที่ประหยัดพลังงาน การบํารุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ�ต�างๆ 
- จัดทําแผนการตรวจสอบอาคาร การบํารุงรักษา การซ�อมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พร�อมทั้งดําเนินการตามแผน เพ่ือให�สามารถใช�

งานได�อย�างค�ุมค�าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย�างต�อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 เป�นแหล�งการเรียนร�ูตลอดชีวิตของสังคม ประกอบด�วย 3 กลยุทธ� 3 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เช�น 
- พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�าน ICT ให�มีประสิทธิภาพในการบริการทั้งด�าน Security, Cloud Platform และประสิทธิภาพของโครงข�าย ICT 

โดยเฉพาะระบบ WiFi ให�ครอบคลุมพื้นที่ให�บริการทั้งคณะ 
- โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนร�ูผ�านสื่ออิเล็คทรอนิกส� 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�ห�องสมุดและบริเวณโดยรอบเป�น "ห�องสมุดมีชีวิต" เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�ด�วยตัวเองอย�างสร�างสรรค� 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สร�างความเป�นเลิศในการบริหารจัดการ ประกอบด�วย 6 กลยุทธ� 6 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เช�น 
- กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหารและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อถ�ายทอดส�ูการปฏิบัติให�มีระยะเวลาในการรายงานผลดํา เนินงานที่รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และครอบคลุมภารกิจหลักของคณะฯ 
- พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล�องกับบทบาทในหน�าที่ของแต�ละตําแหน�งและสอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาคณะฯ 
- พัฒนาระบบบริหารที่เอื้อต�อการดําเนินงานด�านประกันคุณภาพ 
- จัดทําแผนการดําเนินงานด�านชุมชนสัมพันธ� ให�สอดคล�องกับกรอบและนโยบายของมหาวิทยาลัย  ฝ�กอบรมและสัมมนา ระดมความคิดเห็นจากทุกๆ 

ภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง และผ�ูปฏิบัติงาน และดําเนินงานด�านชุมชนสัมพันธ�อย�างเป�นระบบ โดยการมีส�วนร�วมของสังคม 
- การจัดหารายได�จากการระดมทุนจากศิษย�เก�า ประชาชนทั่วไป องค�กรภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่

สําคัญ 
- ดําเนินการเตรียมความพร�อมของบุคลากรในการให�บริการเหตุฉุกเฉิน การป�องกันและแก�ป�ญหาอัคคีภัย อุบัติภัยหรือการเกิดอุบัติเหตุต�างๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 เป�นองค�กรที่เป�นเลิศด�านการผลิตบัณฑิต ประกอบด�วย 5 กลยุทธ�  8  โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เช�น 
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนานักศึกษาสัตวแพทย�เพื่อความเป�นเลิศ 
- โครงการสร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการในวิชาชีพการสัตวแพทย� 
- โครงการของสโมสรนักศึกษาสัตวแพทย� 
- โครงการประชาสัมพันธ�หลักสูตร 
- โครงการผู�บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น และบริหารสถาบันต�างประเทศร�วมเจรจาข�อตกลงความร�วมมือ 
- โครงการฝ�ายวิเทศสัมพันธ� 
- โครงการพัฒนาความรู�ความเข�าใจของอาจารย� และนักศึกษาตามหลักการสากล 
- โครงการพัฒนานักศึกษาให�เป�นผู�ประกอบการที่ได�มาตรฐานอย�างมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 เป�นองค�กรที่เป�นเลิศด�านการวิจัย ประกอบด�วย 4 กลยุทธ� 6 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เช�น 
- โครงการสร�างความเข�มแข็งด�านการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร� มข.  
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
- โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย 
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- โครงการฝ�ายวิจัย 
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC) 
- โครงการสนับสนุนและส�งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 6 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร� มข. ส�ูความเป�นสากล ประกอบด�วย 3 กลยุทธ� 6 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เช�น 
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล�อมความเป�นนานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่ เกี่ยวข�องกับคณาจารย� นักศึกษา ระบบอํานวยความสะดวก ปรับปรุงเอกสารและป�าย

ต�างๆ ให�เป�นอย�างน�อยสองภาษา 
- โครงการปรับปรุงห�องพักสําหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสร�างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อมภายในคณะให�มีความเป�นนานาชาติ 

รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่เป�นนานาชาติ 
- สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ในอาเซียนและนานาชาติ ในด�านการพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการถ�ายทอด

เทคโนโลยีระหว�างสองสถาบัน 
- สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับองค�กรระหว�างประเทศ เพ่ือสร�างโอกาสให�แก�นักศึกษา และบุคลากรของคณะที่จะก�าวไปสู�ความเป�นสากล ผ�าน

โครงการพัฒนาผู�บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น ฯลฯ 
- โครงการเพิ่มสัดส�วนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ�เชิงรุกในกล�ุมประเทศเพ่ือน

บ�าน และมหาวิทยาลัยที่เป�นค�ูความร�วมมือกัน 
- โครงการสหกิจศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 7 ร�วมส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด�วย 1 กลยุทธ� 1 โครงการหลัก โครงการที่สําคัญ คือ 
- การอนุรักษ� สืบสาน และสร�างคุณค�าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 8 เป�นองค�กรที่มีความห�วงใยต�อสังคม ประกอบด�วย 3 กลยุทธ� 3 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เช�น 
- โครงการสัปดาห�สุขภาพสัตว�เลี้ยงและวันรณรงค�โรคพิษสุนัขบ�า 
- โครงการเฝ�าระวังโรคระบาดสัตว�รุนแรง 
- โครงการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 9 ศูนย�กลางของเศรษฐกิจสร�างสรรค�ของภูมิภาค ประกอบด�วย 1 กลยุทธ� 1 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เช�น 
- โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานสําหรับการสร�างสรรค� (Creative Infrastructure) เพ่ือพัฒนาและสร�างมูลค�าผลิตภัณฑ�ของภูมิภาค 
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งบประมาณที่ใช�ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ประกอบด�วย งบประมาณแผ�นดินที่ได�รับการจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได�ที่ได�รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 79,269,400 ล�านบาท จําแนกเป�นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 12 ,042,900 ล�านบาท (ร�อยละ15.19) 
งบประมาณเงินรายได� 67,226,500 ล�านบาท (ร�อยละ 84.81) 

กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มีกลไกการกํากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต�งตั้ง ได�แก� การกํากับดูแล
องค�การที่ดี กลไกการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างคณบดีกับอธิการบดี ผู�บริหาร
ระดับรองคณบดี ผู�ช�วยคณบดี กับคณบดี รวมถึงการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดําเนินงานเป�นระยะ โดยการสร�างกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสร�าง
เครือข�ายการทํางานและประสานงานร�วมกัน เป�นต�น 
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ส�วนที่ 1 
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

1. ที่มาของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 
          พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให�ในแต�ละป�งบประมาณ ให�ส�วน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�ที่จะต�องเสนอต�อรัฐมนตรีเพ่ือให�ความเห็นชอบ และให�สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให�
บรรลุผลสํา เร็จในแต�ละภารกิจ ในกรณีที่ส�วนราชการมิได�เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม�ได�รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให�สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจ นั้น 
          คณะรักษาความสงบแห�งชาติ ได�ปรับปรุงยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เพ่ือให�มี
ความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนแม�บทอื่นๆ และสถานการณ�ของประเทศในป�จจุบัน รวมทั้งเจตนารมณ�
ของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟ��นฟูความเชื่อม่ัน ควบค�ูกับสร�างเสถียรภาพด�านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม โดย
การน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมาเป�นแนวทางในการปฏิบัติให�เกิดผลอย�างเป�นรูปธรรม เพื่อให�หน�วยงานของรัฐใช�เป�น
แนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญ และเป�นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป�นการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต�อไป 
          ดังนั้น ส�วนราชการจึงต�องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป� ตามภารกิจที่ได�รับมอบหมายให�มีความสอดคล�องและมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายใน
กระทรวงและระหว�างกระทรวง ตามมิติภารกิจ มิติพื้นที่และมิติวาระ รวมถึงให�เป�นไปตามผลผลิต ผลลัพธ�ที่พึงประสงค� โดยใช�ทรัพยากรจากแหล�งต�างๆ อย�างค�ุมค�า
และมีประสิทธิภาพ 
          แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น จัดทําขึ้นภายใต�หลักการที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การจัดสรร
งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุงตามมติคณะรักษาความสงบแห�งชาติ เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2557 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� ของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยึดกรอบนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยได�กําหนดขึ้น  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับที่ 3/2553 ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและสอดคล�องกับกรอบแผนระยะยาว 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2552 - 2567 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� พ.ศ. 2559 - 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก�น แผนยุทธศาสตร�การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 
2559 - 2562 ฉบับได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก�น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2554 นอกจากนี้ในส�วนของคณะฯ จัดทํา
ขึ้นภายใต�หลักการที่สอดคล�องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� พ.ศ. 2559 - 2562  คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป�นกรอบในการจัดทําประกอบกับ
ข�อคิดเห็นจากผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร�จากหน�วยงานต�างๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ การติดตามและประเมินผลงานของคณบดี ประจําป�
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งบประมาณ พ.ศ. 2558  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 การ
ประชุมที่ปรึกษา ตลอดจนข�อคิดเห็นและความคาดหวังต�างๆ จากการระดมและรับฟ�งความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคส�วนต�างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

2. จุดมุ�งหมายของการก�อต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
          เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2511 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นครั้งที่ 1/2511 มีมติรับหลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร�และคณะสัตว
แพทยศาสตร� และในป� พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได�มีคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก�น ที่ 153/2523 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2523 แต�งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ความเป�นไปได�ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร� ผลการศึกษาเห็นว�าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร�ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
          ในป� พ.ศ. 2526 ได�มีคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก�น ที่ 2027/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก�นที่ 2125/2526 ลงวันที่ 6 
ธันวาคม 2526 แต�งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร�ขึ้น และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร� ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล�ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 คณะสัตวแพทยศาสตร� ตั้งอยู�ริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูมอดินแดง ข�างศาลเจ�าพ�อมอดินแดง ก�อตั้งขึ้น
เป�นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัย ขอนแก�น โดยเริ่มรับนักศึกษารุ�นแรก ในป�การศึกษา 2530 จํานวน 40 คน ป�จจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป�ที่ 1 จํานวน 95 
คนต�อป� ป�จจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ประกอบด�วย สํานักงานคณบดี ภาควิชา 7 ภาควิชา โรงพยาบาลสัตว� และสถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษา 
          โรงพยาบาลสัตว� ตั้งอยู�บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร�ติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น  
(มอดินแดง) เป�นสถานที่ให�บริการประชาชนผู�เลี้ยงสัตว� และสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ�งเน�นสัตว�เลี้ยง และสัตว�เศรษฐกิจ  และในป�งบประมาณ 2551 รัฐบาลได�
จัดสรรงบประมาณสําหรับการก�อสร�างโรงพยาบาลสัตว� ศูนย�สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว� โดยได�เริ่มก�อสร�างในป� 2551 และเป�ดให�บริการเม่ือวันที่  1 ธันวาคม 
2556 ซึ่งมีที่ตั้งติดกับอาคารหลังเดิม และได�รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ว�าอาคาร “สัตววิทยรักษ�” 
          สถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษา ตั้งอยู�ที่บ�านนาดอกไม� อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ห�างจากมหาวิทยาลัย ขอนแก�น ประมาณ 180 กิโลเมตร เป�นสถานที่ฝ�กปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษา การบริการวิชาการ รวมถึงการบริการห�องสัมมนาและที่พัก 

