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ส่วนที่ 1
ภาพรวมของภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
เรียนการสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 3, 4 , 5 และ 6 จานวน 20 รายวิชา รวม 37 หน่วยกิต
และได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ตั้งแต่ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2546 รวมทั้งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก
สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2548 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยแบ่งความรับผิดชอบ
ออกเป็น 2 หน่วย และ 1 สานักงาน ดังนี้
1. หน่วยศัลยศาสตร์
มีหน้าทีห่ ลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศัลยกรรมทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 12 รายวิชา และในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง 4 รายวิชา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีการบังคับสัตว์ชนิด
ต่างๆ หลักการทาศัลยกรรมเบื้องต้น การวางยาสลบและการกู้ชีวิต ศัลยกรรมกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนทั้งในสัตว์
เล็กและสัตว์ใหญ่ รวมทั้งรังสีวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ นอกจากนี้ยังลงไปให้บริการตรวจรักษาสัตว์ที่โรงพยาบาล
สัตว์ ให้คาปรึกษา ในหน่วยศัลยกรรม ให้บริการทาหมัน ฉีดวัคซีน แก่สุนัขและแมว คลินกิ พิเศษเฉพาะทาง
เช่น คลินิกโรคตา
2. หน่วยวิทยาการสืบพันธุ์ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี จานวน 8
วิชา และ ระดับปริญญาโท แผน ก (1) จานวน 37 หน่วยกิต แผน ก (2) จานวน 37 หน่วยกิต โดยจัดสอนด้าน
วิทยาการสืบพันธุ์และเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ ในสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ ให้บริการตรวจรักษาและให้คาปรึกษา
ด้าน โรคและพยาธิวิทยาของระบบสืบพันธุ์ การป้องกันและรักษาโรคระบบสืบพันธุ์ ประสิทธิภาพของระบบการ
สืบพันธุ์ การตั้งท้อง การตรวจการตั้งท้อง และการคลอด ความสมบูรณ์พันธุ์ การเป็นหมัน การผสมเทียม การ
ประเมินคุณภาพและการเก็บรักษาน้าเชื้อวิศวพันธุศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์และแก้ไขปัญหา
ให้บริการคลินิกพิเศษโรคระบบสืบพันธุ์
ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่มีความสาคัญต่อการสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ให้
เพียงพอและมีคุณภาพ
3. สานักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ มีบทบาทและหน้าทีใ่ นการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
การบริหารงานทั่วไป เช่น งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา
งานวิจัย งานบริการวิชาการ บารุงศิลปวัฒนธรรม การติดต่อประสานงาน และอานวยความสะดวกในการจัดการ
ต่างๆ เป็นต้น

3

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและการแบ่งหน่วยงานในภาควิชา
หัวหน้ าภาควิชาศัลยศาสตร์ และวิทยาการสืบพันธุ์

รองหัวหน้ าภาควิชาฯ

หน่วยวิทยาการ
สืบพันธุ์

รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
999999998)
รศ.มงคล โปร่งเจริ ญ

88888888 ๘89889
ผศ.พงษ์ ธร สุวรรณธาดา

11Z99Z84(Z((Z(8(8)
ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง

สานักงาน
ภาควิชาฯ
นางเกวลิน สร้ อยบับ
(เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป )

นางบุญเสริม สมบูรณ์
(พิมพ์ดีด ส2)

รศ.ปรี ณนั จิตะสมบัติ

**XX** (1)

ผศ.ดวงเดือน แก่นค้ างพลู
(8)8)(8) 8898**
ผศ.สุชาติ วัฒนชัย
ผศ.ณภัทร ทองสร้ อย*
ผศ.นฤพนธ์ คาพา

อ.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร

อ.สุวลักษณ์ ศรี สภุ า*

ผศ.สราวุธ ศรี งาม

(พ.มหาวิทยาลัย)
ผศ.สุปราณี จิตรเพียร**

อ.ปาณิสรา คุณกิตติ **

(พ.มหาวิทยาลัย)

นายอดิศกั ดิ์ สังข์แก้ ว
(น.สัตวบาล 8 )

หมายเหตุ

หน่วยศัลยศาสตร์

อ.ธนิกลุ ศรี ธญ
ั รัตน์**
(พ.มหาวิทยาลัย)

* ลาศึกษาต่อในประเทศ

อ.ปองรัตน์ ใจศิล
(พ.มหาวิทยาลัย)

** ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

นายประยงค์ แสงศรี เรื อง
(ผู้ปฏิบตั ิงานวิทย์ )
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จานวนบุคลากรสายผู้สอน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ / สกุล

สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
น.สพ.มงคล โปร่งเจริญ
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
ผศ.น.สพ.สุชาติ วัฒนชัย
ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คาพา
อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร
ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา
ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู
ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
ผศ.สพ.ญ.ณภัทร ทองสร้อย
ผศ..สพ.ญ.สุปราณี จิตรเพียร
อ.น.สพ.สุวลักษณ์ ศรีสุภา
อ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี
อ.สพ.ญ.ปาณิสรา คุณกิตติ
อ.สพ.ญ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์
อ.สพ.ญ.ปองรัตน์ ใจศิล

ตาแหน่ง
(ศ./รศ./ผศ./อ.)

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
(ระบุผู้ที่ลาศึกษาต่อ)

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่
ชื่อ / สกุล
1. นายอดิศักดิ์ สังข์แก้ว

ตาแหน่ง
นักวิชาการสัตวบาล (ชานาญการพิเศษ)

วทม.

2.

นายประยงค์ แสงศรีเรือง

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ชานาญงาน)

ปวส.

3.

