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การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 

 

ความเปนมา 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 

16 และ 17 ซ่ึงบัญญัติใหในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีจะตอง

เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจ

ใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจ นั้น 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรับปรุงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 เพ่ือใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนแมบทอ่ืนๆ และสถานการณของประเทศในปจจุบัน 

รวมท้ังเจตนารมณของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟนฟูความเชื่อม่ัน ควบคูกับ

สรางเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ การเมือง ความม่ันคง สังคมและวัฒนธรรม โดยการนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญ และเปนเครื่องมือในการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนการวาง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวตอไป 

ดังนั้น สวนราชการจึงตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

ใหมีความสอดคลองและมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวงและระหวางกระทรวง ตามมิติภารกิจ มิติ

พ้ืนท่ีและมิติวาระ รวมถึงใหเปนไปตามผลผลิต ผลลัพธท่ีพึงประสงค โดยใชทรัพยากรจากแหลงตางๆ อยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จัดทําข้ึนภายใตหลักการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยึด

กรอบนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2562 ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ึน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 3/2553 ตลอดจนมีความเชื่อมโยง

และสอดคลองกับกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 - 2567 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

พ.ศ. 2559 - 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 - 

2562 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 1 

มิถุนายน 2554 
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นอกจากนี้ในสวนของคณะฯ จัดทําข้ึนภายใตหลักการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 

2559 - 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรอบในการจัดทําประกอบกับขอคิดเห็น

จากผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตรจากหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก อาทิ การ

ติดตามและประเมินผลงานของคณบดี การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ การประชุมท่ีปรึกษา ตลอดจนขอคิดเห็นและความคาดหวังตางๆ จากการระดม

และรับฟงความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคสวนตางๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ของคณะสัตวแพทยศาสตร 

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากในป พ.ศ. 2559 คณะฯ 

ไดมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 

– 2562 ซ่ึงมีกระบวนการทบทวนทิศทางการพัฒนา และการรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมท้ังภายในและ

ภายนอกคณะฯ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น สรางการรับรูและความเขาใจ ตลอดจนใหขอเสนอแนะตอแผนงาน/

โครงการ รวมท้ังจัดกิจกรรมการถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ สูการปฏิบัติ เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจ

ทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกับคณะฯ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะฯ จึงใชกระบวนการ

ดังกลาวควบคูกับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ท้ังนี้ กระบวนการท่ี

สําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือ

รวบรวม วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 

2. จัดโครงการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและขอจํากัด (SWOT Analysis) 

3. จัดประชุมสัมมนาผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี เพ่ือพิจารณา 

ทบทวนวิสัยทัศน โครงการสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนใหคณะฯ บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น สรางการรับรูและความเขาใจ 

ตลอดจนนําขอเสนอแนะท่ีสําคัญมาบรรจุในแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

5. จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหผูบริหารพิจารณาโครงการ 

โครงการยอย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับโครงการ 

6. สรุปประเด็นยุทธศาสตร โครงการและตัวชี้วัด ในแผนปฏิบตัิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี 

07/2560 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

7. เผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดแผนปฏิบัติการ เพ่ือนําไปปฏิบัติสูหนวยงานยอยของคณะ 

8. จัดทํางบประมาณประจําป 2561 โดยจัดทําคําของบประมาณเงินรายไดและคําของบประมาณ

แผนดิน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร และคานิยม 
 

 

 

ปณิธาน 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรูและความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม และเปน

ศูนยกลางความรวมมือในการคนควา วิจัยและการใหบริการ 

 

 

วัฒนธรรมองคกร 

การรวมมือรวมใจประกอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการใหบริการ มุงม่ันสูการเปน

สถาบันผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการสุขภาพสัตวและชุมชนอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและ

สากล 

 

 

คานิยม 

มุงเนนผลลัพธ และรับผิดชอบตอสังคม 
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วิสัยทัศน (Vision) 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนําของอาเซียน มีความเปนเลิศดานสุขภาพหนึ่งเดียว 

(Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health) 

 

 

 

พันธกิจ (Mission) 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดพันธกิจเพ่ือใหมีการดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงคเปน 5 ดาน ประกอบดวย 

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย ท่ีกอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2. เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควาวิจัย การชันสูตรโรคสัตว และสรางองคความรูใหมดาน

สุขภาพหนึ่งเดียว 

3. เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง และใหบริการวิชาการแกสังคม ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพ้ืนบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

5. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues) เปาประสงค ( Goals) 

1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

1.1 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มี
บรรยากาศท่ีรมรื่นเปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี ท่ี
เก้ือหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรู และ
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนปจจัย
ดึงดูดใหผูเรียนเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

        

2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 2.1 เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 
        

3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 3.1 มีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาล มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศทันสมัยท่ีเชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะฯ 

        

4 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 4.1 เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนผูท่ีมีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ เปนบัณฑิตท่ี 
“พรอมทํางาน” อยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคม อยางมี
ความสุข และพรอมกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 

        

5 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย 5.1 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสราง
ผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชน
และวัฒนธรรม 

        

6 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มข. ไปสู
ความเปนสากล 

6.1 คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับการยอมรับ เปนท่ีรูจักใน
ความเปนเลิศดานวิชาการและการวิจัยบุคลากรและ
นักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาต ิ

        

7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7.1 รวมเปนผูสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพ่ือรักษาคุณคาใหกับภูมิปญญาทองถ่ินและ
เผยแพรท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

        

8 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 8.1 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม และใหบริการ
วิชาการแกชุมชนดานการเลี้ยงสัตวตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

9 รวมสรางสรรคการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ
ของภูมิภาค 

9.1 คณะสัตวแพทยศาสตร สงเสริมพัฒนาความคิด
สรางสรรคท่ีผสมผสานกับภูมิปญญา และวัฒนธรรม
ของภูมิภาค 
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แผนท่ียุทธศาสตร  (Strategies Map) 
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
ป 2560 

คาเปาหมาย 
ป 2561 

1.พัฒนาสูการเปน
สวนหน่ึงของ
มหาวิทยาลยัสีเขียว 

1.1 คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน มี
บรรยากาศท่ีรมรื่นเปน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีด ี
ท่ีเก้ือหนุนใหเกิดการเรียนรู 
การพัฒนาองคความรู และ
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชเปนปจจัยดึงดดูให
ผูเรยีนเลือกมาเรยีนท่ี
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

1. รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรตอ
การจัดการสภาพแวดลอม
ของคณะ 

รอยละ 85.20 
 
 

รอยละ 80 
 
 

2. ปริมาณปุยอินทรียท่ีผลติ
ได 

NA ไมนอยกวา 
5,000 กิโลกรมั 

2.เปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตของสังคม 

2.1 เปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตของสังคม 

1. นักศึกษาและบุคลากร
สามารถคนหาขอมลูและ
เรียนรูผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได
ในทุกพ้ืนท่ีของคณะ 

ครบทุกพ้ืนท่ี ครบทุกพ้ืนท่ี 

 

2. รอยละของรายวิชาใน
หลักสตูรปริญญาตรีท่ีอยู
ในระบบ E-learning 

 รอยละ 50 
 

3. รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอบริการแหลง
เรียนรูทุกประเภท 

 รอยละ 85 

3.สรางความเปนเลศิ
ในการบริหารจัดการ 

3.1 มีระบบบริหารจัดการ
องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาล มีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศทันสมัยท่ีเช่ือมโยง
ทุกภารกิจของคณะฯ 

1. รอยละของอาจารยท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
(ผศ. รศ. ศ.) 

รอยละ 78.38 รอยละ 80 
 

2. รอยละของอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละ 60.81 รอยละ 65 
 

3. มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชใน
กระบวนการทํางาน
เพ่ิมข้ึน 

 รพส. 1 ระบบ 

4. รายไดจากการใหบริการท่ี
โรงพยาบาลสัตวเพ่ิมข้ึน 

 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
3 

5. รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการอบรม/พัฒนา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ใหบริการ 

 รอยละ 75 

4.เปนองคกรท่ีเปนเลศิ
ดานการผลติบัณฑติ 

4.1 บัณฑิตจากคณะสัตว
แพทยศาสตร เปนบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ เปนผูท่ีมีคณุธรรม มี

1. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงาน
ทําท้ังในและตางประเทศ
ภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 100 มากกวารอยละ 
90 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
ป 2560 

คาเปาหมาย 
ป 2561 

จริยธรรม มีความรู
ความสามารถเชิงวิชาชีพ เปน
บัณฑิตท่ี “พรอมทํางาน” อยู
รวมกับผูอ่ืนไดในสังคม อยาง
มีความสุข และพรอมกาวเขา
สูศตวรรษท่ี 21 

2. รอยละของรายวิชาท่ีมี
การเรยีนการสอนแบบ
สองภาษาหรือใชสื่อการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ 