วัตถุประสงค�ของการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร� 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย�ที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช�สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพื่อแก�ไขการขาดแคลนสัตวแพทย�ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ให�บริการด�านการรักษาโรค การป�องกันโรคและการส�งเสริมสุขภาพสัตว� 
3. เพ่ือกระจายกําลังสัตวแพทย�ไปส�ูแหล�งเลี้ยงสัตว�ได�ทั่วถึง เพื่อสนองนโยบายของรัฐ ด�านการส�งเสริมกําลังคนในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป�นการยกมาตรฐาน

การครองชีพของประชาชนให�สูงขึ้น  โดยเป�นผลที่ได�จากการส�งเสริมสุขภาพอนามัยสัตว� 
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4. ส�งเสริมความร�วมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับกล�ุมอนุภูมิภาคล�ุมน้ําโขง" 
          คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�นมีการพัฒนามาโดยลําดับ ตั้งแต�วันที่ก�อตั้งจนถึงป�จจุบัน โดยอาจแบ�งพัฒนาการตามผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ได� 3 ยุค ดังนี้ 

ยุคที่หนึ่ง : ยุคแห�งการก�อต้ังและขยายตัวของคณะ 
          ในระยะเริ่มแรกของการก�อตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร�ได�มีการแบ�งส�วนราชการออกเป�น 1 สํานักงานคณบดี และ 8 ภาควิชา ประกอบด�วย ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร� ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร� ภาควิชาสัตวแพทย�สาธารณสุข (มีสถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษาเป�นหน�วยงานใน
สังกัด) ภาควิชาอายุรศาสตร� และภาควิชาโรงพยาบาลสัตว� ซึ่งมีการพัฒนาอาคารเรียนเพ่ือรองรับทางด�านการเรียนการสอนดังนี้ 
  - ป� 2530 มีการก�อสร�างอาคารเรียนหลังแรกและวางศิลาฤกษ�อาคารหลังแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2531 ซึ่งป�จจุบัน คือ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 
  - ป� 2533 ก�อตั้งสถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษา 
  - ป� 2534 ก�อสร�างอาคารหลังที่ 2 คือ อาคารโรงพยาบาลสัตว�หลังเก�า ป�จจุบันคือ อาคารณรงค�  
กิจพาณิชย� 
  - ป� 2536 ก�อสร�างอาคารหลังที่ 3 คือ อาคารพิเชษฐ� เหลืองทองคํา 
  - ป� 2551 ก�อสร�างอาคารโรงพยาบาลสัตว�หลังใหม� (อาคารศูนย�สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว� หรือ อาคารสัตววิทยรักษ�ในป�จจุบัน) 

ยุคที่สอง : ยุคแห�งการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างหน�วยงานภายใน 
2.1 การเปลี่ยนชื่อภาควิชา 
          คณะสัตวแพทยศาสตร�ได�ดําเนินการขอเปลี่ยนชื่อภาควิชา 3 ภาควิชาคือ ภาควิชาเภสัชวิทยาเปลี่ยนเป�นภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
เปลี่ยนเป�นภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาศัลยศาสตร�เปลี่ยนเป�นภาควิชาศัลยศาสตร�และวิทยาการสืบพันธ�ุ ทั้งนี้ เพ่ือให�ได�ภาควิชาที่มีความสอดคล�องและคลอบ
คลุมภาระงานด�านการจัดการเรียนการสอนที่แต�ละภาควิชารับผิดชอบอย�ู 

2.2 การปรับเปลี่ยนให�สถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษาเป�นหน�วยงานกลาง 
          เนื่องจากในระยะเริ่มแรกของการก�อตั้ง สถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษาเป�นหน�วยงานที่อย�ูในความรับผิดชอบของภาควิชาสัตวแพทย�สาธารณสุข ต�อมาเพ่ือให�เกิด
ความคล�องตัวในการดําเนินงานต�างๆ จึงได�ดําเนินการขอจัดตั้งสถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษาให�เป�นหน�วยงานเทียบเท�าภาควิชา ขึ้นตรงต�อคณบดี โดยเริ่มดําเนินการขออนุมัติ 
ตั้งแต�ป�งบประมาณ 2536 และในการประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2536 เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2536 ได�มีมติให�สถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษาเป�น
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หน�วยงานกลางภายในคณะสัตวแพทยศาสตร�ขึ้นตรงต�อคณบดี และมีข�อสังเกตว�าหน�าที่ของสถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษา นอกจากการเป�นสถานที่ฝ�กปฏิบัติของนักศึกษาแล�ว 
ยังมีส�วนช�วยในการพัฒนาเกษตรกรที่จะทําให�เกษตรกรสามารถเข�าถึงข�าวสารต�างๆ ที่มีผลกระทบต�อเกษตรกรโดยตรง 

2.3 การปรับเปลี่ยนภาควิชาโรงพยาบาลสัตว�ให�เป�นหน�วยงานกลางฐานะเทียบเท�าภาควิชา 
          เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาโรงพยาบาลสัตว� มีลักษณะเป�นการนําความร�ูที่เรียนมาฝ�กปฏิบัติในการดูแลรักษาสัตว�ป�วยในโรงพยาบาล ดังนั้น 
อาจารย�ที่ดูแลรับผิดชอบจึงควรจะเป�นอาจารย�จากภาควิชาที่เกี่ยวข�องในการสอนวิชาทางคลินิก เช�น ภาควิชาอายุรศาสตร� ภาควิชาศัลยศาสตร�และวิทยาการสืบพันธ�ุ 
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาอื่นๆ เพื่อให�เกิดความต�อเนื่องจากทฤษฎีมาสู�ภาคปฏิบัติ ด�วยเหตุผลและความจําเป�นดังกล�าว จึงเห็นสมควรเปลี่ยนภาควิชา
โรงพยาบาลสัตว�เป�นโรงพยาบาลสัตว� เพ่ือให�เป�นหน�วยงานกลางสําหรับให�อาจารย�จากภาควิชาต�างๆ ดังกล�าวข�างต�น ร�วมสอนปฏิบัติการและร�วมรับผิดชอบงานด�าน
การบริการรักษาสัตว�ร�วมกัน สําหรับโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว� คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�นนี้ เริ่มดําเนินการตั้งแต�ปลายป�งบประมาณ 2536 
และมหาวิทยาลัยขอนแก�นได�เสนอขออนุมัติต�อรัฐมนตรีว�าการทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ในลักษณะของการปรับเปลี่ยนชื่อภาควิชาพร�อมกับอีก 3 ภาควิชา และ
ได�รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว�าการทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่  4  ธันวาคม 2536 และได�ปรากฏในประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ�งส�วนราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแก�น” หน�าที่ 44 เล�มที่ 116 ตอนที่ 53 ราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2542 

ยุคที่สาม : ยุคป�จจุบัน 
ในป�จจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร� มีการแบ�งส�วนราชการดังนี้ 
1) สํานักงานคณบดี แบ�งออกเป�น 5 งาน คือ 1. งานนโยบายและแผน 2. งานบริหารและธุรการ 3. งานคลังและพัสดุ 4. งานบริการการศึกษา และ 5. งานวิจัย

และวิเทศสัมพันธ� 
2) ภาควิชา แบ�งออกเป�น 7 ภาควิชา คือ 1 . ภาควิชากายวิภาคศาสตร� 2. ภาควิชาสรีรวิทยา 3. ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 4. ภาควิชาสัตวแพทย�

สาธารณสุข 5.ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 6. ภาควิชาอายุรศาสตร� และ 7. ภาควิชาศัลยศาสตร�และวิทยาการสืบพันธ�ุ 
3) โรงพยาบาลสัตว� 
4) สถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษา 

3. การวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น   
3.1 ด�านการผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง (Strengths) 
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1. มีหลักสูตรและระบบการรับเข�าศึกษาที่หลากหลาย และมีการพัฒนาหลักสูตรให�เป�นไปตามกรอบวิสัยทัศน�ของคณะ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ มีการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีการตั้งกองทุนส�งเสริมการผลิตบัณฑิต 

2. มีทรัพยากรทางการศึกษาหลากหลายที่มีความพร�อม ทั้งด�านอาคาร สถานที่ อุปกรณ�การเรียนการสอน และมีห�องปฏิบัติการที่ทันสมัย รองรับการตรวจ
รับรองสถาบันได�เป�นอย�างดี และรองรับนักศึกษาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการสหกิจศึกษาที่ดี 
4. มีคณาจารย�มีความรู�ความสามารถและประสบการณ�การสอน ได�รับใบอนุมัติบัตร ได�รับเชิญเป�นวิทยากรในงานสัมมนาหรือประชุมวิชาการระดับชาติรวมถึง

เป�นอาจารย�พิเศษของหน�วยงานต�างๆ หลายท�าน และมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ 

จุดอ�อน (Weaknesses) 
1. เนื้อหาการเรียนการสอนไม�สอดคล�องกับแนวทางการออกข�อสอบของสัตวแพทยสภา 
2. เนื้อหาส�วนใหญ�ยังขาดการบูรณาการและไม�ทันสมัยตามความต�องการของสังคม เช�น เรื่องการดื้อยา ฯลฯ และการสอนเป�นภาษาอังกฤษยังมีน�อยไม�

สอดคล�องกับการเตรียมเข�าสู� AEC (จํานวนรายวิชาและร�อยละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป�นภาษาอังกฤษ หรือ 2 ภาษา= 27/91=29.67%) 
3. ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีมีมากเกินไป 
4. การประชาสัมพันธ�การรับเข�าศึกษายังไม�ทั่วถึง 
5. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรียังมีน�อย 
6. อาจารย�ผู�สอนยังขาดความร�วมมือด�านการจัดทําข�อมูล มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
7. อาจารย�และนักศึกษายังให�ความร�วมมือในการเข�าร�วมกิจกรรม/โครงการน�อย 
8. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาไม�เป�นไปตามกรอบเวลาของหลักสูตร 
9. นักศึกษาเรียนในระดับปริญญาโท มีจํานวนไม�มาก เนื่องจากค�าเทอมสูงกว�าสาขาอื่น 
10. การนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน�เพ่ือการเรียนการสอนน�อย 
11. ศิษย�เก�าสัมพันธ�ยังไม�เข�มแข็ง 
12. บุคลากรขาดทักษะด�านภาษาต�างประเทศ ส�งผลถึงการให�บริการนักศึกษาต�างชาติยังไม�มีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities) 
1. การเปลี่ยนสถานภาพเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับ ก�อให�เกิดโอกาสที่ดีต�อการพัฒนาองค�กร ระบบงาน และพัฒนาบุคลากร 
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2. สื่อสารมวลชนได�ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารในวิชาชีพการสัตวแพทย�เพ่ิมมากขึ้นจากกรณี พ.ร.บ.ค�ุมครองสัตว� และป�ญหาที่มีผ�ูกระทํากับสัตว� ทําให�มีผู�
เข�าใจในวิชาชีพสัตวแพทย�เพ่ิมมากขึ้น จึงก�อให�เกิดโอกาสในการรับบุคคลเข�าศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น 

3. การเป�ด AEC และเข�าร�วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส�งผลดีต�อการพัฒนานักศึกษาส�ูความเป�นสากล ผ�านการฝ�กสหกิจศึกษาต�างประเทศ และฝ�กงาน
นอกหลักสูตรต�างประเทศ และคาดว�าจะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต�างชาติมาเรียนเพิ่มขึ้น 

4. ได�รับการสนับสนุนด�านสถานที่ฝ�กงานจากหน�วยงาน/องค�กรภายนอก 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. มีมหาวิทยาลัยเป�ดสอนในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย�เพ่ิมขึ้น ทําให�มีคู�แข�งเพ่ิมมากขึ้น 
2. การเปลี่ยนระบบเป�ดภาคการศึกษาตาม AEC ส�งผลให�นักศึกษาสําเร็จการศึกษาช�า ส�งผลต�อการจ�างงาน และการฝ�กอบรมในหน�วยงานทางวิชาชีพสัตว

แพทย� 
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําให�นโยบายทางการศึกษาไม�ต�อเนื่อง 
4. ป�ญหาการใช�สัตว�ทดลองในการเรียนการสอน ทั้งสัตว�มีชีวิต ซากสัตว� ได�รับการต�อต�านจากกล�ุมพิทักษ�สัตว�และมีกฎหมายใหม�เข�ามาเกี่ยวข�อง เช�น การ

ทารุณกรรมสัตว� สวัสดิภาพสัตว� ทําให�การใช�สัตว�ทดลองมีข�อจํากัดมากขึ้น 

3.2 ด�านการวิจัย 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการจัดสรรทุนวิจัยโดยเงินรายได�คณะและมีการตั้งกล�ุมวิจัย 
2. มีวารสารที่อยู�ในกลุ�มคุณภาพ และมีฐาน TCI รองรับ และเป�นพื้นที่ให�บุคลากรได�นําเสนอผลงานวิจัย (วารสาร/KVAC) 
3. มหาวิทยาลัยและคณะมีกลไกสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย เช�น การให�รางวัลตอบแทนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ�ในระดับนานาชาติ 
4. เครื่องมือและสถานที่ทําวิจัยมีความพร�อมในระดับที่จะตีพิมพ�ในระดับนานาชาติได� 
5. บุคลากรมีศักยภาพด�านการวิจัย และชํานาญการในการใช�เครื่องมือครุภัณฑ�เฉพาะด�าน 

จุดอ�อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรหาทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล�งทุนได�น�อย และอาจารย�ที่ได�รับงบวิจัยยังมีน�อย เนื่องจากขาดคนเขียนข�อเสนอโครงการวิจัย และอาจารย�ที่ทํา

วิจัยอย�างจริงจังมีจํานวนน�อย 
2. จํานวนผลงานวิจัยและการเผยแพร�ผลงานวิจัยตีพิมพ�ในบทความทางวิชาการต�างๆ ในระดับนานาชาติยังมีการตอบรับน�อย 
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3. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีค�อนข�างน�อย 
4. ยังขาดศูนย�ชันสูตรโรคปศุสัตว� 
5. ความสามารถด�านภาษาอังกฤษ ในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ 
6. งบวิจัยในคณะยังน�อย 
7. การนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�น�อย 
8. ขาดเอกลักษณ�ด�านการวิจัยของ สพ.มข. และบรรยากาศในการวิจัย 
9. ขาดโครงการวิจัยที่มี Impact มีโครงการวิจัยที่เป�นโครงการเดี่ยวเท�านั้น 
10. บุคลากรมีภาระงานสอนมาก ทําให�ไม�มีเวลาทํางานวิจัย 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีแหล�งทุนวิจัยภายนอกอยู�เป�นจํานวนมาก 
2. มีแหล�งเผยแพร�ตีพิมพ�งานวิจัยและวารสารทางวิชาการจํานวนมาก 
3. มหาวิทยาลัยมีกลไกสนับสนุนการตีพิมพ�ระดับนานาชาติ 
4. มีความร�วมมือกับหน�วยงานเอกชนและต�างประเทศในการทําวิจัย 
5. การยอมรับการตีพิมพ�ในระดับนานาชาติมากขึ้น 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. การยอมรับการตีพิมพ�ระดับนานาชาติยากขึ้น มีการแข�งขันมากขึ้น 
2. นโยบาย กพอ. ระเบียบ กฎหมาย มีข�อจํากัดมากขึ้นเช�น การใช�สัตว�ทดลอง 

3.3 ด�านการบริการวิชาการ 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. โรงพยาบาลสัตว�มีความพร�อมของบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถพัฒนาเป�นศูนย�การศึกษาต�อเนื่อง (คะแนน CE) ด�านสัตว�เลี้ยงได� 
2. โรงพยาบาลสัตว�มีจํานวนสัตว�ป�วยมากและหลากหลาย สามารถใช�เป�นแหล�งวิจัยและเอ้ือต�อการทําวิจัยคลินิก 
3. มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย 
4. โรงพยาบาลสัตว�ยังสามารถเป�ดคลินิกเฉพาะทางได�อีกหลายด�าน 
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จุดอ�อน (Weaknesses) 
1. ฐานข�อมูล (Database) โรงพยาบาลสัตว�ยังไม�ถูกนํามาใช�อย�างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงพยาบ าลสัตว�ยังขาดการพัฒนาระบบต�างๆ ภายในโรงพยาบาลสัตว� (ข�อมูลการรักษา การเงิน และอ่ืนๆ) หรือความชํานาญเฉพาะทางของ

นายสัตวแพทย� 
3. โรงพยาบาลสัตว�ยังขาดการประชาสัมพันธ� ขาดการสร�างเครือข�ายกับคลินิกรักษาสัตว�ในจังหวัดขอนแก�นและจังหวัดใกล�เคียง 
4. โรงพยาบาลสัตว�ยังขาดการทํา 5 ส. รวมถึงการลดขั้นตอนการให�บริการ 

โอกาส (Opportunities) 
1. ประชาชนให�ความสนใจในการดูแลสัตว�เลี้ยงดีขึ้น 
2. ประชาชนในท�องที่ภาคอีสานให�ความสนใจในการออกให�บริการด�านต�างๆ ของนักศึกษาเป�นจํานวนมาก เช�น การรักษาโรคสัตว�สู�คน การให�ความร�ูด�านการ

เลี้ยงสัตว�และอาหารสัตว� 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผลต�อเจ�าของสัตว�ที่มารับบริการ 
2. เจ�าของสัตว�มีความคาดหวังสูงต�องานบริการสุขภาพสัตว� 

3.4 ด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strengths)  
1. บุคลากรมีความสนใจในการร�วมกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมเป�นอย�างดี  

จุดอ�อน (Weaknesses) 
1. ภาระงานสอนมีมาก มีกิจกรรมต�างๆ มาก 

โอกาส (Opportunities)  
1. กระแสของสังคมที่ส�งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น  

ภาวะคุกคาม (Threats) 
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1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมบางส�วนทําให�มีผลต�อภาพลักษณ�ของศาสนา 

3.5 ด�านการบริหารองค�กร 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรทุกสายมีความพร�อมทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ และตําแหน�ง 
2. มีข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานที่ชัดเจน 
3. บุคลากรอยู�ในวัยทํางาน มีประสบการณ� ทักษะสูง และมีศักยภาพสูง 

จุดอ�อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ ขาดแรงจูงใจ ไม�สนับสนุนทุกคน 
2. ขาดการบูรณาการ การวางแผนงานและการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง 
3. ขาดความต�อเนื่องในการบังคับใช�ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศต�างๆ ในการบริหารงาน 
4. ขาดการดูแลครุภัณฑ�และอาคาร การใช�งานวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือ ยังไม�ค�ุมค�า 
5. ขาดการสื่อสารที่ดี ขาดความสามัคคี ไม�มีความโดดเด�นเฉพาะทาง อาจารย�ทํางานทางคลินิกน�อย 
6. ห�องปฏิบัติการไม�ได�มาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัย ขาดการดูแลและการบริหารมีความซับซ�อน 

โอกาส (Opportunities) 
1. หน�วยงานภายนอกและศิษย�เก�า ต�องการมาใช�ศักยภาพหน�วยงานและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. สภาพภูมิอากาศ 
2. งบประมาณแผ�นดินมีจํากัด 
3. การจํากัดอัตรากําลังส�งผลให�สัดส�วนของบุคลากร กับภาระงานที่รับผิดชอบไม�สอดคล�องกัน 

4. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น      
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          กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากในป� พ.ศ. 2559 คณะฯ ได�มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหาร คณะ
สัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งมีกระบวนการทบทวนทิศทางการพัฒนา และการรับฟ�งความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ เพ่ือรับฟ�งความคิดเห็น สร�างการรับรู�และความเข�าใจ ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะต�อแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดกิจกรรมการถ�ายทอดแผนยุทธศาสตร�ฯ 
สู�การปฏิบัติ เพื่อสื่อสารและสร�างความเข�าใจทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกับคณะฯ ให�เป�นไปในทิศทางเดียวกัน คณะฯ จึงใช�กระบวนการดังกล�าวควบค�ู
กับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งนี้  กระบวนการที่สําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  มี
ดังนี้   