นางเกวลิน สร้อยบับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชานาญการ)

ศศบ.
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วุฒิการศึกษา

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามพันธกิจหลัก (SWOT Analysis)
การจัดทาแผนกลยุทธ์ของภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556-2561) คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของภาควิชาฯ โดยระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ในภาควิชาฯ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง แล้วนามาจัดลาดับความสาคัญโดยใช้เกณฑ์ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญสภาวะแวดล้อมของภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
เป็นปัจจัยที่เกีย่ วข้องและมีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการพัฒนาภาควิชาฯ โดยตรง
เป็นปัจจัยที่มีผลสนับสนุนให้ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้บรรลุพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นปัจจัยเอื้อให้ภาควิชาฯ สร้างนวัตกรรมได้
เป็นปัจจัยที่สอดรับกับนโยบายของรัฐ และมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะดาเนินการภายใต้กรอบ 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ของ สกอ.) 7
มาตรฐานคุณภาพ (ของ สมศ.) และตัวบ่งชี้คุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค ได้ดังนี้
1. ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 จุดแข็ง
1.1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ มีความสอดคล้องกับที่คณะสัตว
แพทยศาสตร์ได้กาหนดไว้ มีการดาเนินนโยบายการ “ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่ง
ชุม ชน” มี ก ารจัดการเรียนการสอนร่ วมกับ ภาควิชาต่า งๆที่เกี่ย วข้อง ที่ มุ่งเน้นให้
บัณฑิตเป็นคนดีและคนเก่ง มีการบูรณาการองค์ความรู้สหสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาชุมชน และก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ
1.2 จุดอ่อน
1.2.1 การถ่ายทอดนโยบายและพันธกิจไปสู่ การปฏิบัติยังมีข้อจากัด เนื่องจากระบบการ
ดาเนินการยังเพิ่งเริ่มดาเนิน
1.2.2 ผู้ปฏิบัติยังรับทราบแผนดาเนินการของภาควิชาฯ ไม่ทั่วถึง
1.2.3 แผนดาเนินการยังไม่ชัดเจน
1.3 โอกาส (ไม่มี)
1.4 อุปสรรค
1.4.1 การประชาสัมพันธ์ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ยังไปสู่สังคมภายนอก
ไม่ทั่วถึง
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2. ด้านการเรียนการสอน (รวมถึงด้านคุณภาพบัณฑิต)
2.1 จุดแข็ง
2.1.1 มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ข องสั ต วแพทยสภาและสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้อ งการของสั ง คมและชุ ม ชน ตลอดจนได้ รั บการรั บ รองจากสัต วแพทยสภาและ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีกระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มีห้องฝึกปฏิบัติการและ
อุ ป กรณ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาสั ต วแพทย์ และมี ก ารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
2.1.2 มีการเชื่อมต่อระบบการศึกษาทางไกลและหนังสืออิเล็คโทรนิคส์ (E-learning และ Ejournal)
2.1.3 มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่างภาควิชาต่างๆ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้
2.2 จุดอ่อน
2.2.1 ยังขาดอาจารย์ทชี่ านาญมาช่วยสอนทางด้านคลินิกในบางหัวข้อ
2.2.2 การเชื่อมโยงของระบบยังไม่สมบูรณ์
2.2.3 บุคลากรสายสนับสนุน และทรัพยากรสนับสนุนยังไม่เพียงพอ
2.3 โอกาส
2.3.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
2.4 อุปสรรค
2.4.1 ระบบเครือข่ายไร้สายยังมีความจากัด
3. ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 จุดแข็ง
3.1.1 มีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน อาจารย์ในภาควิชาฯ มีส่วนร่วม มีการ
เผยแพร่ให้ทราบ
3.1.2 มีการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.1.3 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน
3.2 จุดอ่อน
ยังมีขีดจากัดในการรับนักศึกษา
3.3 โอกาส
3.3.1 ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
3.3.2 ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
3.4

