การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561
ความเปนมา

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14
16 และ 17 ซึ่งบัญญัติใหในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่จะตอง
เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจ
ใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจ นั้น
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรับปรุงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เพื่อใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนแมบทอื่นๆ และสถานการณของประเทศในปจจุบัน
รวมทั้งเจตนารมณของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟนฟูความเชื่อมั่น ควบคูกับ
สรางเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม โดยการนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญ
และเปนเครื่องมือในการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนการวาง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวตอไป
ดังนั้น สวนราชการจึงตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ใหมีความสอดคลองและมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวงและระหวางกระทรวง ตามมิติภารกิจ มิติ
พื้นที่และมิติวาระ รวมถึงใหเปนไปตามผลผลิต ผลลัพธที่พึงประสงค โดยใชทรัพยากรจากแหลงตางๆ อยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัดทําขึ้นภายใตหลักการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยึด
กรอบนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2553 ตลอดจนมีความเชื่อมโยง
และสอดคลองกับกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 - 2567 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2559 - 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 2562 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2554
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นอกจากนี้ในสวนของคณะฯ จัดทําขึ้นภายใตหลักการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.
2559 - 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรอบในการจัดทําประกอบกับขอคิดเห็น
จากผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตรจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ การ
ติดตามและประเมินผลงานของคณบดี การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ การประชุมที่ปรึกษา ตลอดจนขอคิดเห็นและความคาดหวังตางๆ จากการระดม
และรับฟงความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคสวนตางๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ของคณะสัตวแพทยศาสตร
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากในป พ.ศ. 2559 คณะฯ
ไดมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559
– 2562 ซึ่งมีกระบวนการทบทวนทิศทางการพัฒนา และการรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ เพื่อรับฟงความคิดเห็น สรางการรับรูและความเขาใจ ตลอดจนใหขอเสนอแนะตอแผนงาน/
โครงการ รวมทั้งจัดกิจกรรมการถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ สูการปฏิบัติ เพื่อสื่อสารและสรางความเขาใจ
ทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกับคณะฯ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะฯ จึงใชกระบวนการ
ดังกลาวควบคูกับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ กระบวนการที่
สําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อ
รวบรวม วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
2. จัดโครงการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและขอจํากัด (SWOT Analysis)
3. จัดประชุมสัมมนาผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี เพื่อพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน โครงการสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหคณะฯ บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
4. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อรับฟงความคิดเห็น สรางการรับรูและความเขาใจ
ตลอดจนนําขอเสนอแนะที่สําคัญมาบรรจุในแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560
5. จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหผูบริหารพิจารณาโครงการ
โครงการยอย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับโครงการ
6. สรุปประเด็นยุทธศาสตร โครงการและตัวชี้วัด ในแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ในคราวประชุม ครั้งที่
07/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
7. เผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดแผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปปฏิบัติสูหนวยงานยอยของคณะ
8. จัดทํางบประมาณประจําป 2561 โดยจัดทําคําของบประมาณเงินรายไดและคําของบประมาณ
แผนดิน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร และคานิยม

ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรูและความสามารถในระดับสากล มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และเปน
ศูนยกลางความรวมมือในการคนควา วิจัยและการใหบริการ

วัฒนธรรมองคกร
การรวมมือรวมใจประกอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการใหบริการ มุงมั่นสูการเปน
สถาบันผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการสุขภาพสัตวและชุมชนอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
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 ไดกําหนดพันธกิจเพื่อใหมีการดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคเปน 5 ดาน ประกอบดวย
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย ที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควาวิจัย การชันสูตรโรคสัตว และสรางองคความรูใหมดาน
สุขภาพหนึ่งเดียว
3. เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง และใหบริการวิชาการแกสังคม ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพื้นบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues)

เปาประสงค ( Goals)

1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

1.1 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มี
บรรยากาศที่รมรื่นเปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี ที่
เกื้อหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรู และ
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนปจจัย
ดึงดูดใหผูเรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม

2.1 เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม

3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

3.1 มีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะฯ

4 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต

4.1 เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนผูที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม
มีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ เปนบัณฑิตที่
“พรอมทํางาน” อยูรวมกับผูอื่นไดในสังคม อยางมี
ความสุข และพรอมกาวเขาสูศตวรรษที่ 21