1. แต�งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหาร 4 ป� และแผนปฏิบัติการประจําป� เพ่ือรวบรวม วิเคราะห�ข�อมูลสารสนเทศ 
2. จัดโครงการ วิเคราะห�จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาสและข�อจํากัด (SWOT Analysis) 
3. จัดประชุมสัมมนาผู�บริหารระดับสูง ประกอบด�วย คณบดี รองคณบดี ผู�ช�วยคณบดี เพื่อพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน� โครงการสําคัญที่จะขับเคลื่อนให�คณะฯ 

บรรลุตามเป�าหมายที่กําหนดไว� 
4. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรที่มีส�วนเกี่ยวข�อง เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น สร�างการรับรู�และความเข�าใจ ตลอดจนนําข�อเสนอแนะท่ีสําคัญมาบรรจุในแผนงาน/

โครงการ ในแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
5. จัดทํา (ร�าง) แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให�ผู�บริหารพิจารณาโครงการ โครงการย�อย ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมายในระดับโครงการ 
6. สรุปประเด็นยุทธศาสตร� โครงการและตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต�อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร� ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2558 เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
7. เผยแพร� ประชาสัมพันธ�และถ�ายทอดแผนปฏิบัติการ เพ่ือนําไปปฏิบัติสู�หน�วยงานย�อยของคณะ 
8. จัดทํางบประมาณประจําป� 2561 โดยจัดทําคําของบประมาณเงินรายได�และคําของบประมาณแผ�นดิน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ส�วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได�มีกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห� สังเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ผลการประเมินต�างๆ ของคณะฯ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีความสอดคล�องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร�การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2559  – 2562 ซึ่งแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีรายละเอียดที่สําคัญ 
ดังนี้  

·  ปณิธาน (Determination) ค�านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค�กร (Organization Culture) 
·  วิสัยทัศน� (Vision) 
·  เสาหลักของยุทธศาสตร� (Strategic Pillar) 
·  พันธกิจ (Mission) 
·  ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) และเป�าประสงค� (Goals) 
·  โครงสร�างเชิงยุทธศาสตร�การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
·  ประเด็นยุทธศาสตร� เป�าประสงค� ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมาย 

ปณิธาน (Determination) ค�านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค�กร (Organization Cuture) 
ปณิธาน  

ผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร� ที่มีทักษะ ความรู�และความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป�นศูนย�กลางความร�วมมือในการค�นคว�า 
วิจัยและการให�บริการ 

ค�านิยม  
ม�ุงเน�นผลลัพธ� และรับผิดชอบต�อสังคม 

วัฒนธรรมองค�กร 
การร�วมมือร�วมใจประกอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการให�บริการ ม�ุงม่ันสู�การเป�นสถาบันผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการสุขภาพสัตว�และชุมชน

อย�างมีคุณภาพ เป�นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 
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2. วิสัยทัศน� (Vision) 
คณะสัตวแพทยศาสตร�ชั้นนําของอาเซียน มีความเป�นเลิศด�านสุขภาพหนึ่งเดียว (Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One 

Health) 

3. เสาหลักของยุทธศาสตร� (Strategic Pillar) 
เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus 
คําอธิบาย : เป�นองค�กรที่มีการบริหารจัดการอย�างชาญฉลาด ที่คํานึงถึงผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม 
เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy 
คําอธิบาย : เป�นองค�กรที่เป�นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community 
คําอธิบาย : เป�นองค�กรที่ห�วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เสาหลักที่ 4 : Creative Economy and Society 
คําอธิบาย : เป�นองค�กรที่สร�างองค�ความร�ูตามพันธกิจสู�การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร�างสรรค� 

4. พันธกิจ (Mission) 
คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได�กําหนดพันธกิจเพื่อให�มีการดําเนินการให�บรรลุวัตถุประสงค�เป�น 5 ด�าน ประกอบด�วย 
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย� ที่กอปรด�วย วิทยา จริยา และป�ญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เป�นศูนย�กลางความร�วมมือในการค�นคว�าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว� และสร�างองค�ความร�ูใหม�ด�านสุขภาพหนึ่งเดียว 
3. เป�นศูนย�กลางการศึกษาต�อเนื่อง และให�บริการวิชาการแก�สังคม ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
4. ทํานุบํารุงภูมิป�ญญาพื้นบ�านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. เป�นองค�กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได� 
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5. ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) และเป�าประสงค� (Goals) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) เป�าประสงค� (Goals) 

1. พัฒนาสู�การเป�นส�วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีบรรยากาศที่ร�มรื่นเป�นธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมที่ดี ที่เกื้อหนุนให�เกิดการเรียนรู� การพัฒนาองค�ความร�ู และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช�เป�นป�จจัยดึงดูดให�ผู�เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

2. เป�นแหล�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตของสังคม เป�นแหล�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตของสังคม 

3. สร�างความเป�นเลิศในการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการองค�กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
เทคโนโลยีและสารสนเทศทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะฯ 

4. เป�นองค�กรที่เป�นเลิศด�านการผลิตบัณฑิต บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร� เป�นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป�นผู�ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความร�ูความสามารถเชิงวิชาชีพ เป�นบัณฑิตที่ “พร�อมทํางาน” อย�ูร�วมกับผู�อื่นได�ในสังคม 
อย�างมีความสุข และพร�อมก�าวเข�าสู�ศตวรรษที่ 21 

5. เป�นองค�กรที่เป�นเลิศด�านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป�นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการ
สร�างผลกระทบเชิงบวกต�อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

6. พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร� มข. ไปส�ูความเป�นสากล คณะสัตวแพทยศาสตร� ได�รับการยอมรับ เป�นที่รู�จักในความเป�นเลิศด�านวิชาการและการวิจัย
บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

7. ร�วมส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร�วมเป�นผู�ส�งเสริมและอนุรักษ�ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค�าให�กับภูมิป�ญญาท�องถิ่น
และเผยแพร�ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

8. เป�นองค�กรที่มีความห�วงใยต�อสังคม เป�นองค�กรที่มีความห�วงใยต�อสังคม และให�บริการวิชาการแก�ชุมชนด�านการเลี้ยงสัตว�ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ร�วมสร�างสรรค�การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ�ของภูมิภาค คณะสัตวแพทยศาสตร� ส�งเสริมพัฒนาความคิดสร�างสรรค�ที่ผสมผสานกับภูมิป�ญญา และ
วัฒนธรรมของภูมิภาค 
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6. โครงสร�างเชิงยุทธศาสตร�การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร�บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น และแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณได�จัดทําขึ้นในรูปแบบของโครงสร�าง

เชิงยุทธศาสตร�  (รูปที่ 1) 
 

 

 

รูปที่ 1 โครงสร�างเชิงยุทธศาสตร�การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2559 – 2562 
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7. ประเด็นยุทธศาสตร� เป�าประสงค� ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร�/เป�าประสงค� ตัวชี้วัด ข�อมูลป�ที่ผ�านมา ค�าเป�าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาส�ูการเป�นส�วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว     

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น มี
บรรยากาศที่ร�มรื่นเป�นธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ที่ดี ที่เกื้อหนุนให�เกิดการเรียนรู� การพัฒนาองค�
ความร�ู และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถใช�เป�นป�จจัยดึงดูดให�ผู�เรียนเลือกมา
เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร�อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต�อการ
จัดการสภาพแวดล�อมของคณะ 

ร�อยละ 85 ร�อยละ 80 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ปริมาณการใช�ไฟฟ�าลดลง 5,135,337.71 บาท 5,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ปริมาณขยะ/ของเสียที่นํากลับมาใช�ประโยชน� ไม�ได�วัด ร�อยละ 50 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 เป�นแหล�งการเรียนร�ูตลอดชีวิตของสังคม     

เป�นแหล�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตของสังคม ตัวชี้วัดท่ี 4 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ/สื่ออิเล็กทรอนิกส�ที่
เพ่ิมขึ้น 

E-book 19 เรื่อง อย�างน�อย 5 
รายการ 

ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่อยู�ในระบบ E-
learning 

0 3 รายวิชา 

ตัวชี้วัดท่ี 6 ร�อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต�อพ้ืนที่สําหรับการ
เรียนรู�ตลอด 24 ชั่วโมง 

NA ร�อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 สร�างความเป�นเลิศในการบริหารจัดการ     

มีระบบบริหารจัดการองค�กรที่มีประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี
และสารสนเทศทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของ
คณะฯ 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ความสําเร็จของรายงานแผนการบริหารจัดการของ
คณะ 

ร�อยละ 100 ร�อยละ 90 

ตัวชี้วัดท่ี 8 จํานวนบุคลากรที่ได�รับรางวัล 6 คน 5 คน 

ตัวชี้วัดท่ี 9 มีการใช�ระบบสารสนเทศเพ่ิมขึ้น Google Drive 1 ระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร�/เป�าประสงค� ตัวชี้วัด ข�อมูลป�ที่ผ�านมา ค�าเป�าหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 10 รายได�ที่เกิดจากการระดมทุนของศิษย�เก�า 179,769 บาท 500,000 บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 เป�นองค�กรที่เป�นเลิศด�านการผลิตบัณฑิต     

บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร� เป�นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ เป�นผู�ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความร�ูความสามารถเชิงวิชาชีพ เป�นบัณฑิตที่ 
“พร�อมทํางาน” อย�ูร�วมกับผู�อื่นได�ในสังคม 
อย�างมีความสุข และพร�อมก�าวเข�าสู�ศตวรรษที่ 
21 

ตัวชี้วัดท่ี 11 จํานวนบัณฑิตมีงานทําทั้งในและต�างประเทศและ
ศึกษาต�อ ภายในระยะเวลา 1 ป� 

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100 

ตัวชี้วัดท่ี 12 บัณฑิตมีงานทําในตลาดแรงงานอาเซียน 5 คน 5 คน 

ตัวชี้วัดท่ี 13 ความพึงพอใจของนายจ�างที่มีต�อบัณฑิตทั้งด�าน
ความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม 

ร�อยละ 85.02 ร�อยละ 85 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 เป�นองค�กรที่เป�นเลิศด�านการวิจัย     

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป�นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการ
สร�างผลกระทบเชิงบวกต�อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล�อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 14 จํานวนอาจารย�ที่ร�วมทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
อันดับ 400 แรกของโลก 

7 คน ไม�น�อยกว�า 3 คน 

ตัวชี้วัดท่ี 15 จํานวนงานผลงานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชน� 27 เรื่อง 20 เรื่อง 

ตัวชี้วัดท่ี 16 ร�อยละบทความวิจัยที่ได�รับการอ�างอิงระดับนานาชาติ
ในวารสารที่อย�ูในฐานข�อมูล SCOPUS/ISI 