 รอยละ 25 
 

3. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงาน
ทําในตลาดแรงงาน
ตางประเทศ 

8 คน 
 

รอยละ 5 
 

4. รอยละความพึงพอใจของ
นายจางท่ีมีตอบัณฑิตท้ัง
ดานความสามารถเชิง
วิชาชีพและคุณธรรม
จริยธรรม 

91 รอยละ 90 

5.เปนองคกรท่ีเปนเลศิ
ดานการวิจัย 

5.1 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพสูง เปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิและ
มีศักยภาพในการสราง
ผลกระทบเชิงบวกตอ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชน
และวัฒนธรรม 

1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีทํา
รวมกับมหาวิทยาลัยท่ีตดิ
อันดับ 1-400 ของโลก 

8 เรื่อง 5 เรื่อง 

2. รอยละผลงานวิจัย
ทางดานสุขภาพหน่ึงเดียว 

 รอยละ 65 
 

3. รอยละผลงานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน 

รอยละ 36.48 
 

รอยละ 40 
 

4. รอยละบทความวิจัยท่ี
ไดรับการตีพิมพใน
ระดับชาติ ในวารสารท่ีอยู
ในฐานขอมูล 
SCOPUS/ISI ตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 51.35 
 

รอยละ 60 
 

4. รอยละบทความวิจัยท่ี
ไดรับการอางอิงใน 
refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 133.78 รอยละ 120 

6.พัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสูความเปนสากล 

6.1 คณะสัตวแพทยศาสตร 
ไดรับการยอมรับ เปนท่ีรูจัก
ในความเปนเลิศดานวิชาการ
และการวิจัยบุคลากรและ
นักศึกษามีช่ือเสียงในระดับ
นานาชาต ิ

1. รอยละนักศึกษาตางชาติ
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา (แยก
รายงานเปน 2 ระดับ) 

รอยละ 1.02 รอยละ 2 

2. รอยละของนักศึกษา
แลกเปล่ียนทุกระดับต้ังแต 3 
เดือนขึ้น ที่ไปตางประเทศและ
มาประเทศไทยตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 0.84 รอยละ 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
ป 2560 

คาเปาหมาย 
ป 2561 

3. รอยละนักศึกษาท่ีไปสห
กิจตางประเทศตอจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดในช้ันป
เดียวกัน 

 รอยละ 3 

4. จํานวนสถาบัน การศึกษา
ท่ีมีช่ือเสียง 200 อันดับ
แรกของโลกท่ีมีความ
รวมมือกับคณะฯ 

 2 แหง 

7.เปนศูนยกลางการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7.1 รวมเปนผูสงเสริมและ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพ่ือรักษาคณุคาใหกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินและเผยแพรท้ัง
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1. จํานวนกิจกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5 โครงการ 

8.เปนองคกรท่ีมีความ
หวงใยตอสังคม 

8.1 เปนองคกรท่ีมีความ
หวงใยตอสังคม และใหบริการ
วิชาการแกชุมชนดานการ
เลี้ยงสตัวตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํานวนชุมชนท่ีไดรับการ
บริการวิชาการจากคณะฯ 

 1 ชุมชน 

2. จํานวนโครงการท่ี
ใหบริการวิชาการ/
โครงการดูแลสุขภาพสตัว
เลี้ยง 

 10 หนวยงาน 

3. โรงพยาบาลสัตวเปน 
Referral animal 
hospital 

 จํานวนเคสถูก
สงตอไมนอย
กวา 300 เคส 

4. จํานวนโครงการทางดาน
สุขภาพหน่ึงเดยีวท่ีสงผล
ตอชุมชนอยางยั่งยืน 

 ไมนอยกวา 10 
โครงการ 

5. จํานวนโครงการรวมกับ
เครือขายศิษยเกาเพ่ือ
ใหบริการวิชาการ 

 5 โครงการ 

9.ศูนยกลางของ
เศรษฐกิจสรางสรรค
ของภูมิภาค 

9.1 คณะสัตวแพทยศาสตร 
สงเสริมพัฒนาความคดิ
สรางสรรคท่ีผสมผสานกับภมูิ
ปญญา และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค 

1. จํานวนผลติภณัฑหรือ
บริการท่ีสงเสรมิการสราง
มูลคาเพ่ิมจาก
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

 1 ผลิตภณัฑ/
โครงการ 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว 

เปาประสงค : คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน มีบรรยากาศท่ีรมรื่นเปนธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ีด ีท่ีเก้ือหนุน

ใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรู และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนปจจัยดึงดูดใหผูเรยีนเลือกมาเรียนท่ี

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 1. พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งแวดลอมใหเปนแคมปสที่เขียวและสะอาด 
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาและปรับปรุงภูมทิัศนในพ้ืนที่

วาง จํานวน 1 จุด 
        
150,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่1 

2 โครงการลดภาวะโลกรอน 
 - การผลิตปุยจากมูลสัตวและใบไม 

สัดสวนของมูลสัตวที่นําไปใช
ประโยชน 5 ตัน 

            
5,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่1 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 

3 โครงการประหยัดพลังงาน กิจกรรมสรางจิตสํานึกใหกับ
บุคลากรและนกัศึกษาตอการมสีวน
รวมในการประหยัด การอนรุักษ 
และการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอม
ภายในคณะฯ 

        
150,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่1 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลยัใหสมบูรณ 

4 ปรับปรุงภูมิทัศนโรงพยาบาลสัตว ชั้น 
2 อาคารณรงคฯ 

เพ่ิมพ้ืนที่สําหรับ ออกกําลังกายเพ่ือ
ฟนฟูสมมรถภาพหลังการผาตัด 
อยางนอย 50 ตารางเมตร 

        
300,000  

ฝายโรงพยาบาล
สัตว 

ยุทธศาสตรที ่1 

      

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

เปาประสงค : เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต    

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ใหมปีระสิทธภิาพมีความมัน่คงและปลอดภยั 
1 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ  -มีการเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ W-

iFi 
 -รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
และนกัศึกษาตอประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศของคณะ 

          
10,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่2 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูทีม่ีชีวติ (Living Library) 
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด ผูใชบริการหองสมุดมีความพึงพอใจ 

(รอยละ 85) 
        
200,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่2 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรท่ีมีคณุภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทันสมัยท่ีเช่ือมโยงทุกภารกิจของคณะฯ 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 .พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรทีเปนเลิศ 
1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการรักษาสัตว 
          

200,000  
ฝายโรงพยาบาล
สัตว 

ยุทธศาสตรที ่3 

2 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ รอยละความพึงพอใจของบุคลากร         
150,000  

ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที ่3 

3 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะ
สัตวแพทยศาสตร 

รายงานผลการประเมนิแผนปฏิบัติ
การ 

            
5,000  

ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที ่3 

4 โครงการพัฒนาระบบการประเมนิ
สมรรถนะของบุคลากร 
- เชิดชเูกียรติและมอบรางวัลใหแก
บุคลากรที่มีสมรรถนะดเีดนในแตละ
ดาน 
- พัฒนาวาที่ผูบริหาร หรอืบุคลากร
ระดับตางๆ 

 -จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวลัหรือ
พัฒนาตามแผนที่วางไว 

  ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่3 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบรหิารงานบคุคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสูมหาวิทยาลยัวิจัยชั้นนําระดับโลก 
5 โครงการพัฒนาบุคลากร (โควตา

อบรมเพ่ิมพูนความรูบุคลากร) 
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา รอยละ 75 

        
600,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่3 

6 โครงการคาตอบแทนผูบริหาร จํานวนผูบริหารที่ไดรับคาตอบแทน       
1,000,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่3 

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดแีละไดมาตรฐานสากล 
7 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ 
 -โครงการฝกอบรม/สัมมนาบุคลากร 
 -กิจกรรมผูบริหารพบบุคลากร 

จํานวนบุคลากรและรอยละความพึง
พอใจของบุคลากรทีเ่ขารวมกิจกรรม 

          
60,000  

ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที ่3 

8 โครงการประชุมที่ปรึกษา  -ขอเสนอแนะที่ไดจากที่ปรกึษา 
 -ความหลากหลายของกลุมที่
ปรึกษา 

          
80,000  

ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที ่3 

กลยุทธที่ 4 การจัดหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา 
9 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการโรคปศุ

สัตว 
จํานวนตัวอยางที่จะกอใหเกดิรายได
จากหองปฏิบัตกิารโรคปศุสัตว 

        
300,000  

ฝายโรงพยาบาล
สัตว 

ยุทธศาสตรที ่3 

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการศิษยเกาสัมพันธ 
10 โครงการคืนสูเหยาชาวสัตวแพทย 

มข. 
 -รายไดที่เกิดจากการระดมทนุจาก
ศิษยเกา ประชาชนทั่วไป องคกร
ภาครัฐและเอกชน 
 -จํานวนโครงการที่สรางความ
เขมแข็งและความสัมพันธที่ดี
ระหวางศิษยเกา (5 โครงการ) 

  ฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย
เกาสัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่3 

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพ 
11 โครงการซักซอมระบบรักษาความ

ปลอดภัยคณะฯ 
 -มีกจิกรรมรณรงคดานวินัยจราจร 
 -มีกจิกรรมวางแผนและซอม
ปองกันอัคคีภัยและความปลอดภัย

          
10,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่3 
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ขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 4 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 

เปาประสงค : เปนบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ เปนผูท่ีมีคณุธรรม มีจริยธรรม มีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ เปนบัณฑิตท่ี “พรอม
ทํางาน” อยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคม อยางมีความสุข และพรอมกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเปนผูนําของสังคม 
1 กองทุนสงเสรมิและพัฒนาบัณฑิต จํานวนกจิกรรมสงเสริมและพัฒนา

บัณฑิต 
      
3,800,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

2 โครงการสัตวทดลองเพ่ือการเรียนการ
สอน 

รายงานโครงการสัตวทดลองฯ         
500,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

3 โครงการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกต ิ

จํานวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ ทีเ่พ่ิมขึน้ 

        
800,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

4 โครงการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

จํานวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ ที่เพ่ิมขึน้ 

        
120,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

5 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนตาม
ยุทธศาสตรการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

            
50,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

6 โครงการทวนสอบรายวิชาและ
หลักสูตร 

            
20,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

7 โครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

              
7,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

8 โครงการนําเสนอผลการวจิัยใน
รายวิชาสัมมนาปญหาพิเศษ 

            
15,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

9 โครงการสัตวแพทยสภาสัญจรและ
การเพ่ิมพูนความรูฯ 

            
60,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวติ 
10 โครงการจัดทําเอกสารการเรียนการ

สอน 
จํานวนรายวิชาที่จัดทําเอกสารการ
เรียนการสอน 

        
500,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

11 โครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ E-
learning รายวิชาในสังกัดคณะสัตว
แพทยศาสตร 

จํานวนรายวิชาที่มี E-learning           
15,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียง
สุกร 

จํานวนสุกรที่ใชในการเรียนการสอน         
400,000  

สถานีฟารมฝก
นักศึกษา 

ยุทธศาสตรที ่5 

13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียง
แพะแกะ 

จํานวนแพะแกะที่ใชในการเรียนการ
สอน 

          
10,000  

สถานีฟารมฝก
นักศึกษา 

ยุทธศาสตรที ่5 

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียง
โค-กระบือ 

จํานวนโคกระบือที่ใชในการเรียน
การสอน 

          
30,000  

สถานีฟารมฝก
นักศึกษา 

ยุทธศาสตรที ่5 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการรบัเขาทีม่ีความหลากหลาย 
15 โครงการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี

ภาคพิเศษ 
 - จํานวนนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตร ี
 - จํานวนนักศึกษาคงอยูทุกชัน้ป 

      
4,000,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 
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16 โครงการสรางหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

มีรางหลักสูตร 1 หลักสูตร           
20,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

17 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร อยางนอย 2 ครั้งตอป           
30,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

กลยุทธที่ 4 พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบณัพิตที่พึงประสงคของสังคม 
18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รอยละของนกัศึกษาเขารวม

กิจกรรมแตละกจิกรรม 
        
100,000  

ฝายพัฒนา
นักศึกษา 

ยุทธศาสตรที ่5 

19 โครงการพัฒนานกัศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

รอยละของนกัศึกษาเขารวม
กิจกรรมแตละกจิกรรม 

        
350,000  

ฝายพัฒนา
นักศึกษา 

ยุทธศาสตรที ่5 

20 โครงการสหกจิศึกษา  - จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ
สหกิจศึกษา 
 - จํานวนสถานประกอบการทีเ่ขา
รวมโครงการสหกิจศึกษา 

        
150,000  

ฝายวิชาการ ยุทธศาสตรที ่5 

      

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 5 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย 

เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพสูง เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิและมีศักยภาพในการสรางผลกระทบ
เชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งในงานวิจัยที่เปนความโดดเดนของคณะไปสูระดับสากล 
1 โครงการใหทนุสนับสนุนโครงการวจิัย จํานวนโครงการวิจัย และวิจัย

สถาบัน ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
        
820,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่6 

2 โครงการสรางความเขมแข็งดานการ
วิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร มข. 
(โครงการฝายวิจัย) 