อุปสรรค
3.4.1 งบประมาณในด้านการพัฒนานักศึกษายังไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณ
รวมศูนย์กลาง
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4. ด้านการวิจัย
4.1 จุดแข็ง
4.1.1 มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยและมีความสนใจอย่างต่อเนื่องและได้รับทุน
สนับสนุนจากภายนอก
4.1.2 มีงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสาร
4.2 จุดอ่อน
4.2.1 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ยังไม่มีงบประมาณวิจัยและอาจารย์ส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถขอทุนวิจัยได้ทันปีงบประมาณ 2557
4.2.2 ยังไม่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาช่วยงานวิจัย
4.2.3 เวลาที่ใช้ในการทางานวิจัยของอาจารย์มีจากัด
4.2.4 ความร่วมมือและโอกาสทาวิจัยน้อย
4.3 โอกาส
4.3.1 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรในการสนับสนุน
4.3.2 มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.3.3 มีเครือข่าย วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการวิจัย
4.4 อุปสรรค (ไม่มี)
5. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 จุดแข็ง
5.1.1 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีการเผยแพร่ มีแผนงานและโครงการเพื่อการบริการ
ชุมชน
5.1.2 มีการบริการวิชาการทั้งระดับชุมชน ระดับชาติและระดับนานาชาติ
5.2 จุดอ่อน
5.2.1 การประเมินความต้องการและความพึงพอใจยังไม่ได้ดาเนินการครบทุกกิจกรรม
5.2.2 บุคลากรของภาควิชาฯ ที่จะไปให้บริการทางวิชาการ ยังมีจานวนจากัด
5.2.3 มีเวลาจากัด
5.3 โอกาส
5.3.1 มีเครือข่ายในการบริการทางวิชาการ
5.3.2 ชุมชนให้ความสนใจ ในการรับบริการทางวิชาการ ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
5.4 อุปสรรค
5.4.1 การสื่อสารระหว่างภาควิชากับชุมชนมีขีดจากัด
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6. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 มีคณะกรรมการประจาภาควิชาฯเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีแผนงานและโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.2 จุดอ่อน
6.2.1 งบประมาณในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นระบบ
งบประมาณรวมศูนย์กลาง
6.3 โอกาส
6.3.1 มีกิจกรรมหลากหลายภายในมหาวิทยาลัย ให้ทางภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.4 อุปสรรค
6.4.1 มาตรฐานในการสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ยังทาได้
ยาก
7. ด้านการบริหารและการจัดการ (การพัฒนาสถาบันและบุคลากร)
7.1 จุดแข็ง
7.1.1 มีการกาหนดแผนและกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย และอาศัยศักยภาพ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนมีการพัฒนา
เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกระดับ
7.1.2 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในดาเนินงานของภาควิชาฯ และมีความพึงพอใจในการมี
ส่วนร่วมในระดับมาก
7.2 จุดอ่อน
7.2.1 ยังไม่เคยได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
7.3 โอกาส
7.3.1 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดรางวัลให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ดีเด่น ในด้านต่างๆ
7.4 อุปสรรค
7.4.1 จานวนผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลมีมาก ทาให้โอกาสได้รับรางวัลน้อย
8. ด้านการเงินและงบประมาณ
8.1 จุดแข็ง
8.1.1 ได้รับงบประมาณลงทุนและดาเนินการในการผลิต บัณฑิตสัตวแพทย์จากโครงการ
พิเศษ
8.1.2 มีเงินกองทุนภาควิชาฯ
8.2 จุดอ่อน
8.2.1 เงินงบประมาณต้องไปรวมที่คณะฯ
8.2.2 งบประมาณยังไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นระบบงบประมาณรวมศูนย์กลาง
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โอกาส
8.3.1 มีโครงการพัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ
8.4 อุปสรรค
8.4.1 การบริหารงบประมาณขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยไปจัดสรร
9. ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 จุดแข็ง
9.1.1 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาภาควิชาฯรับผิดชอบงานด้านนี้
อย่างชัดเจนและมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
9.1.2 คณะฯ และ มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนในการอบรมช่วยเหลือด้านการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 จุดอ่อน
9.2.1 มีการประกันคุณภาพหลายระบบ เช่น ของมหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. สัตวแพทยสภา
และ TQA. ทาให้การดาเนินงานมีความยุ่งยาก
9.2.2 ตัวชี้วัดที่ต่างกันในการประเมินแต่ละระบบ ทาให้การทางานยุ่งยากและต้องใช้เวลา
มาก
9.3 โอกาส
9.3.1 มีโอกาสได้ศึกษา Best practice ของสถาบันอื่นๆ
9.4 อุปสรรค
9.4.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์
8.3

***********************

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity)
การถ่ายทอดนโยบายและพันธกิจไปสู่
1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
โรงพยาบาลสัตว์ยังมีข้อจากัด เนื่องจาก
2. ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกให้การ
หน่วยงาน
สนับสนุน
ระบบการสื่อสารยังไม่สมบูรณ์
3. ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
ผู้ปฏิบัติยังรับทราบแผนดาเนินการของภาควิชา 4. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรในการสนับสนุน
ฯ ไม่ทั่วถึง
5. มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนดาเนินการยังไม่ชัดเจน
6. มีเครือข่าย วิจยั จากแหล่งทุนภายนอกเพื่อ
ยังขาดอาจารย์ที่ชานาญมาช่วยสอนทางด้าน
สนับสนุนการวิจัย
คลินิกในบางหัวข้อ
7. มีเครือข่ายในการบริการทางวิชาการ
การเชื่อมโยงของระบบยังไม่สมบูรณ์
ชุมชนให้ความสนใจ ในการรับบริการทาง
บุคลากรสายสนับสนุน และทรัพยากรสนับสนุน
วิชาการ ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและระดับ
ยังไม่เพียงพอ
นานาชาติ
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8. ยังมีขดี จากัดในการรับนักศึกษา
9. ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ยัง
ไม่มีงบประมาณวิจัยและอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่
สามารถขอทุนวิจัยได้ทันปีงบประมาณ 2557-8
10. ยังไม่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาช่วย
งานวิจัย
11. เวลาที่ใช้ในการทางานวิจัยของอาจารย์มีจากัด
12. ความร่วมมือและโอกาสทาวิจัยน้อย
13. การประเมินความต้องการและความพึงพอใจยัง
ไม่ได้ดาเนินการครบทุกกิจกรรม
14. บุคลากรของภาควิชาฯ ที่จะไปให้บริการทาง
วิชาการ ยังมีจานวนจากัด
15. มีเวลาจากัด
16. งบประมาณในด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็น
ระบบงบประมาณรวมศูนย์กลาง
17. ยังไม่เคยได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ
18. เงินงบประมาณต้องไปรวมทีค่ ณะฯ
19. งบประมาณยังไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นระบบ
งบประมาณรวมศูนย์กลาง
20. มีการประกันคุณภาพหลายระบบ เช่น ของ
มหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. สัตวแพทยสภา และ
TQA. ทาให้การดาเนินงานมีความยุ่งยาก
21. ตัวชี้วัดทีต่ ่างกันในการประเมินแต่ละระบบ ทา
ให้การทางานยุ่งยากและต้องใช้เวลามาก
22. มาตรฐานในการสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ยังทาได้ยาก