ร�อยละ 133.78 ร�อยละ 120 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 6 พัฒนาคณะฯ ไปส�ูความเป�นสากล     

คณะสัตวแพทยศาสตร� ได�รับการยอมรับ เป�นที่
รู�จักในความเป�นเลิศด�านวิชาการและการวิจัย
บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ 

ตัวชี้วัดท่ี 17 จํานวนนักศึกษาต�างชาติระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

6 คน ไม�น�อยกว�า 6 คน 

ตัวชี้วัดท่ี 18 ร�อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ตั้งแต� 3 เดือน
ขึ้นไป ทั้งไปต�างประเทศและมาประเทศไทยต�อจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

25 คน/ร�อยละ 4.25 ร�อยละ 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร�/เป�าประสงค� ตัวชี้วัด ข�อมูลป�ที่ผ�านมา ค�าเป�าหมาย 

ตัวชี้วัดท่ี 19 ความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 200 
อันดับแรกของโลก 

7 แห�ง 5 แห�ง 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 7 ร�วมส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     

ร�วมเป�นผู�ส�งเสริมและอนุรักษ�ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค�าให�กับภูมิป�ญญา
ท�องถิ่นและเผยแพร�ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

ตัวชี้วัดท่ี 20 จํานวนกิจกรรมด�านศิลปะและวัฒนธรรม 3 กิจกรรม อย�างน�อยกว�า 
3 กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 8 เป�นองค�กรที่มีความห�วงใยต�อสังคม     

เป�นองค�กรที่มีความห�วงใยต�อสังคม และ
ให�บริการวิชาการแก�ชุมชนด�านการเลี้ยงสัตว�
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดท่ี 21 จํานวนชุมชนที่ได�รับการบริการจากคณะ 3 ชุมชน 3 ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 9 ร�วมสร�างสรรค�การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ�ของภูมิภาค     

คณะสัตวแพทยศาสตร� ส�งเสริมพัฒนาความคิด
สร�างสรรค�ที่ผสมผสานกับภูมิป�ญญา และ
วัฒนธรรมของภูมิภาค 

ตัวชี้วัดท่ี 22 จํานวนผลิตภัณฑ�หรือบริการที่ส�งเสริมการสร�าง
มูลค�าเพิ่มให�แก�บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 
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ส�วนที่ 3 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

ในแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
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เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus 
 
 

เป�าประสงค�  : 
เป�นองค�กรที่มีการจัดการที่ดี (G๐๐d G๐vernance Organizati๐n)  
บนพื้นฐานของการเป�นส�วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด�น 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร� คณะสัตวแพทยศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

             
ยุทธศาสตร�-

กลยุทธ� 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

เสาหลักที่ 1  Green and Smart Campus 
         

3,715,000  
  

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1   พัฒนาส�ูการเป�นส�วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว 
           

350,000  
  

กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล�อมให�เป�นส�วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus) 

1.1.1 โครงการจัดทําผังเฉพาะพื้นที่บริเวณคณะให�ชัดเจน เช�น เขตอาคารสํานักงานและการเรียนการสอน บริการรักษาพยาบาล โรงเรือน สถานที่จัดกิจกรรมและพักผ�อน และ
เขตประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร เป�นต�น เพื่อให�มีการพัฒนาพื้นที่อย�างมีประสิทธิภาพ และยั่งย ืน 

  จัดทําแผนผังคณะในรูปแบบไวนิล/โปสเตอร� ติดตั้งอย�างน�อย 2 ตําแหน�ง มีไวนิล/โปสเตอร�ที่แสดงแผนผังของ
คณะ 

                   
-   

ฝ�ายบริหาร 

1.1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน� และพัฒนาพื้นที่แต�ละโซนตามผังคณะ   

  โครงการลานคอนกรีตภายในโรงเรือนโค ลานคอนกรีตพื้นที่ 240 ตร.
ม. 

มีการปรับปรุงลานคอนกรีตภายใน
โรงเรือนโค 

                   
-   

ฝ�ายบริหาร 

1.1.3 โครงการลดภาวะโลกร�อน 

  โครงการคัดแยกและกําจัดขยะเพื่อลดภาวะโลกร�อน  ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  สัดส�วนของมูลสัตว�ที่นําไปใช�
ประโยชน�เทียบกับปริมาณทั้งหมด 

                   
-   

ฝ�ายบริหาร 

กลยุทธ�ที่ 2 พัฒนาและส�งเสริมการใช�พลังงานสะอาด (Clean Energy) 

1.2.1 มาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงค�ให�บุคลากรของคณะมีความรู� ความเข�าใจและมีทักษะในการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ�ที่ประหยัด
พลังงาน การบํารุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณ�ต�างๆ 

  การรณรงค�ประหยัดพลังงาน  อย�างน�อย 3 กิจกรรม มีกิจกรรมรณรงค�ประหยัดพลังงาน                      
-   

ฝ�ายบริหาร 
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ยุทธศาสตร�-
กลยุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

กลยุทธ�ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐานของคณะฯ ให�สมบูรณ� 

1.3.1 จัดทําแผนการตรวจสอบอาคาร การบํารุงรักษา การซ�อมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พร�อมทั้งดําเนินการตามแผน เพื่อให�สามารถใช�งานได�อย�างค�ุมค�า
และมีประสิทธิภาพสูงสุดอย�างต�อเนื่อง 

  โครงการตรวจสอบความพร�อมระบบสาธารณูปโภค
ภายในคณะฯ 
 - ไฟฟ�า ประปา กล�องวงจรป�ด ระบบคีย�การ�ด ลิฟท� 
และรถยนต� 

อย�างน�อย 5 มาตรการ 
(รองรับอย�างน�อย 5 ระบบ) 

มีมาตรการตรวจสอบความพร�อม
ระบบสาธารณูปโภคภายในคณะฯ 

                   
-   

ฝ�ายบริหาร 

 - ปรับปรุงภูมิทัศน�โรงพยาบาลสัตว�            
100,000  

โรงพยาบาลสัตว� 

 - ปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟท�            
250,000  

โรงพยาบาลสัตว� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2   เป�นแหล�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตของสังคม   
           

215,000  
  

กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�าน ICT ให�มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย 

2.1.1 พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานด�าน ICT ให�มีประสิทธิภาพในการบริการทั้งด�าน Security, Cloud Platform และประสิทธิภาพของโครงข�าย ICT โดยเฉพาะระบบ WiFi ให�
ครอบคลุมพื้นที่ให�บริการทั้งคณะ 

  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ เช�น ปรับปรุงระบบการให�บริการ 
Internet และ WiFi 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85 ร�อยละความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต�อประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศของคณะ 

                   
-   

ฝ�ายบริหาร 
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ยุทธศาสตร�-
กลยุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

กลยุทธ�ที่ 2 พัฒนาแหล�งเรียนรู�และการพักอาศัยที่นําสมัย (Learning and Living Smart) 

2.2.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู�ผ�านสื่ออิเล็คทรอนิกส� 

  จัดซื้อหรือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส� 

อย�างน�อย 5 รายการ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น            
200,000  

ฝ�ายวิชาการ 

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
-การสร�างสื่อเพื่อการเรียนรู�สําหรับนักศึกษา ในระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
-การใช� IT เป�นเคร่ืองมือจัดการเรียนการสอน 
-การพัฒนาการเรียนรู�แบบ E-learning รายวิชาใน
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร� 

2.1เพิ่มขึ้นไม�น�อยกว�า 3 
วิชา 
2.2เพิ่มขึ้นไม�น�อยกว�า 3 
วิชา 

2.1จํานวนสื่อเพื่อการเรียนรู�ใน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส�  
2.2 จํานวนรายวิชาที่นําเอา E-
learning เข�ามาช�วยในการเรียนการ
สอน 

             
15,000  

ฝ�ายวิชาการ 

กลยุทธ�ที่ 3  การพัฒนาห�องสมุดให�เป�นแหล�งเรียนรู�ที่มีช ีวิต (Living Library)   

2.3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�ห�องสมุดและบริเวณโดยรอบเป�น "ห�องสมุดมีชีวิต" เพื่อส�งเสริมการเรียนรู�ด�วยตัวเองอย�างสร�างสรรค� 

  ปรับปรุงภูมิทัศน� 
-พื้นที่การเรียนรู�และศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 24 
ชั่วโมง 
-บริเวณอาคารเชิดชัยฯ เพื่อเป�นแหล�งเรียนรู� 
ห�องสมุดในสวน/ห�องสมุดสีเขียว 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85 ร�อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต�อ
พื้นที่สําหรับการเรียนรู�ตลอด 24 
ชั่วโมง 

                   
-   

ฝ�ายบริหาร&
ฝ�ายวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3   สร�างความเป�นเลิศในการบริหารจัดการ 
         

3,150,000  
  

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค�กรที่เป�นเลิศ   
3.1.1 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหารและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อถ�ายทอดสู�การปฏบิัติให�มีระยะเวลาในการรายงานผลดําเนินงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และครอบคลุมภารกิจหลักของคณะฯ 
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ยุทธศาสตร�-
กลยุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

  การประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร�               50,000  ฝ�ายวางแผนฯ 

  จัดทําแผนกํากับการดําเนินงานของคณะสัตว
แพทยศาสตร� 
- แผนปฏิบัติการ 
- แผนงบประมาณ 
- แผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและ
สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต�อคณะ พร�อม
ทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอย�างเป�นรูปธรรม 

จํานวน 1 แผน มีแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ           50,000  ฝ�ายวางแผนฯ 

 โครงการส�งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรประจําคณะสัตวแพทยศาสตร� (เพิ่ม) 

    

   -แผนการใช�เงินเพื่อจ�ายค�าตอบแทนผ�ูบริหาร จํานวน 1 แผน มีแผนการใช�เงินเพื่อจ�ายค�าตอบแทน
ผู�บริหาร 

         
1,600,000  

ฝ�ายบริหาร 

   -แผนจ�ดทําเอกสารการเรียนการสอน                
500,000  

ฝ�ายบริหาร 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู�มหาวิทยาลัยวจิัยชั้นนําระดับโลก   

3.2.1 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล�องกับบทบาทในหน�าที่ของแต�ละตําแหน�งและสอดคล�องกับยทุธศาสตร�การพัฒนาคณะฯ 

  โครงการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากร ประกอบด�วย 
- เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให�แก�บคุลากรที่มี
สมรรถนะดีเด�นในแต�ละด�าน 
- พัฒนาว�าที่ผู�บริหาร หรือบุคลากรระดับต�างๆ 
- การส�งเสริมและสนับสนุนให�อาจารย�พัฒนาตัวเอง
เข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการและเข�าศึกษาต�อระดับ
ปริญญาเอก 