5 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย

5.1 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสราง
ผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชน
และวัฒนธรรม

6 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มข. ไปสู
ความเปนสากล

6.1 คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับการยอมรับ เปนที่รูจักใน
ความเปนเลิศดานวิชาการและการวิจัยบุคลากรและ
นักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

7.1 รวมเปนผูสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อรักษาคุณคาใหกับภูมิปญญาทองถิ่นและ
เผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

8 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม

8.1 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม และใหบริการ
วิชาการแกชุมชนดานการเลี้ยงสัตวตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

9 รวมสรางสรรคการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ของภูมิภาค

9.1 คณะสัตวแพทยศาสตร สงเสริมพัฒนาความคิด
สรางสรรคที่ผสมผสานกับภูมิปญญา และวัฒนธรรม
ของภูมิภาค
5

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategies Map)
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)
1.พัฒนาสูการเปน
สวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

เปาประสงค
(Goals)
1.1 คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มี
บรรยากาศที่รมรื่นเปน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีด่ ี
ที่เกื้อหนุนใหเกิดการเรียนรู
การพัฒนาองคความรู และ
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใชเปนปจจัยดึงดูดให
ผูเรียนเลือกมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.เปนแหลงการเรียนรู 2.1 เปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวติ ของสังคม ตลอดชีวติ ของสังคม

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
ป 2560

1.รอยละความพึงพอใจของ รอยละ 85.20
นักศึกษาและบุคลากรตอ
การจัดการสภาพแวดลอม
ของคณะ
2. ปริมาณปุยอินทรียทผี่ ลิต NA
ได

1. นักศึกษาและบุคลากร
สามารถคนหาขอมูลและ
เรียนรูผ านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได
ในทุกพื้นที่ของคณะ
2. รอยละของรายวิชาใน
หลักสูตรปริญญาตรีที่อยู
ในระบบ E-learning
3. รอยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอบริการแหลง
เรียนรูทุกประเภท
3.สรางความเปนเลิศ 3.1 มีระบบบริหารจัดการ
1.รอยละของอาจารยที่
ในการบริหารจัดการ องคกรที่มีประสิทธิภาพ มีธรร ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
มาภิบาล มีบุคลากรที่มี
(ผศ. รศ. ศ.)
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
2. รอยละของอาจารยที่มี
สารสนเทศทันสมัยที่เชื่อมโยง
คุณวุฒิปริญญาเอก
ทุกภารกิจของคณะฯ
3. มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชใน
กระบวนการทํางาน
เพิ่มขึ้น
4. รายไดจากการใหบริการที่
โรงพยาบาลสัตวเพิ่มขึ้น
5. รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการอบรม/พัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ใหบริการ
4.เปนองคกรที่เปนเลิศ 4.1 บัณฑิตจากคณะสัตว
1. รอยละของบัณฑิตที่มีงาน
ดานการผลิตบัณฑิต แพทยศาสตร เปนบัณฑิตที่มี
ทําทั้งในและตางประเทศ
คุณภาพ เปนผูที่มีคณ
ุ ธรรม มี
ภายในระยะเวลา 1 ป