8. มีกิจกรรมทาบุญสัตว์ทดลองและกิจกรรมอัน
หลากหลายภายในจังหวัดขอนแก่นให้ทาง
ภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
9. ทางมหาวิทยาลัยได้จัดรางวัลให้กับพนักงาน
และเจ้าหน้าทีด่ ีเด่น ในด้านต่างๆ
11. มีโครงการพัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับ
ต่างๆ
10. มีโอกาสได้ศึกษา Best practice ของสถาบัน
อื่นๆ

อุปสรรค (Threat)
1. การประชาสัมพันธ์ภาควิชาศัลยศาสตร์และ
วิทยาการสืบพันธุ์ ยังไปสู่สังคมภายนอกไม่
ทั่วถึง
2. ระบบเครือข่ายไร้สายยังมีความจากัด
3. งบประมาณในด้านการพัฒนานักศึกษายังไม่
เพียงพอ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณรวม
ศูนย์กลาง

จุดแข็ง (Strength)
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ มีความสอดคล้องกับที่คณะสัตว
แพทยศาสตร์ได้กาหนดไว้ มีการดาเนิน
นโยบายการ “ศุนย์สุขภาพสัตว์แห่งชุมชน”
มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชา
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นคน
ดีและคนเก่ง มีการบูรณาการองค์ความรู้
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4. การสื่อสารระหว่างภาควิชากับชุมชนมี
ขีดจากัด
5. การบริหารงบประมาณขึ้นอยู่กับทาง
มหาวิทยาลัยไปจัดสรร
6. ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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สหสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาชุมชน
และก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ
มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสัตว
แพทยสภาและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและชุมชน ตลอดจนได้รับการ
รับรองจากสัตวแพทยสภาและสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมี
กระบวนการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
รูปแบบ สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ
มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาสัตวแพทย์ และมีการ
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เรียนการสอน
มีการเชื่อมต่อระบบการศึกษาทางไกลและ
หนังสืออิเล็คโทรนิคส์ (E-learning และ Ejournal)
มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ระหว่าง4k8วิชาต่างๆ
มีการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
แผนงาน อาจารย์ในภาควิชาฯ มีส่วนร่วม มี
การเผยแพร่ให้ทราบ
มีการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน
มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยและมี
ความสนใจอย่างต่อเนื่องและได้รับทุน
สนับสนุนจากภายนอก
มีงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติที่ได้รับ
การเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสาร
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีการเผยแพร่ มี
แผนงานและโครงการเพื่อการบริการชุมชน
มีการบริการวิชาการทั้งระดับชุมชน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
มีคณะกรรมการประจาภาควิชาฯเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ มีแผนงานและโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึกษามีความสามารถในด้านศิลปะ
หลากหลาย เช่น ดนตรี จิตรกรรม ถ่ายภาพ

15. มีการกาหนดแผนและกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย และอาศัยศักยภาพฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการ
วิจัย ตลอดจนมีการพัฒนาพนักงานทุก
ระดับ
16. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในดาเนินงานของ
ภาควิชาฯ และมีความพึงพอใจในการมีส่วน
ร่วมในระดับมาก
17. ได้รับงบประมาณลงทุนและดาเนินการใน
การผลิตสัตวแพทย์โครงการพิเศษ
18. มีเงินกองทุนภาควิชาฯ
19. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาภาควิชาฯรับผิดชอบงานด้านนี้อย่าง
ชัดเจนและมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
20. คณะฯและมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนใน
การอบรมช่วยเหลือด้านการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
***********************
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ส่วนที่ 3
การจัดวางทิศทางองค์กร (Organizational direction)
หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ SWOT แล้วทางภาควิชาฯ ได้ร่วมกันจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ของภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
ผลิตผลงานวิจัยในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิง ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
2. ปณิธาน (Purpose)
ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสัตวแพทย์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีความ
สมบูรณ์ทางด้านสุขภาพและการให้ผลผลิต เพื่อความเจริญของชุมชน และให้ได้บัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
3. พันธกิจ (Mission)
3.1 ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ด้านศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ดี มีคุณธรรม มีจิตสานึก
สาธารณะ ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.2 พัฒนางานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ให้บริการทางการสัตวแพทย์ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ
3.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
3.5 สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อดารงไว้ซึ่งมาตรฐาน และ ความก้าวหน้าของภาควิชาฯ
4 ค่านิยม (Values) คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าในการปฏิบัติด้วยความสานึก
4.1 ใฝ่รู้:
การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.2 มีน้าใจ: เอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
4.3 รับผิดชอบ: รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และส่วนรวม
4.4 ทางานเป็นทีม:
มีความสามัคคี เสียสละและยึดถือผลประโยชน์ของหมู่คณะมากกว่าตนเอง
5 วัตถุประสงค์ (Objective)
5.1 ผลิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ดี มีคุณธรรม มีจิตสานึกสาธารณะ สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน
5.2 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาแก่ เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ และท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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5.3 ให้บริการทางวิชาการสัตวแพทย์ที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริการทางสัตวแพทย์ของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
5.5 สร้า งและพัฒ นาเครื อข่ ายด้า นการเรีย นการสอน การวิจั ย และการบริก ารทางสัต วแพทย์ ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแสวงหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณาจารย์และ
ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
***********************
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ส่วนที่ 4
การกาหนดกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ (Strategy Formulation)
วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

KPIs

1.ผลิตสัตวแพทย์ที่มี
ความรู้ดี มีคุณธรรม มี
จิตสานึกสาธารณะ สนใจ
ใฝ่รู้และเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
และชุมชน