ไม�น�อยกว�า 10 คน จํานวนบุคลากรที่ได�รับรางวัลหรือ
พัฒนาตามแผนที่วางไว� 

        600,000  ฝ�ายบริหาร 
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ยุทธศาสตร�-
กลยุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได�มาตรฐานสากล   

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารที่เอื้อต�อการดําเนินงานด�านประกันคุณภาพ 
  การพัฒนาประกันคุณภาพระดับคณะ อย�างน�อย 1 ระบบ  มีระบบสารสนเทศที่รองรับการ

บริหารจัดการ 
             

50,000  
ฝ�ายบริหาร 

กลยุทธที่ 4 สร�างวัฒนธรรมองค�กรด�านชุมชนสัมพันธ�และการสื่อสารองค�กร   

3.4.1 จัดทําแผนการดําเนินงานด�านชุมชนสัมพันธ� ให�สอดคล�องกับกรอบและนโยบายของมหาวิทยาลัย  ฝ�กอบรมและสมัมนา ระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง 
และผู�ปฏิบัติงาน และดําเนินงานด�านชุมชนสัมพันธ�อย�างเป�นระบบ โดยการมีส�วนร�วมของสังคม 

  โครงการฝ�กอบรม/สัมมนาบุคลากร 1.บุคลากรเข�าร�วมกิจกรรม/
โครงการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
50 
2.ร�อยละความพึงพอใจของ 
บุคลากรต�อกิจกรรม/
โครงการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 

1.จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วมกิจกรรม 
2.ร�อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
ร�วมกิจกรรม 

    

   -กิจกรรมผู�บริหารพบบุคลากร                    
-   

ฝ�ายบริหาร 

   -โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร�            
100,000  

ฝ�ายวางแผนฯ 

   -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให�บริการรักษาสัตว�            
200,000  

ฝ�ายโรงพยาบาล
สัตว� 

กลยุทธที่ 5 จัดหารายได�จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย�สิน และทรัพย�สินทางป�ญญา   
3.5.1 การจัดหารายได�จากการระดมทุนจากศิษย�เก�า ประชาชนทั่วไป องค�กรภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่
สําคัญ 

  

โครงการหารายได�และสนับสนุนกิจกรรมที่ส ําคัญ 

  คืนสู�เหย�าชาวสัตวแพทย� มข. (30,000 จากศิษย�เก�า) 1. ไม�น�อยกว�า 3.51  
2. ไม�น�อยกว�า 500,000 
บาทต�อป� 

1. ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม
งาน 
2. รายได�ที่เกิดจากการระดมทุนของ
ศิษย�เก�า 

                   
-   

หน�วยกิจการ & 
สมาคมศิษย�เก�า

ฯ 



แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2560 หน�า 27 
 

      
ยุทธศาสตร�-

กลยุทธ� 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธภิาพ   

3.6.1 ดําเนินการเตรียมความพร�อมของบุคลากรในการให�บริการเหตุฉุกเฉิน การป�องกันและแก�ป�ญหาอัคคีภัย อุบัติภัยหรือการเกิดอุบตัิเหตตุ�างๆ 

  โครงการเฝ�าระวังภัย 
- การวางแผน ซ�อมป�องกันอัคคีภัยและความปลอดภยั
ขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในห�องปฏบิัติการ 

1. มีการจัดกิจกรรมอย�าง
น�อย 2 กิจกรรม 

1. มีการจัดกิจกรรมวางแผนและซ�อม
ป�องกันอัคคีภัยและความปลอดภยัขัน้
พื้นฐานและความปลอดภัยใน
ห�องปฏิบัติการ 

                   
-   

ฝ�ายบริหาร 

   - มีการรณรงค�และส�งเสริมความร�ูความเข�าใจ สร�าง
จิตสํานึกด�านวินัยจราจร เช�น การอบรมวินัยจราจร 
แผ�นพับ ป�ายประชาสัมพันธ� และการจัดกิจกรรม 

1. มีการจัดกิจกรรมรณรงค�และ
ส�งเสริมความร�ูความเข�าใจ การสร�าง
จิตสํานึกด�านวินัยจราจร 

                   
-   

ฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 
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เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy 
 
 

เป�าประสงค�  : 
เป�นองค�กรที่เป�นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร� คณะสัตวแพทยศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร�-
กลย ุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

เสาหลักที่ 2  Excellence Academy 
  

12,694,700.00 
  

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4  เป�นองค�กรที่เป�นเลิศด�านการผลิตบัณฑิต 
  

10,217,000.00 
  

กลยุทธที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป�นผ�ูนําของสังคม   

          1.  พัฒนากลไกการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความพลวัตสูง (Dynamicity) สามารถปรับเปลี่ยนได�ตามสถานการณ�ที่เปลี่ยนไปของสงัคม มีความ
หลากหลาย สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน 

  

          2.  ส�งเสริมและสนับสนุนให�แต�ละหลักสตูรเพิ่มจํานวนรายวิชาที่สอนด�วยภาษาอังกฤษ หรือการใช�สื่อที่เป�นภาษาอังกฤษให�มากขึ้นเพื่อเป�นการ
เตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษาก�อนเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

  

          3.  ปรับ/เพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจํานวนบัณฑิตศึกษาโดยเน�นการสนับสนุนความต�องการทางวิชาชีพการสัตวแพทย�   

          4.  ทบทวนระบบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ด�านการติดตาม ทบทวนการดําเนินงานที่เป�นเอกภาพมากขึ้น   

4.1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนานักศึกษาสัตวแพทย�เพื่อความเป�นเลิศ 

  โครงการกองทุนส�งเสริมและพัฒนาบัณฑิต (รวม
ทุนการศึกษาของอาจารย�อาวุโส (400,000) ทุน ป.
โท/เอกสําหรับ นศ ไทยอย�างละ 5 ทุน (550,000) 
ต�างชาติอย�างละ 5 ทุน (1,250,000), ทุนอาจาร� 
ศึกษาต�างประเทศ 3 คน 1,200,000, ทุน+รางวัล ป.
ตรี) 

1.มีจํานวนตามเป�าที่คณะ
กําหนด 
2.ทุกหลักสูตรที่เป�ดสอน
ได�รับการปรับปรุงตามรอบ 
3.มีไม�น�อยกว�าร�อยละ 30 
ของรายวิชาที่เป�ดสอน
ทั้งหมด 

 1.จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น  
 2.จํานวนหลักสูตรที่ได�รับการ
ปรับปรุง 
 3.จํานวนรายวิชาที่สอนด�วย
ภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่ใช�สื่อการ
สอนเป�นภาษาอังกฤษ 

3,800,000.00 ฝ�ายวิชาการ 
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  บริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 - ระดับปริญญาตรี (4,000,000) 
 - ระดับบัณฑิตศึกษา (200,000) 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาหลักสูตรโครงการ
พิเศษ 

4,200,000.00 ฝ�ายบริหาร& 
ฝ�ายวิชาการ 

  โครงการฝ�ายวิชาการ 
 - ปรับปรุงหลักสูตร (80000) 
 - สร�างหลักสูตรวิทยาลัยสัตวแพทย�ชํานาญการ 
(30000) 
 - เพิ่มพูนความรู�เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ 
(ทวนสอบ 20000) 
 - กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา (ใช�เงินกองทุน) 
 - เพิ่มจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป�น
ภาษาอังกฤษ (7000) 
 - นําเสนอผลวิจัยวิชาสัมมนาป�ญหาพิเศษ (30000) 

รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

จํานวนการจัดกิจกรรม 312,000.00 ฝ�ายวิชาการ 

  โครงการบริหารจัดการสัตว�ทดลอง จํานวนสัตว�เพียงพอสําหรับ
ใช�ในการเรียนการสอน 

จํานวนและชนิดของสัตว�ที่ใช�ในการ
เรียนการสอน 

    
   -โครงการสัตว�ทดลองเพื่อการเรียนการสอน         500,000  ฝ�ายบริหาร 

   -โครงการจัดหาพืชอาหารสัตว�             150,000  ฝ�ายบริหาร 

   -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร             400,000  สถานีฟาร�มฯ 

   -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะ               10,000  สถานีฟาร�มฯ 

   -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคกระบือ               30,000  สถานีฟาร�มฯ 

กลยุทธ�ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

สร�างเครือข�ายความร�วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ให�เป�นแหล�งเรียนรู�ของนักศึกษา 
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4.2.1 โครงการสร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการในวิชาชีพการสัตวแพทย� 

  โครงการสหกิจศึกษา มีสถานที่ฝ�กงานสหกิจศึกษา
เพียงพอตามความต�องการ
ของนักศึกษา 

มีเครือข�ายความร�วมมือเป�นสถานที่
ฝ�กงานสหกิจศึกษา 

       
150,000.00 

ฝ�ายวิชาการ 

  โครงการฝ�กงานนอกหลักสูตร มีสถานที่ฝ�กงานเพียงพอ
ตามความต�องการของ
นักศึกษา 

มีหน�วยงานความร�วมมือเป�นสถานที่
ฝ�กงานนอกหลักสูตร 

                   
-   

ฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

  ค�ายบูรณาการทางสัตวแพทย� (สโมสรนักศึกษา) มากกว�า 3.50 ร�อยละความพึงพอใจของผู�เข�าร�วม                    
-   

ฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

4.2.2 โครงการของสโมสรนักศึกษาสัตวแพทย� (งบประมาณที่จัดสรรให�สโมสรฯ 150,000/ป�) 

  การจัดกิจกรรมของชุมนุมในสังกัดสโมสรนักศึกษา 
-ค�ายสัตวแพทย�อาสา 
-ค�าย Rabies 
-ค�ายบริการสุขภาพสัตว�รอบรั้ว มข. 