จํานวนอาจารย/บุคลากรทีเ่ขารวม
พัฒนาวิจัยสถาบัน วจิัยใหม เขียน
บทความวจิัย นําเสนอตางประเทศ 

        
100,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่6 

3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(KVAC) 

จัดประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 1 
ครั้งตอป 

        
800,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่6 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
4 โครงการสรางเครอืขายนกัวจิัย

รวมกับหนวยงานอื่น (ทั้งในและ
ตางประเทศ) 

จํานวนเครือขายที่ติดอนัดับ 1 ใน 
400 ของโลก  

          
50,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่6 

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือตอการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
5 โครงการพัฒนามาตรฐานความ

ปลอดภัยทางดานเคมี หองปฏิบัติการ 
มีการกําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางดานเคมขีอง
หองปฏิบัติการ 

          
50,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่6 

กลยุทธที่ 4 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคาการใชประโยชนเพ่ือสังคม 
6 โครงการสนับสนุนและสงเสริมการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
(คาตอบแทนงานวจิัยที่นาํไปใช
ประโยชน/ตพิีมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติ) (ใชเงินกองทนุผลิต
บัณฑิต 30,000 บาท) 

จํานวนผลงานวิจัยของคณะฯ ที่
ไดรับการพัฒนานําไปใชประโยชน
เพ่ือสาธารณะ 30 ผลงาน 

                -    ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่6 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 6 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 

เปาประสงค : คณะสตัวแพทยศาสตร ไดรับการยอมรับ เปนท่ีรูจักในความเปนเลิศดานวิชาการและการวิจัยบุคลากรและ
นักศึกษามีช่ือเสียงในระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 จัดสภาพแวดลอมและโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนสากล 
1 โครงการปรับปรุงคอกสัตวทดลอง

เพ่ือการเรียนการสอน 
มีโครงสรางพ้ืนฐานเปนสากลมาก
ขึ้น 

        
300,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่7 

กลยุทธที่ 2 เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูอาเซียนสากล 
2 โครงการผูบริหารคณะสัตว

แพทยศาสตร มข. และสถาบัน
ตางประเทศรวมเจรจาขอตกลงความ
รวมมอื 

มีความรวมมอืกับสถาบันการศึกษา 
200 อันดับแรกของโลก 2 แหง 

        
150,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่7 

กลยุทธที่ 3 เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย เพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 
3 โครงการรับนักศึกษาตางชาติฝกงาน 

ศึกษาดูงาน และทําวิจัยรวม 
จํานวนนกัศึกษาตางชาติฝกงาน 
ศึกษาดูงานและทําวิจัยรวม 5 คน
ตอป 

          
20,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่7 

4 โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรศึกษาดู
งาน ณ ตางประเทศ (อาจารยไปกับ
นักศึกษา MOU) 

จํานวนบุคลากรศึกษาดูงาน ณ 
ตางประเทศ 

        
100,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่7 

5 โครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝกงาน
สหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ (งบ
กองทุนฯ 100,000 บาท) 

นักศึกษาไปฝกงานสหกิจศึกษา ณ 
ตางประเทศ 

                -    ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่7 

6 โครงการสนับสนุนนักศึกษาตางชาติ
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
(Matching Fund) 

จํานวนนกัศึกษา Maching Fund         
400,000  

ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่7 

7 โครงการคัดเลือกนกัศึกษาสัตวแพทย 
ไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ (งบ
กองทุนฯ 260,000 บาท) 

จํานวนนกัศึกษาสัตวแพทยที่ไป
ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 

                -    ฝายวจิัยและวิเทศ
สัมพันธ 

ยุทธศาสตรที ่7 

      

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 7 เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงค : รวมเปนผูสงเสริมและอนุรักษศลิปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณคาใหกับภูมปิญญาทองถ่ินและเผยแพรท้ัง
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 การอนุรกัษ สืบสาน และสรางคุณคาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง 
1 โครงการสงเสริมศิลปวฒันธรรมและ

บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 
จํานวนโครงการอนุรกัษ สืบทอด
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 5 
โครงการตอป 

        
100,000  

ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่8 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 8 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 

เปาประสงค : เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม และใหบริการวิชาการแกชุมชนดานการเลี้ยงสตัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 ความหวงใยตอสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและชมุชนรอบมหาวทิยาลัย 
1 สัปดาหสุขภาพสัตวเล้ียงและวนั