1.1 การจัดการเรียนการ
สอนมีความ
หลากหลายและ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ และมีการบูร
ณาการในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะของสัตว
แพทย์ที่ดี

1) การพัฒนาประมวลรายวิชา
2) การประเมินผลการเรียนการ
สอน
3) จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของสัตว
แพทยสภา โดยเน้นชุมชน และ
การใฝ่รู้ และ การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
4) การจัดการเรียนการสอนมี
ความ
หลากหลาย
1) คู่มือการประเมินผลและ
ประมวลรายวิชา

1) มีประมวลรายวิชาครบ
ทุกรายวิชา
2) วิธีการประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทุกรายวิชา
3) การเตรียมการสอน
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของสัตวแพทย
สภา
4) ประเมินจากแผนการ
สอน และตารางสอน

2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ. สมศ. และ

ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามกาหนด

1.2 มีการประเมินผลให้
สอดคล้องกับความ
เป็นจริง และมีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ประเมินได้ตามที่กาหนดไว้
ในประมวลรายวิชา

ระยะเวลาใน
ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินการ
ตลอดปี
คณบดี คณาจารย์
การศึกษา ทุกปี ภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์
และผู้ประสานงาน
รายวิชา

1) ประเมินผล
ตามตารางสอน
ตลอดปี
การศึกษา

1) คณะกรรมการ
ประเมินผลการศึกษา
และ คณะกรรมการ
ประจาภาควิชาฯ
2)คณะกรรมการ

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

KPIs

จัดหาครุภัณฑ์ประจาปี

ระยะเวลาใน
การดาเนินการ
2) ตามรอบ
การประเมิน
ของ สกอ. สม
ศ. (ภายในปีละ
1 ครั้ง
ภายนอกอย่าง
น้อย 1 ครั้งใน
5 ปี)
ทุกปีการศึกษา

2.2 จัดหาทุนวิจัย/ผู้ช่วย

ประชุม
คณะกรรมการ
วิจัยภาควิชา
อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอด
ทั้งปี
ตลอดปี

สัตวแพทยสภา

2. สร้างงานวิจัยและองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน
และท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ

มีตัวแทนจากภาควิชาฯเป็น
1) มีประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการและมีแนวทาง
คณะกรรมการ โดยมี
ความการจัดหาครุภัณฑ์ประจาปี ตัวแทนจากภาควิชาร่วม
เป็นกรรมการ
2) มีรายงานการประชุม
2.1 พิจารณาผลงานการ ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด 1)จานวนงานวิจัยที่ได้รับ
วิจัย
การตีพิมพ์ต่อปี
ของอาจารย์ที่สอดคล้อง
2) จานวนงานวิจัยที่เสนอ
กับพันธกิจของภาควิชาฯ
ในที่ประชุมทางวิชาการ
1) แหล่งทุนจากภายในและ
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1)จานวนโครงการที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ และ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจาภาควิชา
ศัลยศาสตร์และ
วิทยาการสืบพันธุ์
คณะอนุกรรมการการ
จัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการวิจัยของ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์

คณะกรรมการวิจัยของ

วัตถุประสงค์
นานาชาติ

กลยุทธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

KPIs

ระยะเวลาใน
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

วิจัย

ภายนอก
2) ผู้ช่วยวิจัย

ทุนจานวน 0.5 โครงการ/
คน/ปี (จากภายในและ
ภายนอก)
2) จานวนเงินทุนที่ได้รับ
ตั้งแต่ 50,000 บาท/คน/ปี
(จากภายในและภายนอก)

ภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์

2.3 สร้างแรงจูงใจ
ฝึกอบรม และพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการทา
วิจัย

1) กาหนดการฝึกอบรมการทา
วิจัย
2) ทุนพัฒนาอาจารย์ด้านวิจัย

1) จานวนอาจารย์ได้รับการ ทุกปี อย่างน้อย
อบรมและเข้าร่วมประวุม
ปีละ 1 ครั้ง
วิชาการ ร้อยละ 100
ภายใน 2 ปี
2) จานวนทุนที่อาจารย์
ได้รับ 1 ทุน /คน /ปี
1) จานวนโครงการวิจัยที่
ตลอดปี
ผ่านการพิจารณาจาก
เครือข่ายต่างๆ
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี

1) คณะกรรมการวิจัย
ของภาควิชา
ศัลยศาสตร์และ
วิทยาการสืบพันธุ์
2) คณะกรรมการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์

1) มีรายงานการประชุม
ดาเนินการทุก 3 เดือน

คณะกรรมการประจา
ภาควิชาศัลยศาสตร์

2.4 สร้างเครือข่ายการ
1) เครือข่ายวิจัยทางคลินิก
วิจัยในและนอกพื้นที่ และ 2) สภาวิจัยแห่งชาติ วช.
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
2.5 จัดตั้งสถานวิจัยใน
ระดับภาควิชาฯ

1) หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหา
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ตลอดปี

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

KPIs

2) สถานที่ตั้ง
3. ให้บริการทางการสัตว
แพทย์ที่สอดคล้องกับ
การปฏิรูประบบบริการ
ทางการสัตวแพทย์ของ
ประเทศในการดูแล
รักษาป้องกันตลอดจน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และการฟื้นฟูสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารง
ไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาไทย

3.1 ประสานงานกับ
โรงพยาบาลสัตว์

2) มีโครงการวิจัยและ
ผลงานจานวนไม่น้อยกว่า 2
โครงการต่อปี
1) รายงานการประชุม
ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์