อย�างน�อย 3 กิจกรรม รายงานสรุปผลการดําเนินงาน        
150,000.00 

ฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ�ที่ 3 พัฒนาระบบการรับเข�าที่มีความหลากหลาย 

สร�างแรงจูงใจให�นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลือกเข�าเรียนในคณะฯ และการสร�างภาพลักษณ�ที่ดีต�อผู�ปกครอง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรียน 

4.3.1 โครงการประชาสัมพันธ�หลักสูตร  

  ประชาสัมพันธ�หลักสูตร (ในและต�างประเทศ)  ไม�น�อยกว�า 2 ครั้ง จํานวนคร้ังที่จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ�หลักสูตร 

        
30,000.00 

ฝ�ายวิชาการ 

  ค�าย  Vet. Camp (สโมสรนักศึกษา)  รายงาน 1 ฉบับ  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน                    
-   

ฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 
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4.3.2 โครงการผ�ูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น และบริหารสถาบันต�างประเทศร�วมเจรจาข�อตกลงความร�วมมือ 

  โครงการเจรจาหาความร�วมมือกับสถาบัน
ต�างประเทศ 
-ผู�บริหารคณะฯ เจราจาข�อตกลงความร�วมมือ 
(100,000) 
-ผู�บริหารสถาบันต�างประเทศเยี่ยมเยือน (50,000) 

อย�างน�อย 1 สถาบันต�อป� มีการเซ็น MOU กับสถาบันใน
ต�างประเทศ 

       
150,000.00 

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

4.3.3 โครงการฝ�ายวิเทศสัมพันธ� 

   - โครงการรับนักศึกษาต�างชาติฝ�กงาน ศึกษาดูงาน 
และทําวิจัยร�วม 

ไม�น�อยกว�า 10 คน จํานวนนักศึกษาต�างชาติที่มาฝ�กงาน/
ดูงาน/ทําวิจัยร�วม 

        
60,000.00 

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

   - โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรศึกษาดูงานกับ
สถาบันต�างประเทศ 

ไม�น�อยกว�า 3 คน จํานวนบุคลากรที่ไป/มา เพื่อศึกษาดู
งานกับต�างประเทศ 

       
100,000.00 

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

กลยุทธ�ที่ 4 พัฒนานักศึกษาอย�างสร�างสรรค�ให�เป�นบัณฑิตที่พึงประสงค�ของสังคม 

         1.  จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� เผยแพร�ความร�ูความเข�าใจที่ถูกต�องและเป�นจริงเกี่ยวกับสถาบันฯ และพระราชกรณียกิจของพระองค� ตลอดจนการ
สร�างความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทยให�แก�นักศึกษา  

         2. พัฒนาระบบอาจารย�ที่ปรึกษาที่ดีที่สามารถให�ความช�วยเหลอืและสนับสนุนให�นักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา โดยการให�คําแนะนําด�านการเรียนและการทํา
กิจกรรม การปรับตัวเข�ากับสังคมมหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่จะสนับสนุนให�นักศึกษาเป�นคนดีและคนเก�งของสังคม 

         3. ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษาสอดคล�องกบัค�านิยมไทย 12 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค� สร�างเสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิในความ
เป�น มข.สามารถพัฒนานักศึกษาเป�นนักกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต�อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี  

         4. สนับสนุนให�นักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรมกับโครงการแก�ป�ญหาให�กับชุมชน ที่เป�นโครงการความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกเช�น โครงการป�ดทองหลงัพระ โครงการแก�
จน โครงการพระดาบส เป�นต�น 
         5. สนับสนุน ให�อาจารย�/นักวิจัย และนักศึกษาสร�างความร�วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมเพื่อสร�างเสริมประสบการณ�วิชาชีพให�แก�นักศึกษาทุกชั้นป�  

         6. สร�างเสริมประสบการณ�ทํางานในวิชาชีพของนักศึกษาในต�างประเทศผ�านโครงการต�างๆ เช�น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษาในต�างประเทศ  
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ยุทธศาสตร�-
กลย ุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

4.4.1 โครงการพัฒนาความร�ูความเข�าใจของอาจารย� และนักศึกษาตามหลักการสากล 
  กิจกรรมพัฒนาวิชาการและกิจการนักศึกษา 

 -โครงการบริจาคโลหิตวันพ�อ-วันแม� แห�งชาติ 
 - อาจารย�ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
 -ปฐมนิเทศนักศึกษา 
 -ผู�บริหารพบนักศึกษา 
 -พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 จํานวนผ�ูเข�าร�วมกิจกรรมและความ
พึงพอใจ 

      75,000.00  ฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

  การพัฒนานักศึกษาให�เป�นบัณฑิตพึงประสงค� 
 -แสดงความยินดีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร  
 -ป�จฉิมนิเทศ 
 -ไหว�ครู 
 -ฉีดวัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ�าสําหรับนักศึกษา 
(งบกองทุน) 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรมและความ
พึงพอใจ 

    100,000.00 ฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

  กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา 
 -พัฒนาอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� 
 -ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 -กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
 -ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 -อบรมระบบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
(Turnitin) 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85 จํานวนอาจารย�ที่มีคุณสมบัติเป�น
อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�เข�าร�วม
กิจกรรม 

                  -   ฝ�ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร�-
กลย ุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

กลยุทธ�ที่ 5 การพัฒนาการเป�นผ�ูประกอบการใหม�ให�แก�นักศึกษา 

         1. สร�างจิตวิญญาณ และปลูกฝ�งการเป�นผ�ูประกอบการให�แก�นักศึกษามีพื้นฐานแนวคิดความเป�นผ�ูนํา การทํางานร�วมกับผู�อื่น ความเป�น Entrepreneurship และมี
แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย�สินทางป�ญญาของ มข. ไปเพิ่มมูลค�าเป�นผลิตภัณฑ�คุณภาพ 

         2. เตรียมความพร�อมนักศึกษาก�อนเรียนชั้นคลินิกและการสอบใบประกอบวชิาชีพ (เก็บหน�วยกิตการฝ�กงานก�อนขึ้นชั้นคลินิก เพิ่มประสบการณ�ทาง
วิชาชีพ)         

  

4.5.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให�เป�นผ�ูประกอบการที่ได�มาตรฐานอย�างมืออาชีพ 

   โครงการ Start Up (50,000)  ตามจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาควิชาเภสัชวิทยา 

 จํานวนผลิตภัณฑ�ที่ผลิต และ
จําหน�าย 

                   
-   

ผศ.กรวุธ & ผศ.
จรีรัตน� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 เป�นองค�กรที่เป�นเลิศด�านการวิจัย 
    

1,790,000.00 
  

กลยุทธที่ 1  สร�างความเข�มแข็งในงานวิจัยที่เป�นความโดดเด�นของ มข. ไปสู�ระดับสากล    

5.1.1 โครงการสร�างความเข�มแข็งด�านการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร� มข. ประกอบด�วยกิจกรรม ดังนี้ 
  การประเมินโครงการวิจัย/บทความ เป�นไปตามจํานวน

โครงการวิจัย/บทความ 
 มีรายงานการจ�ายค�าตอบแทน 20,000.00 ฝ�ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ� 
  วารสารสัตวแพทย� มข. ไม�น�อยกว�า 2 ฉบับ/ป� จํานวนวารสารที่ผลิต 100,000.00 

5.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ       

  โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับ
นานาชาติ (Writing Camp) 

ไม�น�อยกว�า 10 เรื่อง จํานวนงานวิจัยที่ส�งตีพิมพ�ระดับ
นานาชาติ 

       
100,000.00 

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 
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ยุทธศาสตร�-
กลย ุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

กลยุทธ�ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให�สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

5.2.1 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย (820,000) 

  ทุนโครงการวิจัย ไม�น�อยกว�า 10 โครงการ จํานวนโครงการวิจัยที่ได�รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

       
800,000.00 

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

  ทุนวิจัยสถาบัน         
20,000.00 

5.2.2 โครงการฝ�ายวิจัย  

  โครงการสร�างเครือข�ายนักวิจัยร�วมกับหน�วยงานอื่น 
(ทั้งในและต�างประเทศ) 

ไม�น�อยกว�า 4 คนต�อป� จํานวนอาจารย�ที่ร�วมทําวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําอันดับ 400 แรก
ของโลก 

        
50,000.00 

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

กลยุทธ�ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐานด�านการวิจัยและสร�างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต�อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

5.3.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC) 

  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC) รายงาน 1 ฉบับ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน        
700,000.00 

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

กลยุทธ�ที่ 4 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู�การสร�างมูลค�าและการใช�ประโยชน�เพื่อสังคม 

5.4.1 โครงการสนับสนุนและส�งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน� 

  โครงการค�าตอบแทนงานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชน�/
ตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารระดับนานาชาติ) (ใช�เงิน 
1% ของมหาวิทยาลัย = 80,000) 

รายงาน 1 ฉบับ  รายงานสรุปการจ�ายค�าตอบแทน                    
-   

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 
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ยุทธศาสตร�-
กลย ุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 6 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร� มข. ไปสู�ความเป�นสากล 
       

687,700.00 
  

กลยุทธที่ 1  จัดสภาพแวดล�อม และโครงสร�างพื้นฐานให�เป�นสากล   

6.1.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล�อมความเป�นนานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่เกี่ยวข�องกับคณาจารย� นักศึกษา ระบบอํานวยความสะดวก ปรับปรุงเอกสารและป�ายต�างๆ ให�เป�นอย�างน�อย
สองภาษา 

   -จัดทําป�ายภาษาอังกฤษ 
 -พัฒนา Website ภาษาอังกฤษ 
 -โครงการเปลี่ยนเอกสารและคู�มือเป�นสองภาษา 

ข�อมูลเป�นป�จจุบันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 มีป�ายบอกทาง ป�ายชื่อ/สถานที่เป�น
ภาษาอังกฤษ 

                   
-   

ฝ�ายบริหาร และ
ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

6.1.2 โครงการปรับปรุงห�องพักสําหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสร�างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อมภายในคณะให�มีความเป�นนานาชาติ รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่เป�นนานาชาติ 

  โครงการที่พักและศูนย�เรียนรู�นักศึกษานานาชาติ ไม�น�อยกว�า 5 ห�อง  มีห�องพักนักศึกษานานาชาติ                    
-   

ฝ�ายบริหาร 

กลยุทธ�ที่ 2 เตรียมความพร�อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข�าสู�อาเซียนและสากล 

6.2.1 สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในอาเซียนและนานาชาติ ในด�านการพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการถ�ายทอดเทคโนโลยรีะหว�างสอง
สถาบัน 

  ผู�บริหารเจรจาข�อตกลงความร�วมมือ (MOU) กับ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและนานาชาติ (4.3.3) 

อย�างน�อย 1 แห�ง  มีความร�วมมือกับสถาบันค�ูความ
ร�วมมือ โดยเน�นด�านพัฒนาการวิจัย 
นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากร 

                   
-   

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 
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ยุทธศาสตร�-
กลย ุทธ� 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

6.2.2 สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับองค�กรระหว�างประเทศ เพื่อสร�างโอกาสให�แก�นักศึกษา และบุคลากรของคณะที่จะก�าวไปส�ูความเป�นสากล ผ�านโครงการพัฒนาผู�บริหาร 
โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น ฯลฯ 
โครงการฝ�ายวิเทศสัมพันธ� 
   -โครงการคัดเลือกนักศึกษาสัตวแพทย�ไปศึกษาดูงาน 

ณ ต�างประเทศ (4.1.1 งบกองทุนฯ 260,000) 
ไม�น�อยกว�า 10 คน จํานวนนักศึกษาที่ได�ไปศึกษาดูงาน 