ครบทุกพื้นที่

คาเปาหมาย
ป 2561
รอยละ 80

ไมนอยกวา
5,000 กิโลกรัม

ครบทุกพื้นที่

รอยละ 50
รอยละ 85
รอยละ 78.38

รอยละ 80

รอยละ 60.81

รอยละ 65
รพส. 1 ระบบ

เพิ่มขึ้นรอยละ
3
รอยละ 75

รอยละ 100

มากกวารอยละ
90
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ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
(Goals)
จริยธรรม มีความรู
2. รอยละของรายวิชาที่มี
ความสามารถเชิงวิชาชีพ เปน
การเรียนการสอนแบบ
บัณฑิตที่ “พรอมทํางาน” อยู
สองภาษาหรือใชสื่อการ
รวมกับผูอื่นไดในสังคม อยาง
สอนเปนภาษาอังกฤษ
มีความสุข และพรอมกาวเขา 3. รอยละของบัณฑิตที่มีงาน
สูศตวรรษที่ 21
ทําในตลาดแรงงาน
ตางประเทศ
4. รอยละความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอบัณฑิตทั้ง
ดานความสามารถเชิง
วิชาชีพและคุณธรรม
จริยธรรม
5.เปนองคกรที่เปนเลิศ 5.1 ผลิตผลงานวิจัยที่มี
1.จํานวนผลงานวิจัยที่ทํา
ดานการวิจัย
คุณภาพสูง เปนที่ยอมรับใน
รวมกับมหาวิทยาลัยที่ตดิ
ระดับชาติและนานาชาติ และ อันดับ 1-400 ของโลก
มีศักยภาพในการสราง
2.รอยละผลงานวิจัย
ผลกระทบเชิงบวกตอ
ทางดานสุขภาพหนึ่งเดียว
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชน 3.รอยละผลงานวิจัยที่
และวัฒนธรรม
นําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน
4. รอยละบทความวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพใน
ระดับชาติ ในวารสารที่อยู
ในฐานขอมูล
SCOPUS/ISI ตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.รอยละบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิงใน
refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
6.พัฒนามหาวิทยาลัย 6.1 คณะสัตวแพทยศาสตร
1.รอยละนักศึกษาตางชาติ
ไปสูความเปนสากล
ไดรับการยอมรับ เปนที่รูจัก
ระดับปริญญาตรีและ
ในความเปนเลิศดานวิชาการ
บัณฑิตศึกษา (แยก
และการวิจัยบุคลากรและ
รายงานเปน 2 ระดับ)
นักศึกษามีชื่อเสียงในระดับ
2.รอยละของนักศึกษา
นานาชาติ
แลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต 3

ผลการดําเนินงาน
ป 2560

คาเปาหมาย
ป 2561
รอยละ 25

8 คน

รอยละ 5

91

รอยละ 90

8 เรื่อง

5 เรื่อง
รอยละ 65

รอยละ 36.48

รอยละ 40

รอยละ 51.35

รอยละ 60

รอยละ 133.78

รอยละ 120

รอยละ 1.02

รอยละ 2

รอยละ 0.84

รอยละ 4

เดือนขึ้น ที่ไปตางประเทศและ
มาประเทศไทยตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด
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ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

7.เปนศูนยกลางการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เปาประสงค
(Goals)

ตัวชี้วัด

3.รอยละนักศึกษาที่ไปสห

กิจตางประเทศตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดในชั้นป
เดียวกัน
4. จํานวนสถาบัน การศึกษา
ที่มีชื่อเสียง 200 อันดับ
แรกของโลกที่มีความ
รวมมือกับคณะฯ
1. จํานวนกิจกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

7.1 รวมเปนผูส งเสริมและ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อรักษาคุณคาใหกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นและเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
8.เปนองคกรที่มีความ 8.1 เปนองคกรที่มีความ
1. จํานวนชุมชนที่ไดรับการ
หวงใยตอสังคม
หวงใยตอสังคม และใหบริการ บริการวิชาการจากคณะฯ
วิชาการแกชุมชนดานการ
2. จํานวนโครงการที่
เลี้ยงสัตวตามแนวปรัชญา
ใหบริการวิชาการ/
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการดูแลสุขภาพสัตว
เลี้ยง
3. โรงพยาบาลสัตวเปน
Referral animal
hospital
4. จํานวนโครงการทางดาน
สุขภาพหนึ่งเดียวที่สงผล
ตอชุมชนอยางยั่งยืน
5. จํานวนโครงการรวมกับ
เครือขายศิษยเกาเพื่อ
ใหบริการวิชาการ
9.ศูนยกลางของ
9.1 คณะสัตวแพทยศาสตร
1. จํานวนผลิตภัณฑหรือ
เศรษฐกิจสรางสรรค สงเสริมพัฒนาความคิด
บริการที่สงเสริมการสราง
ของภูมิภาค
มูลคาเพิม่ จาก
สรางสรรคทผี่ สมผสานกับภูมิ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ปญญา และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค
และภูมิปญญาทองถิ่น