1) โครงการที่ทาร่วมกับ
โรงพยาบาลสัตว์

3.2 มีการร่วมมือกับ กรม 1) การดาเนินงานของโครงการ
ปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่น พัฒนาศักยภาพด้านสร้างเสริม
ในการจัดการเรียนการ
ประสิทธิภาพฟาร์มโคนม
สอนและการฝึกอบรม

1) จานวนการเข้าร่วมใน
เครือข่ายและผลการ
ดาเนินงานกับ ภาควิชาฯ

4.1 สนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม งานทาบุญ
สัตว์ทดลอง

1) จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมงานประเพณี
2) การแต่งกายและ
มารยาท สุภาพเรียบร้อย
เหมาะสมตามกาลเทศะ
1) นักศึกษาทุกคนได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

1) ข้อมูลโครงการย้อนหลังของ
การจัดงานทาบุญสัตว์ทดลอง

4.2 ส่งเสริมให้นักศึกษา 1) ข้อมูลการจัดกิจกรรม
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมสัญจร
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ระยะเวลาใน
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
และวิทยาการสืบพันธุ์

ตลอดปี

คณะกรรมการประจา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์

ตลอดปี

คณะกรรมการประจา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์

ทุกปีการศึกษา คณะกรรมการประจา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์
ทุกปีการศึกษา คณะกรรมการประจา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

5.1 แสวงหาความร่วมมือ
5. สร้างและพัฒนา
ระหว่างมหาวิทยาลัยใน
เครือข่าย
ด้านการเรียนการสอน ภูมิภาคเอเชีย
การวิจัยและการบริการ
ทางการสัตวแพทย์ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้ง
แสวงหาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
คณาจารย์และภาควิชา
ศัลยศาสตร์และ
วิทยาการสืบพันธุ์
5.2 มีการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษากับ
สถาบันในระดับชาติและ
นานาชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

KPIs

1) รายนามสถาบันและ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอน
สัตวแพทย์
2) ข้อมูลจากส่วนวิเทศสัมพันธ์
คณะฯ และ มหาวิทยาลัย

1) จานวนสถาบันต่างๆ ที่
ร่วมความร่วมมือ
2) จานวนเงินทุนและ
ทรัพยากรที่ได้รับการ
สนับสนุน

1) ข้อมูลจากส่วนวิเทศสัมพันธ์
คณะฯ และ มหาวิทยาลัย

1) จานวนอาจารย์และ
นักศึกษาที่แลกเปลี่ยนกับ
สถาบันอื่น
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ระยะเวลาใน
ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินการ
1) ทุกปี
คณะกรรมการประจา
การศึกษา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
2) มีการประชุม และวิทยาการสืบพันธุ์
อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

1) ทุกปี
คณะกรรมการประจา
การศึกษา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
2) มีการประชุม และวิทยาการสืบพันธุ์
อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ1
ครัง้

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

KPIs

5.3 สนับสนุนให้อาจารย์ 1) ข้อมูลจากสัตวแพทยสภา
และนักศึกษาเข้าร่วมการ และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ทั้งใน
อบรมสัมมนาวิชาการด้าน และต่างประเทศ
วิชาชีพ ด้านสัตว
แพทยศาสตรศึกษา และ
ด้านวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ

5.4 จัดกิจกรรมหรือ
1) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและ
กิจกรรมทางวิชาการ เพื่อ การจัดประชุมจากแหล่งต่างๆ
จัดหาทุนสนับสนุนการ
2) รายนามผูใ้ ห้การสนับสนุน
พัฒนาภาควิชาฯ และการ
พัฒนาคณาจารย์

ระยะเวลาใน
ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินการ
1) จานวนอาจารย์และ
ตลอดปี
1) สาหรับนักศึกษา
นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
การศึกษา
ต้องผ่านการพิจารณา
อบรมสัมมนา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการ
ประจาภาควิชา
ศัลยศาสตร์และ
วิทยาการสืบพันธุ์
2) สาหรับอาจารย์ให้
ผ่านตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
1) จานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อ ตลอดปี
ภาควิชาศัลยศาสตร์
หาทุน
การศึกษา
และวิทยาการสืบพันธุ์
2) จานวนเงินที่ได้รับ
บริจาค/จานวนคนที่บริจาค
3) จานวนคนที่ได้รับทุน

***********************
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ส่วนที่ 5
การแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ (Translate Strategy to Action Plan)
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
ผลิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ดี มีคุณธรรม มีจิตสานึกสาธารณะ สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน
งบประมาณ
ระยะเวลา
โครงการ/
ตัวชี้วัด
ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน ภายนอก
กลยุทธ์
เป้าหมาย มหาวิทยาลัย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ภายใน
โครงการ
อื่นๆ
1. การ
1) เตรียม
ได้สัตว
/
1) มีการ สัตวแพทย์ที่ ทุกปี
1) นักศึกษา
ภาควิชา
จัดการเรียน ความพร้อมใน แพทย์ ทีม่ ี
ดาเนินการ มี
การศึกษา ร้อยละ 100
ศัลยศาสตร์และ
การสอนมี ทุกจุดเปลี่ยน* คุณสมบัติ
การเรียน ความสามารถ
ได้รับการ
วิทยาการสืบพันธุ์
ความ
ของการเรียน ตาม
การสอน ในการ
เตรียมความ
หลากหลาย ในหลักสูตร วัตถุประสงค์
ตาม
ปฏิบัติงานใน
พร้อม
และ
(หมายเหตุ* ที่กาหนด
โครงการ ชุมชน
2) ร้อยละ
สอดคล้อง จากระดับ,
และ
100 ของ
กับ
ก่อนชั้นคลินิก
กิจกรรมที่
รายวิชา ปรี
วัตถุประสงค์ และก่อนขึ้น
กาหนด
คลินิก มีการ
การเรียนรู้ ชั้นปีที่ 6)
2) ได้สัตว
จัดการเรียน
และมี
2) มีการ
แพทย์ที่มี
การสอนแบบ
การบูรณา จัดการเรียน
คุณสมบัติ
PBL
การในสาขา การสอนแบบ
ตามที่
ที่เกี่ยวข้อง หลากหลาย
กาหนด
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กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะ
ของสัตว
แพทย์ที่ดี