ณ ต�างประเทศ 
                   
-   

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

6.2.3 โครงการเพิ่มสัดส�วนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ�เชิงรุกในกลุ�มประเทศเพื่อนบ�าน และ
มหาวิทยาลัยที่เป�นค�ูความร�วมมือกัน 

   -โครงการสนับสนุนนักศึกษาต�างชาติศึกษาต�อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (Matching Fund) กับ
มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ 

ไม�น�อยกว�า 3 คน  มีนักศึกษานานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 

       
687,700.00 

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 

กลยุทธ�ที่ 3 เตรียมความพร�อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย�เพื่อเข�าสู�อาเซียนและสากล 

6.3.1 โครงการสหกิจศึกษา 

  โครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝ�กงานสหกิจศึกษา ณ 
ต�างประเทศ (4.1.1 งบกองทุนฯ 100,000) 

อย�างน�อย 5 คน มีนักศึกษาไปฝ�กงานสหกิจศึกษา ณ 
ต�างประเทศ 

                   
-   

ฝ�ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ� 
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เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community 
 
 

เป�าประสงค�  : 
ส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ห�วงใยและดูแลชุมชนในมิติต�างๆ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร� คณะสัตวแพทยศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

      
ยุทธศาสตร�-

กลยุทธ� 
โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

เสาหลักที่ 3  Culture and Care Community 
      

350,000.00 
  

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 7  ร�วมส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   210,000.00    
กลยุทธ�ที่ 1  การอนุรักษ� สืบสาน และสร�างคุณค�าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง   

7.1.1 โครงการส�งเสริมและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมไทย/ภูมิป�ญญาอีสาน 

  การส�งเสริมวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน�เพื่อสังคม 
 -วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร� (30,000) 
 -ทําบุญสัตว�ทดลอง (30,000) 
 -ไหว�ครู (พัฒนานักศึกษาให�เป�นบัณฑิตพึงประสงค� 
10,000) 
 -ลอยกระทง (สโมสรนักศึกษา 35,000) 
 -สงกรานต� (30,000) 
 -วันเด็ก 

รายงาน 1 ฉบับ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน       
210,000.00 

ฝ�ายบริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 8  เป�นองค�กรที่มีความห�วงใยต�อสังคม  
      

140,000.00 
  

กลยุทธ�ที่ 1  ความห�วงใยต�อสังคมภายในมหาวิทยาลยัขอนแก�นและชมุชนภายนอก   

8.1.1 โครงการสัปดาห�สุขภาพสัตว�เลี้ยงและวันรณรงค�โรคพิษสุนัขบ�า 

  สัปดาห�สุขภาพสัตว�เลี้ยงและวันรณรงค�โรคพิษสุนัข
บ�า 

รายงาน 1 ฉบับ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน      20,000.00  โรงพยาบาลสัตว� 
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ยุทธศาสตร�-
กลยุทธ� 

โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

กลยุทธ�ที่ 2  พัฒนาคณะให�เป�นองค�กรที่นําเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต�อสังคม   

8.2.1 โครงการเฝ�าระวังโรคระบาดสัตว�รุนแรง 

  โครงการเฝ�าระวังโรคระบาดสัตว�รุนแรง รายงาน 1 ฉบับ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน    100,000.00 โรงพยาบาลสัตว� 

กลยุทธ�ที่ 3  สนับสนุนให�คณะเป�นศูนย�กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ที่ส ําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง   

8.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย� 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย� และ Open 

House 
ไม�น�อยกว�า 2 กิจกรรม จํานวนกิจกรรมที่จัด      20,000.00  โรงพยาบาล

สัตว�& 
ฝ�ายวิจัยฯ 
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เสาหลักที่ 4 : Creative Economy and Society 
 
 

เป�าประสงค�  : 
เป�นองค�กรที่ใช�องค�ความรู�และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือพัฒนาให�เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป�นประโยชน�ต�อชุมชน สังคม และประเทศ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร� คณะสัตวแพทยศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร�-
กลยุทธ� 

โครงการ/กิจกรรม ค�าเป�าหมาย ตัวชี้วัด  งบประมาณ  ผู�รับผิดชอบ 

เสาหลักที่ 4  Creative Economy and Society 
   

1,060,000.00 
  

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 9  ศูนย�กลางของเศรษฐกิจสร�างสรรค�ของภูมิภาค 
   

1,060,000.00 
  

กลยุทธ�ที่ 1  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค�   

9.1.1 โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานสําหรับการสร�างสรรค� (Creative Infrastructure) เพื่อพัฒนาและสร�างมูลค�าผลิตภัณฑ�ของภูมิภาค 

  โครงการบํารุงรักษาระบบเอกซเรย�คอมพิวเตอร� รายงาน 1 ฉบับ มีรายงานการบํารุงรักษาระบบ
เอกซเรย�คอมพิวเตอร� 

     
560,000.00 

ฝ�ายโรง
พยาบาลัตว� 

  โครงการพัฒนาห�องปฏิบัติการโรคปศุสัตว�เพื่อเข�าสู�
การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 

มีการดําเนินการ มีการพัฒนาเพื่อเข�าสู�มาตรฐาน ISO 
17025 

     
500,000.00 
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8. ตารางกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

รายจ�าย 
คณะ โรงพยาบาลสัตว� 

รวม 
 เงินแผ�นดิน   เงินรายได�   เงินแผ�นดิน   เงินรายได�  

ค�าใช�จ�ายดําเนินงาน           2,242,900            6,534,000   -         19,001,800          27,778,700  
ค�าใช�จ�ายบุคลากร -           3,142,100   -           8,148,100          11,290,200  
ค�าใช�จ�ายลงทุน             600,000            1,009,200            9,200,000   -         10,809,200  
เงินอุดหนุนยุทธศาสตร� - - - - - 
 - ฝ�ายบริหาร -           2,850,000  - -           2,850,000  

 - ฝ�ายวางแผนและประกันคุณภาพ -             250,000  - -             250,000  

 - ฝ�ายวิชาการ -           9,207,000  - -           9,207,000  

 - ฝ�ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ� -           2,787,700  - -           2,787,700  
 - ฝ�ายพัฒนานักศึกษาฯ -             325,000  - -             325,000  

 - สถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษา - 440,000 -  -             440,000  

 - โรงพยาบาลสัตว� - - -           1,750,000            1,750,000  
ค�าใช�จ�ายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -              210,000   - -              210,000  
ค�าใช�จ�ายอื่น (เงินรับฝาก ทุนการศึกษา ฯลฯ) -            1,750,000   - -            1,750,000  
สนับสนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3% -            1,964,340   - -            1,964,340  
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 1% -              654,840   - -              654,840  
สนับสนุนค�าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5% -            3,273,820   - -            3,273,820  
กองทุนพัฒนาอาจารย�/บุคลากรและการวิจัยคณะ 1% -              314,780   -             340,000              654,780  
เงินทุนสํารองของคณะ 5% -            1,573,820   -           1,700,000            3,273,820  

รวมทั้งสิ้น           2,842,900          36,286,600            9,200,000          30,939,900          79,269,400  
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ตารางกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร� 

รายจ�าย 
คณะ โรงพยาบาลสัตว� 

รวม 
 เงินแผ�นดิน   เงินรายได�   เงินแผ�นดิน   เงินรายได�  

ค�าใช�จ�ายดําเนินงาน           2,242,900            6,534,000   -         19,001,800          27,778,700  
ค�าใช�จ�ายบุคลากร -           3,142,100   -           8,148,100          11,290,200  
ค�าใช�จ�ายลงทุน             600,000            1,009,200            9,200,000   -         10,809,200  

ค�าใช�จ�ายตามยุทธศาสตร�      
- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1  350,000   350,000 

- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2  215,000   215,000 

- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3  3,150,000   3,150,000 

- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4  14,417,000   14,417,000 

- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5  1,790,000   1,790,000 

- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 6  687,700   687,700 

- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 7  210,000   210,000 

- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 8  140,000   140,000 

- ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 9  1,060,000   1,060,000 

ค�าใช�จ�ายอื่น  1,750,000   1,750,000 

สนับสนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%  1,964,340   1,964,340 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 1%  654,840   654,840 
สนับสนุนค�าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%  3,273,820   3,273,820 
กองทุนพัฒนาอาจารย�/บุคลากรและการวิจัยคณะ 1%  314,780   654,780 
เงินทุนสํารองของคณะ 5%  1,573,820   3,273,820 

รวมทั้งสิ้น 2,842,900 42,236,600 9,200,000 29,189,900 83,469,400 
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ตารางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร�ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร�และกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
   

           ยุทธศาสตร�ชาติ การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
 

เสาหลักของยุทธศาสตร�  Green and Smart Campus   Excellence Academy  
Culture and Care 
Community 

Crea. 
Eco.&Soc. 

              ประเด็นยุทธศาสตร� 
 
 
 
                รายจ�าย 

 1. พัฒนาส�ู
การเป�นส�วน

หนึ่งของ
มหาวิทยาลั

ยสีเขียว  

 2. เป�น
อุทยานการ
เรียนร�ูตลอด

ชีวิตของ
สังคม  

 3. สร�าง
ความเป�น
เลิศในการ
บริหาร
จัดการ  

 4. เป�น
องค�กรท่ี
เป�นเลิศ
ด�านการ

ผลิตบัณฑิต  

 5. เป�น
องค�กรท่ี
เป�นเลิศ
ด�านการ

วิจัย  

 6. พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ส�ูความเป�น

สากล  

7. ร�วม
ส�งเสริมการ
ทํานุบํารุง

ศิลป 
วัฒนธรรม 

8. เป�น
องค�กรท่ีมี

ความ
ห�วงใยต�อ

สังคม 

9. เป�น
ศูนย�กลาง
เศรษฐกิจ
สร�างสรรค�
ของภูมิภาค 

รวมท้ังสิ้น 

เงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร� 

 - ฝ�ายบริหาร     2,700,000  
    

150,000          210,000        3,060,000  
 - ฝ�ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ     250,000              250,000  

 - ฝ�ายวิชาการ   215,000    8,992,000            9,207,000  

 - ฝ�ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ�       310,000  1,790,000      687,700        2,787,700  

 - ฝ�ายพัฒนานักศึกษาฯ          325,000            325,000  

 - สถานีฟาร�มฝ�กนักศึกษา          440,000            440,000  

 - โรงพยาบาลสัตว� 350,000    200,000          140,000  1,060,000  1,750,000  

รวมท้ังสิ้น 350,000  215,000  3,150,000  10,217,000 1,790,000  687,700  210,000  140,000  1,060,000  17,819,700  

รวมตามเสาหลัก  3,715,000   12,694,700   350,000   1,060,000  17,819,700  
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