รณรงคโรคพิษสุนขับา 
จํานวนสัตวเล้ียงที่เขารับบรกิาร           

40,000  
ฝายโรงพยาบาล
สัตว 

ยุทธศาสตรที ่9 

2 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบาชุมชนรอบมหาวทิยาลัย 

จํานวนชุมชนทีร่วมกิจกรรม           
30,000  

ฝายโรงพยาบาล
สัตว 

ยุทธศาสตรที ่9 

กลยุทธที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่นําเสนอทางเลือกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
1 โครงการเฝาระวังโรคระบาดสัตว

รุนแรง 
 - บริการวิชาการ สัตวแพทย
พระราชทาน ฯลฯ 

จํานวนกจิกรรมทีอ่อกใหบริการ 
รวมกับกรมปศุสัตวและนวยงานอืน่ 
อยางนอย 3 ครั้ง 

        
100,000  

ฝายโรงพยาบาล
สัตว 

ยุทธศาสตรที ่9 

      

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 9 ศูนยกลางของเศรษฐกิจสรางสรรคของภูมิภาค 

เปาประสงค : คณะสตัวแพทยศาสตร สงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีผสมผสานกับภมูิปญญา และวัฒนธรรมของภูมิภาค 

      

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 
ความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตร 

มข. 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยศิลปและศาสตรของคณะฯ 
  โครงการผลิตปุยจากมูลสัตวและใบไม จํานวนปุยอินทรีย 5,000 กิโลกรัม                 -    ฝายบริหาร ยุทธศาสตรที ่10 
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สรุปงบประมาณท่ีใชตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร และประเภทงบรายจาย 

     ประเด็นยุทธศาสตร  งบประมาณ (ลานบาท) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะ/หนวยงาน  งบดําเนินการ  งบลงทุน  รวม  

1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

            605,000                                      
-    

            605,000  

          

2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของ
สังคม 

            210,000                                      
-    

            210,000  

          

3 สรางความเปนเลิศในการบริหาร
จัดการ 

          2,405,000                                      
-    

          2,405,000  

          

4 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิต
บัณฑิต 

         10,977,000                                      
-    

         10,977,000  

          

5 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย           1,820,000                                      
-    

          1,820,000  

          

6 พัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนสากล             970,000                                      
-    

            970,000  

          

7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

            100,000                                      
-    

            100,000  

          

8 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอ
สังคม 

            170,000                170,000  

          

9 รวมสรางสรรคการเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑของภูมิภาค 

                                    
-    

                                    
-    

                    -    

          

  รวม              17,257,000                            -                 17,257,000  
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ภาคผนวก 
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ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    ประเด็นยุทธศาสตร  ประเด็นยุทธศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะสัตวแพทยศาสตร 
1 พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว 

2 เปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเปนประตูสูอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

    

5 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 4 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 

6 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย 5 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย 

7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 6 พัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนสากล 

8 เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

9 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 8 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 

10 ศูนยกลางของเศรษฐกิจสรางสรรคของ
ภูมิภาค 

9 รวมสรางสรรคการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของภูมิภาค 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis) ของคณะสัตวแพทยศาสตร  

ผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 3 

วันศุกรท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.30-11.30 น.  

ณ หองประชุมพยัคฆา ช้ัน 5 อาคารพิเชฎฐฯ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 

1. ดานผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ท่ีต้ังของคณะอยูติดเสนทางคมนาคมหลักท่ีสามารถเชื่อมตอกับทุกภูมิภาคของประเทศและประเทศ
เพ่ือนบาน 

2. อาคารสถานท่ี โรงพยาบาลสัตว และเครื่องมืออุปกรณ ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน และการฝก
ทักษะปฏิบัติของนักศึกษา 

3. คณะมีวารสารวิชาการและมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

4. คณะมีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร และจัดสรรท่ีพัก
สําหรับนักศึกษานานาชาติ  

5. บัณฑิตไดงานทํา 100% ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
6. คณะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพแกนักศึกษา 
7. คณะไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียตอคุณภาพการจัดการศึกษา ในการผลิตบัณฑิต 
8. มีมหาวิทยาลัยท้ังในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยุโรปท่ีมี MOU กับคณะ รองรับการฝก

ปฏิบัติงานและฝกภาษาท่ี 2  
 
จุดออน  (Weaknesses) 

1. มีจํานวนผูเขาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
2. การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 
3. การนําระบบ TQF มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนยังไมครอบคลุมทุกรายวิชา 
4. บุคลากรและนักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ใหการสนับสนุนดานการเรียนการสอน ท้ังในรายวิชาตางๆ 