โดยเน้น การ
จัดการเรียน
การสอนแบบ
PBL

2 มีการ
ประเมินผล
ให้สอดคล้อง
กับความ
เป็นจริง
และ
มีการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีการ
กาหนดวิธีการ
ประเมินใน
ประมวล
รายวิชา มคอ
3,4 อย่าง
ชัดเจน
2) แต่งตั้ง
คณะทางาน
รับผิดชอบ
ด้าน
ประเมินผล
นักศึกษา,

เป้าหมาย

มีประมวล
รายวิชา
ข้อสอบ
และมีวิธีการ
วัดผลที่ได้
มาตรฐาน
และตาม
เกณฑ์ของ
สัตวแพทย
สภา

งบประมาณ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน ภายนอก
มหาวิทยาลัย ภายใน
อื่นๆ

/

ผลผลิต

มีการ
ประเมินผล
รายวิชา
และ
ข้อสอบ
ครบถ้วน
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ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ความสาเร็จ
โครงการ

1) นักศึกษา ทุกปี
สอบผ่าน
การศึกษา
ประมวล
ความรู้
ความสามารถ
ในการ
ประกอบ
วิชาชีพของ
สัตวแพทย
สภาตาม
เกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ
80 ในครั้ง

1) ร้อยละของ
นักศึกษาที่
สอบผ่าน
ประมวล
ความรู้
ความสามารถ
ในการ
ประกอบ
วิชาชีพของ
สัตวแพทย
สภา
2) เกณฑ์การ
ประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
ประเมินผล
การศึกษา/
คณะกรรมการ
ประจาภาควิชา
ศัลยศาสตร์และ
วิทยาการสืบพันธุ์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน ภายนอก
มหาวิทยาลัย ภายใน
อื่นๆ

รายวิชา และ
ข้อสอบ
3) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
3. จัดหา
ครุภัณฑ์
ประจาปี

1) แต่งตั้ง
ตัวแทนจาก
ภาควิชาฯ
ร่วมเป็น
กรรมการใน
การจัดหา
ประจาปี
3) มีการจัด
ประชุมร่วมกัน

มีรายการ
ครุภัณฑ์เพื่อ
จัดการ
จัดการเรียน
การสอน

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ความสาเร็จ
โครงการ

แรก
2) ผ่านการ
ประเมิน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
IQAในระดับ
3.5
มีกิจกรรม/ นักศึกษาได้ ทุกปี
การเรียน ทากิจกรรม การศึกษา
การสอนที่ การเรียน
มีอุปกรณ์ อย่างมี
พอเพียง ประสิทธิภาพ

/
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ผู้รับผิดชอบ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาIQA

1) มีประกาศ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
2) มีรายงาน
การประชุม

คณะอนุกรรมการ
การจัดหา
ครุภัณฑ์ประจาปี
สาหรับการเรียน
การสอน

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาแก่ชุมชนและท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
งบประมาณ
ระยะเวลา
โครงการ/
ตัวชี้วัด
ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน ภายนอก
กลยุทธ์
เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ความสาเร็จ
มหาวิทยาลัย ภายใน
โครงการ
อื่นๆ
1. พิจารณา 1)
ผลงานวิจัยของ
/
/
ผลงานวิจัย งานวิจัยที่สามารถ พ.ศ.
1)จานวน
หัวหน้า
ผลงานการ โครงการวิจัย อาจารย์ที่ช่วยพัฒนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ประยุกต์ใช้ใน
2556งานวิจัยที่ โครงการวิจัย
วิจัย
การ เพื่อ
และแก้ไขปัญหาใน
2556-2561 แก้ปัญหาปัญหา
2561
ได้รับการ
/ผู้วิจัย
ของอาจารย์ แก้ไขปัญหา ชุมชนท้องถิ่นภาค
ระบบสืบพันธุ์สัตว์
ตีพิมพ์ต่อปี
ที่สอดคล้อง ระบบ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และเพิ่ม
2) จานวน
กับพันธกิจ สืบพันธุ์สัตว์
และได้รับการ
ประสิทธิภาพในการ
งานวิจัยที่
ของภาควิชา และเพิ่ม
ยอมรับในระดับชาติ
ผลิตปศุสัตว์ภาค
เสนอในที่
ฯ
ประสิทธิภาพ
และนานาชาติ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมทาง
ในการผลิต
โดยได้รับการยอมรับ
วิชาการ
ในระดับชาติและ
นานาชาติตลอด 5 ปี
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กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2. จัดหาทุน 1) หาแหล่ง มีทุนวิจัยสาหรับ
วิจัย/ผู้ช่วย ทุนจาก
โครงการวิจัย
วิจัย
ภายในและ
ภายนอก
2) กาหนด
ผู้ช่วยวิจัยใน
โครงการวิจัย
ที่ขอ

3. สร้าง

1) จัด

อาจารย์สามารถ

งบประมาณ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน ภายนอก
ผลผลิต
มหาวิทยาลัย ภายใน
อื่นๆ
/
มีทุนวิจัย
จากภายใน
และ
ภายนอก

/

จานวน
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ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