ผลการดําเนินงาน
ป 2560

คาเปาหมาย
ป 2561
รอยละ 3

2 แหง

5 โครงการ

1 ชุมชน
10 หนวยงาน

จํานวนเคสถูก
สงตอไมนอย
กวา 300 เคส
ไมนอยกวา 10
โครงการ
5 โครงการ
1 ผลิตภัณฑ/
โครงการ
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
เปาประสงค : คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบรรยากาศที่รมรื่นเปนธรรมชาติและสิง่ แวดลอมที่ดี ที่เกื้อหนุน
ใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรู และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนปจจัยดึงดูดใหผูเรียนเลือกมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธที่ 1 1. พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอมใหเปนแคมปสที่เขียวและสะอาด
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

พัฒนาและปรับปรุงภูมทิ ัศนในพื้นที่
วาง จํานวน 1 จุด

150,000

2 โครงการลดภาวะโลกรอน
- การผลิตปุยจากมูลสัตวและใบไม

สัดสวนของมูลสัตวที่นําไปใช
ประโยชน 5 ตัน

5,000

ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1

ฝายโรงพยาบาล
สัตว

ยุทธศาสตรที่ 1

กลยุทธที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด
3 โครงการประหยัดพลังงาน

กิจกรรมสรางจิตสํานึกใหกับ
บุคลากรและนักศึกษาตอการมีสวน
รวมในการประหยัด การอนุรักษ
และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ภายในคณะฯ

150,000

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบโครงสรางพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ
4 ปรับปรุงภูมิทัศนโรงพยาบาลสัตว ชั้น
2 อาคารณรงคฯ

เพิ่มพื้นที่สําหรับ ออกกําลังกายเพือ่
ฟนฟูสมมรถภาพหลังการผาตัด
อยางนอย 50 ตารางเมตร

300,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม
เปาประสงค : เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธที่ 1 1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหมปี ระสิทธิภาพมีความมัน่ คงและปลอดภัย
1 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

-มีการเพิม่ จุดกระจายสัญญาณ WiFi
-รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาตอประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศของคณะ

10,000

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูทมี่ ีชีวติ (Living Library)
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด

ผูใชบริการหองสมุดมีความพึงพอใจ
(รอยละ 85)

200,000

ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 2
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะฯ
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธที่ 1 .พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรทีเปนเลิศ
1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใหบริการรักษาสัตว
2 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ

3 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะ
สัตวแพทยศาสตร
4 โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร
- เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลใหแก
บุคลากรที่มีสมรรถนะดีเดนในแตละ
ดาน
- พัฒนาวาที่ผูบริหาร หรือบุคลากร
ระดับตางๆ

200,000
รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติ
การ
-จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลหรือ
พัฒนาตามแผนที่วางไว

150,000
5,000

ผูรับผิดชอบ

ฝายโรงพยาบาล
สัตว
ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
ฝายบริหาร

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 3

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก
5 โครงการพัฒนาบุคลากร (โควตา
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
ฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 3

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 3

60,000

ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

80,000

ฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

ฝายโรงพยาบาล
สัตว

ยุทธศาสตรที่ 3

ฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย
เกาสัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 3

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 3

อบรมเพิ่มพูนความรูบุคลากร)
6 โครงการคาตอบแทนผูบริหาร

พัฒนา รอยละ 75
จํานวนผูบริหารที่ไดรับคาตอบแทน

600,000

1,000,000

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดแี ละไดมาตรฐานสากล
7 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
-โครงการฝกอบรม/สัมมนาบุคลากร
-กิจกรรมผูบริหารพบบุคลากร
8 โครงการประชุมที่ปรึกษา

จํานวนบุคลากรและรอยละความพึง
พอใจของบุคลากรทีเ่ ขารวมกิจกรรม
-ขอเสนอแนะที่ไดจากที่ปรึกษา
-ความหลากหลายของกลุมที่
ปรึกษา

กลยุทธที่ 4 การจัดหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา
9 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการโรคปศุ
สัตว

จํานวนตัวอยางที่จะกอใหเกิดรายได
จากหองปฏิบัตกิ ารโรคปศุสัตว

300,000

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธ
10 โครงการคืนสูเ หยาชาวสัตวแพทย
มข.