และการฝกสหกิจศึกษา  
2. วิชาชีพสัตวแพทยยังเปนท่ีตองการของตลาดงาน 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. มีสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตสัตวแพทยท่ีไดรับการรับรองจากสัตวแพทยสภามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
2. กฎหมายดานสวัสดิภาพสัตว และทัศนคติของคนในสังคมกอใหเกิดขอจํากัดในการจัดการเรียนการ

สอนดานปฏิบัติการ 
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2. ดานการวิจัย 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณะมีกลไกสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย โดยจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะ สงเสริมใหจัดตั้งกลุม
วิจัย และมีรางวัลตอบแทนผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพในระดับนานาชาติ  

2. มีวารสารระดับชาติและมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รองรับผลงานวิจัย และเปนชองทางในการ
สรางเครือขายงานวิจัย  
จุดออน (Weaknesses) 

1. ขาดเอกลักษณดานการวิจัยของ สพ.มข. รวมท้ังบรรยากาศในการวิจัย และทิศทางการวิจัยท่ีชัดเจน 
2. สัดสวนจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจํา ต่ํากวารอยละ 60 (ตัวชี้วัดตาม

รายงานขอตกลงฯ รอยละ 80=5 คะแนน)  
3. หองปฏิบัติการยังไมไดรับการข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
4. สัดสวนอาจารยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจํา ต่ํากวารอยละ 50  

โอกาส (Opportunities) 
1. มีแหลงทุนวิจัยภายนอกอยูเปนจํานวนมาก 
2. มหาวิทยาลัยมีกลไกสนับสนุนการตีพิมพระดับนานาชาติ  
3. มีความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศในการทําวิจัย 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. การยอมรับการตีพิมพระดับนานาชาติยากข้ึน มีการแขงขันมากข้ึน 
2. นโยบาย กพอ. ระเบียบ กฎหมาย มีขอจํากัดมากข้ึน เชน การใชสัตวทดลอง 

 
3. ดานการบริการวิชาการ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. โรงพยาบาลสัตวมีความพรอมดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย และมีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะ
สาขาหลายดาน 

2. โรงพยาบาลสัตวมีรูปแบบการใหบริการท่ีครอบคลุมและเปนมาตรฐานสากล 
3. เปน ศูนยกลางการศึกษาตอเนื่ อง และเปน ศูนยกลางการแก ไขปญหาสุขภาพสัตว ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
จุดออน (Weaknesses) 

1. ขาดระบบจัดการฐานขอมูลท่ีสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือนําไปใชประโยชน  
โอกาส (Opportunities) 

1. ประชาชนใหความสนใจในการเลี้ยงปศุสัตว และดูแลสัตวเลี้ยงเพ่ิมข้ึน 
2. มีพระราชบัญญัติคุมครองสัตว ผูเลี้ยงสัตวจึงมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงมากข้ึน 
3. มีการพัฒนาดานคมนาคมขนสงท่ีดี ทําใหมีการนําสัตวปวยจากตางจังหวัดและภูมิภาคใกลเคียงเขามา

ตรวจรักษาไดสะดวกมากข้ึน 
ภาวะคุกคาม (Threats) 

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว มีผลตอการใชจายของประชาชน 
2. มีการขยายตัวของสถานพยาบาลสัตวเอกชนเพ่ิมมากข้ึน 



21 
 

 
 

4. ดานศิลปวัฒนธรรม  
จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเปน
ประจําทุกป  

2. มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร      
จุดออน (Weaknesses) 

1. ขาดการนําศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน มาบูรณาการกับศาสตรทางวิชาชีพ  
โอกาส (Opportunities) 

1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม การอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
2. มีแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน และศิลปวัฒนธรรม  

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของกลุมประเทศอาเซียน และเปนไปตามยุคสมัย 

 
5. ดานการบริหารองคกร 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศแนวทางปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
จุดออน (Weaknesses) 

1. ผลงานในภาพรวมขององคกรยังไมบรรลุตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2. จํานวนบุคลากรสายผูสอนท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายการปรับโครงสรางเปนมหาวิทยาลัยในกํากับทําใหการบริหารจัดการภายในองคกรมีความ
คลองตัวและยืดหยุนมากข้ึน 

2. หนวยงานภายนอกและศิษยเกามีประสบการณ และมีความพรอมใหการสนับสนุนมากข้ึน 
ภาวะคุกคาม (Threats) 

1. นโยบายควบคุมอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยทําใหไมสามารถเพ่ิมขยายงานได 
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