-รายไดที่เกิดจากการระดมทุนจาก
ศิษยเกา ประชาชนทั่วไป องคกร
ภาครัฐและเอกชน
-จํานวนโครงการที่สรางความ
เขมแข็งและความสัมพันธที่ดี
ระหวางศิษยเกา (5 โครงการ)

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ ีประสิทธิภาพ
11 โครงการซักซอมระบบรักษาความ
ปลอดภัยคณะฯ

-มีกจิ กรรมรณรงคดานวินัยจราจร
-มีกจิ กรรมวางแผนและซอม
ปองกันอัคคีภัยและความปลอดภัย

10,000

11

ขั้นพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต
เปาประสงค : เปนบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ เปนผูที่มีคณ
ุ ธรรม มีจริยธรรม มีความรูค วามสามารถเชิงวิชาชีพ เปนบัณฑิตที่ “พรอม
ทํางาน” อยูรวมกับผูอื่นไดในสังคม อยางมีความสุข และพรอมกาวเขาสูศตวรรษที่ 21
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเปนผูนําของสังคม
1 กองทุนสงเสริมและพัฒนาบัณฑิต

จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
บัณฑิต

3,800,000

2 โครงการสัตวทดลองเพือ่ การเรียนการ รายงานโครงการสัตวทดลองฯ
สอน
3 โครงการจัดการศึกษาระดับ
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ภาคปกติ ทีเ่ พิ่มขึน้

800,000

4 โครงการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

120,000

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ ที่เพิม่ ขึน้

5 โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นตาม
ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ
การศึกษา
6 โครงการทวนสอบรายวิชาและ
หลักสูตร
7 โครงการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ
8 โครงการนําเสนอผลการวิจัยใน
รายวิชาสัมมนาปญหาพิเศษ

500,000

50,000
20,000
7,000
15,000

9 โครงการสัตวแพทยสภาสัญจรและ
การเพิ่มพูนความรูฯ

60,000

กลยุทธที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูต ลอดชีวติ
10 โครงการจัดทําเอกสารการเรียนการ
สอน

จํานวนรายวิชาที่จัดทําเอกสารการ
เรียนการสอน

11 โครงการพัฒนาการเรียนรูแ บบ Elearning รายวิชาในสังกัดคณะสัตว
แพทยศาสตร
12 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเลี้ยง
สุกร
13 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเลี้ยง
แพะแกะ
14 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเลี้ยง
โค-กระบือ

จํานวนรายวิชาที่มี E-learning
จํานวนสุกรที่ใชในการเรียนการสอน
จํานวนแพะแกะที่ใชในการเรียนการ
สอน
จํานวนโคกระบือที่ใชในการเรียน
การสอน

500,000
15,000
400,000
10,000
30,000

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการรับเขาทีม่ ีความหลากหลาย
15 โครงการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี
ภาคพิเศษ

- จํานวนนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาคงอยูท ุกชัน้ ป

4,000,000

ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

สถานีฟารมฝก
นักศึกษา
สถานีฟารมฝก
นักศึกษา
สถานีฟารมฝก
นักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 5
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16 โครงการสรางหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

มีรางหลักสูตร 1 หลักสูตร

17 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร

อยางนอย 2 ครั้งตอป

20,000
30,000

กลยุทธที่ 4 พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณพิตที่พึงประสงคของสังคม
18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

รอยละของนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมแตละกิจกรรม

100,000

19 โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค

รอยละของนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมแตละกิจกรรม

350,000

20 โครงการสหกิจศึกษา

- จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ
สหกิจศึกษา
- จํานวนสถานประกอบการทีเ่ ขา
รวมโครงการสหกิจศึกษา

150,000

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5

ฝายพัฒนา
นักศึกษา
ฝายพัฒนา
นักศึกษา
ฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 5 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย
เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพสูง เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสรางผลกระทบ
เชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งในงานวิจัยที่เปนความโดดเดนของคณะไปสูระดับสากล
1 โครงการใหทนุ สนับสนุนโครงการวิจัย

จํานวนโครงการวิจัย และวิจัย
สถาบัน ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

2 โครงการสรางความเขมแข็งดานการ
วิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร มข.
(โครงการฝายวิจัย)

จํานวนอาจารย/บุคลากรทีเ่ ขารวม
พัฒนาวิจัยสถาบัน วิจัยใหม เขียน
บทความวิจัย นําเสนอตางประเทศ

3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (KVAC)

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ยุทธศาสตรที่ 6

100,000

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ
ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1
ครั้งตอป
800,000

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 6

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 6

820,000

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
4 โครงการสรางเครือขายนักวิจัย
รวมกับหนวยงานอื่น (ทั้งในและ
ตางประเทศ)

ผูรับผิดชอบ

จํานวนเครือขายที่ติดอันดับ 1 ใน
400 ของโลก

50,000

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อตอการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
5 โครงการพัฒนามาตรฐานความ
มีการกําหนดมาตรฐานความ
ฝายวิจัยและวิเทศ
ปลอดภัยทางดานเคมี หองปฏิบัติการ ปลอดภัยทางดานเคมีของ
50,000
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 6

หองปฏิบัติการ

กลยุทธที่ 4 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคาการใชประโยชนเพือ่ สังคม
6 โครงการสนับสนุนและสงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน
(คาตอบแทนงานวิจัยที่นาํ ไปใช
ประโยชน/ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติ) (ใชเงินกองทุนผลิต
บัณฑิต 30,000 บาท)

จํานวนผลงานวิจัยของคณะฯ ที่
ไดรับการพัฒนานําไปใชประโยชน
เพื่อสาธารณะ 30 ผลงาน

-

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 6
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 6 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล
เปาประสงค : คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับการยอมรับ เปนที่รูจักในความเปนเลิศดานวิชาการและการวิจัยบุคลากรและ
นักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธที่ 1 จัดสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานใหเปนสากล
1 โครงการปรับปรุงคอกสัตวทดลอง
เพื่อการเรียนการสอน

มีโครงสรางพื้นฐานเปนสากลมาก
ขึ้น
มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
200 อันดับแรกของโลก 2 แหง

ยุทธศาสตรที่ 7

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 7

20,000

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 7

100,000

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 7

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 7

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 7

ฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 7

150,000

กลยุทธที่ 3 เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย เพื่อเขาสูอาเซียนและสากล
3 โครงการรับนักศึกษาตางชาติฝก งาน
ศึกษาดูงาน และทําวิจัยรวม

4 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรศึกษาดู
งาน ณ ตางประเทศ (อาจารยไปกับ
นักศึกษา MOU)
5 โครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝกงาน
สหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ (งบ
กองทุนฯ 100,000 บาท)
6 โครงการสนับสนุนนักศึกษาตางชาติ
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
(Matching Fund)
7 โครงการคัดเลือกนักศึกษาสัตวแพทย
ไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ (งบ
กองทุนฯ 260,000 บาท)

จํานวนนักศึกษาตางชาติฝก งาน
ศึกษาดูงานและทําวิจัยรวม 5 คน
ตอป
จํานวนบุคลากรศึกษาดูงาน ณ
ตางประเทศ

นักศึกษาไปฝกงานสหกิจศึกษา ณ
ตางประเทศ
จํานวนนักศึกษา Maching Fund

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ฝายบริหาร

300,000

กลยุทธที่ 2 เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูอาเซียนสากล
2 โครงการผูบริหารคณะสัตว
แพทยศาสตร มข. และสถาบัน
ตางประเทศรวมเจรจาขอตกลงความ
รวมมือ

ผูรับผิดชอบ

-

400,000

จํานวนนักศึกษาสัตวแพทยที่ไป
ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ

-

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 7 เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค : รวมเปนผูส งเสริมและอนุรักษศลิ ปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณคาใหกับภูมปิ ญญาทองถิ่นและเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธที่ 1 การอนุรกั ษ สืบสาน และสรางคุณคาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมภิ าคลุมน้ําโขง
1 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
บําเพ็ญประโยชนเพือ่ สังคม

จํานวนโครงการอนุรกั ษ สืบทอด
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 5
โครงการตอป

100,000

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ยุทธศาสตรที่ 8
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 8 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม
เปาประสงค : เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม และใหบริการวิชาการแกชุมชนดานการเลี้ยงสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธที่ 1 ความหวงใยตอสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
1 สัปดาหสุขภาพสัตวเลี้ยงและวัน
รณรงคโรคพิษสุนขั บา

จํานวนสัตวเลี้ยงที่เขารับบริการ

2 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบาชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

จํานวนชุมชนทีร่ วมกิจกรรม

40,000
30,000

กลยุทธที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่นําเสนอทางเลือกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม
1 โครงการเฝาระวังโรคระบาดสัตว
รุนแรง
- บริการวิชาการ สัตวแพทย
พระราชทาน ฯลฯ

จํานวนกิจกรรมทีอ่ อกใหบริการ
รวมกับกรมปศุสัตวและนวยงานอืน่
อยางนอย 3 ครั้ง

100,000

ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ฝายโรงพยาบาล
สัตว
ฝายโรงพยาบาล
สัตว

ยุทธศาสตรที่ 9

ฝายโรงพยาบาล
สัตว

ยุทธศาสตรที่ 9

ยุทธศาสตรที่ 9

ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 9 ศูนยกลางของเศรษฐกิจสรางสรรคของภูมิภาค
เปาประสงค : คณะสัตวแพทยศาสตร สงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ผสมผสานกับภูมิปญญา และวัฒนธรรมของภูมิภาค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยศิลปและศาสตรของคณะฯ
โครงการผลิตปุยจากมูลสัตวและใบไม

จํานวนปุยอินทรีย 5,000 กิโลกรัม

งบประมาณ

-

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร

ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มข.

ยุทธศาสตรที่ 10

15

สรุปงบประมาณที่ใชตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร และประเภทงบรายจาย
ประเด็นยุทธศาสตร
คณะ/หนวยงาน

งบประมาณ (ลานบาท) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบดําเนินการ

1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

605,000

2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของ
สังคม

210,000

3 สรางความเปนเลิศในการบริหาร
จัดการ

2,405,000

4 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิต
บัณฑิต

10,977,000

5 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย

1,820,000

6 พัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนสากล

970,000

7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

100,000

8 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอ
สังคม

170,000

9 รวมสรางสรรคการเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑของภูมิภาค

-

รวม

งบลงทุน

รวม

605,000

-

210,000

-

2,405,000

-

10,977,000

-

1,820,000

-

970,000

-

100,000

-

170,000
-

-

17,257,000

-

17,257,000
16

ภาคผนวก
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ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประเด็นยุทธศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร

1 พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว

2 เปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม

2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม

3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเปนประตูสูอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
5 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต

4 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต

6 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย

5 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย

7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล

6 พัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนสากล

8 เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม
10 ศูนยกลางของเศรษฐกิจสรางสรรคของ
ภูมิภาค

8 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม
9 รวมสรางสรรคการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของภูมิภาค
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รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis) ของคณะสัตวแพทยศาสตร
ผานมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3
วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ หองประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐฯ คณะสัตวแพทยศาสตร
1. ดานผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง (Strengths)
1. ที่ตั้งของคณะอยูติดเสนทางคมนาคมหลักที่สามารถเชื่อมตอกับทุกภูมิภาคของประเทศและประเทศ
เพื่อนบาน
2. อาคารสถานที่ โรงพยาบาลสัตว และเครื่องมืออุปกรณ ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และการฝก
ทักษะปฏิบัติของนักศึกษา
3. คณะมีวารสารวิชาการและมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา
4. คณะมีทุน การศึ กษาสําหรับ นักศึกษานานาชาติระดับบั ณ ฑิ ตศึกษาและบุ คลากร และจัดสรรที่ พัก
สําหรับนักศึกษานานาชาติ
5. บัณฑิตไดงานทํา 100% ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
6. คณะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพแกนักศึกษา
7. คณะไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียตอคุณภาพการจัดการศึกษา ในการผลิตบัณฑิต
8. มีมหาวิทยาลัยทั้ งในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นและยุโรปที่มี MOU กับ คณะ รองรับการฝ ก
ปฏิบัติงานและฝกภาษาที่ 2
จุดออน (Weaknesses)
1. มีจํานวนผูเขาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานอยกวาเปาหมายที่กําหนดไว
2. การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
3. การนําระบบ TQF มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนยังไมครอบคลุมทุกรายวิชา
4. บุคลากรและนักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โอกาส (Opportunities)
1. มีภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ใหการสนับสนุนดานการเรียนการสอน ทั้งในรายวิชาตางๆ
และการฝกสหกิจศึกษา
2. วิชาชีพสัตวแพทยยังเปนที่ตองการของตลาดงาน
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยที่ไดรับการรับรองจากสัตวแพทยสภามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
2. กฎหมายดานสวัสดิภาพสัตว และทัศนคติของคนในสังคมกอใหเกิดขอจํากัดในการจัดการเรียนการ
สอนดานปฏิบัติการ
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2. ดานการวิจัย
จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะมีกลไกสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย โดยจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายไดคณะ สงเสริมใหจัดตั้งกลุม
วิจัย และมีรางวัลตอบแทนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพในระดับนานาชาติ
2. มีวารสารระดับชาติและมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รองรับผลงานวิจัย และเปนชองทางในการ
สรางเครือขายงานวิจัย
จุดออน (Weaknesses)
1. ขาดเอกลักษณดานการวิจัยของ สพ.มข. รวมทั้งบรรยากาศในการวิจัย และทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน
2. สัดสวนจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจํา ต่ํากวารอยละ 60 (ตัวชี้วัดตาม
รายงานขอตกลงฯ รอยละ 80=5 คะแนน)
3. หองปฏิบัติการยังไมไดรับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
4. สัดสวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจํา ต่ํากวารอยละ 50
โอกาส (Opportunities)
1. มีแหลงทุนวิจัยภายนอกอยูเปนจํานวนมาก
2. มหาวิทยาลัยมีกลไกสนับสนุนการตีพิมพระดับนานาชาติ
3. มีความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศในการทําวิจัย
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. การยอมรับการตีพิมพระดับนานาชาติยากขึ้น มีการแขงขันมากขึ้น
2. นโยบาย กพอ. ระเบียบ กฎหมาย มีขอจํากัดมากขึ้น เชน การใชสัตวทดลอง
3. ดานการบริการวิชาการ
จุดแข็ง (Strengths)
1. โรงพยาบาลสัตวมีความพรอมดวยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะ
สาขาหลายดาน
2. โรงพยาบาลสัตวมีรูปแบบการใหบริการที่ครอบคลุมและเปนมาตรฐานสากล
3. เป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง และเป น ศู น ย ก ลางการแก ไ ขป ญ หาสุ ข ภาพสั ต ว ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
จุดออน (Weaknesses)
1. ขาดระบบจัดการฐานขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อนําไปใชประโยชน
โอกาส (Opportunities)
1. ประชาชนใหความสนใจในการเลี้ยงปศุสัตว และดูแลสัตวเลี้ยงเพิ่มขึ้น
2. มีพระราชบัญญัติคุมครองสัตว ผูเลี้ยงสัตวจึงมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงมากขึ้น
3. มีการพัฒนาดานคมนาคมขนสงที่ดี ทําใหมีการนําสัตวปวยจากตางจังหวัดและภูมิภาคใกลเคียงเขามา
ตรวจรักษาไดสะดวกมากขึ้น
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว มีผลตอการใชจายของประชาชน
2. มีการขยายตัวของสถานพยาบาลสัตวเอกชนเพิ่มมากขึ้น
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4. ดานศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเปน
ประจําทุกป
2. มีงานวิจัยที่เกี่ยวของดานศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
จุดออน (Weaknesses)
1. ขาดการนําศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น มาบูรณาการกับศาสตรทางวิชาชีพ
โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม การอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2. มีแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของกลุมประเทศอาเซียน และเปนไปตามยุคสมัย
5. ดานการบริหารองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศแนวทางปฏิบัติงานอยางเครงครัด
จุดออน (Weaknesses)
1. ผลงานในภาพรวมขององคกรยังไมบรรลุตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. จํานวนบุคลากรสายผูสอนที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายการปรับโครงสรางเปนมหาวิทยาลัยในกํากับทําใหการบริหารจัดการภายในองคกรมีความ
คลองตัวและยืดหยุนมากขึ้น
2. หนวยงานภายนอกและศิษยเกามีประสบการณ และมีความพรอมใหการสนับสนุนมากขึ้น
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. นโยบายควบคุมอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยทําใหไมสามารถเพิ่มขยายงานได

ณ 8 กุมภาพันธ 2560
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