ได้รับทุน ร้อยละ 80
ของจานวน
โครงการวิจัย

1) จานวนอาจารย์ที่

ทุกปี

1)จานวน
โครงการที่
ได้รับทุน
จานวน 0.5
โครงการ/
คน/ปี (จาก
ภายในและ
ภายนอก)
2) จานวน
เงินทุนที่
ได้รับตั้งแต่
50,000
บาท/คน/ปี
(จากภายใน
และ
ภายนอก)

ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
และ
วิทยาการ
สืบพันธุ์

1) จานวน

ภาควิชา

กลยุทธ์
แรงจูงใจ
ฝึกอบรม
และพัฒนา
นักวิจัย ใน
การทาวิจัย

โครงการ/
กิจกรรม

ฝึกอบรมการ
ทาวิจัยและ
พัฒนา
อาจารย์
2) ทุนพัฒนา
อาจารย์ด้าน
วิจัย
4. สร้าง
1) มี
เครือข่าย
โครงการวิจัย
การวิจัยใน ร่วมกับ
และนอก
ภาควิชาอื่นๆ
พื้นที่ และ 2) ทางาน
มหาวิทยาลัย วิจัยร่วมกับ
อื่นๆ
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
3) สนับสนุน
ให้อาจารย์
เข้าร่วม

เป้าหมาย

งบประมาณ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน ภายนอก
มหาวิทยาลัย ภายใน
อื่นๆ

เขียนโครงการขอทุน
วิจัยได้

อาจารย์ทาวิจัย
ร่วมกับภาควิชา
อื่นๆ/ มหาวิทยาลัย
อื่นๆ และ
เครือข่าย/สมาคม

ผลผลิต
อาจารย์ที่
เข้าอบรม
และพัฒนา
ด้านการวิจัย

ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

ได้รับการอบรมหรือ การศึกษา อาจารย์รุ่น ศัลยศาสตร์
เข้าร่วมประชุม
ใหม่ที่ได้รับ
และ
วิชาการ ร้อยละ
การอบรม
วิทยาการ
100 ภายใน 2 ปี
2) จานวน
สืบพันธุ์
2) จานวนอาจารย์
อาจารย์รุ่น
ทาวิจัยเพิ่มร้อยละ
ใหม่ที่ทาวิจัย
30 ต่อปี
มี
ร้อยละ 10 ของ
ทุกปี
จานวน
ภาควิชา
โครงการวิจัย โครงการวิจัยที่มีการ การศึกษา โครงการวิจัย ศัลยศาสตร์
ที่ได้ทา
ทาวิจัยร่วมกับ
ที่ผ่านการ
และ
ร่วมกับ
ภาควิชาอื่นๆ/
พิจารณา
วิทยาการ
ภาควิชา
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
จาก
สืบพันธุ์
อื่นๆ/
และ เครือข่าย/
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย สมาคม
ต่างๆ
อื่นๆ และ
อย่างน้อย 1
เครือข่าย/
โครงการต่อ
สมาคม
ปี

/
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กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมกับ
เครือข่าย/
สมาคม เพื่อ
ทาวิจัย
ร่วมกัน
5. จัดตั้ง
1) ตั้ง
มีหน่วยวิจัยเพื่อ
สถานวิจัยใน คณะทางาน พัฒนาและแก้ไข
ระดับ
เพื่อจัดตั้ง
ปัญหา ในภาควิชาฯ
ภาควิชาฯ หน่วยวิจัย
เพื่อพัฒนา
และแก้ไข
ปัญหา
2) จัดตั้ง
หน่วยวิจัย
เพื่อพัฒนา
และแก้ไข
ปัญหา

งบประมาณ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน ภายนอก
มหาวิทยาลัย ภายใน
อื่นๆ

/

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มีหน่วยวิจัย จานวนโครงการวิจัย
ใหม่ 1
และผลงานวิจยั ไม่
หน่วย
น้อยกว่า 2 โครงการ
ต่อปี
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ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

5 ปี

จานวน
ภาควิชา
โครงการวิจัย ศัลยศาสตร์
และ
และ
ผลงานวิจัย
วิทยาการ
สืบพันธุ์

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3
ให้บริการทางการสัตวแพทย์ที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริการทางสัตวแพทย์ในการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
ระยะเวลา
โครงการ/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
เป้าหมาย ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน ภายนอก
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ความสาเร็จ
โครงการ
มหาวิทยาลัย ภายในอื่นๆ
1.
1) โครงการ
การ
/
1) จานวนผู้ 1) การ
ทุกปี
1) จานวนผู้
ภาควิชา
ประสานงาน พัฒนาการ
ให้บริการ
เข้ารับ
ให้บริการ การศึกษา เข้ารับ
ศัลยศาสตร์
กับ
บริการวิชาการ แก่ชุมชน
บริการ
ร่วมกัน
บริการมาก
และ
โรงพยาบาล เพื่อเพิ่ม
2) จานวน ระหว่าง
ขึ้นในแต่ละ วิทยาการ
สัตว์
ประสิทธิภาพ
อาจารย์
ภาควิชา
คลินิกที่
สืบพันธุ์
การให้บริการ
สัตวแพทย์ และ
จัดตั้ง
ของ
ไปร่วม
โรงพยาบาล
2)
โรงพยาบาล
ให้บริการ สัตว์
พฤติกรรม
สัตว์
โดยเฉพาะ
การเลี้ยง
2) วางแผนการ
คลินิกพิเศษ
และการ
ใช้บุคลากร
ต่างๆ
จัดการของผู้
ทางการสัตว
3) จานวน
เลี้ยงสัตว์ที่
แพทย์ร่วมกัน
ประชากร
เปลี่ยนไป
กับสถาน
สัตว์ที่มี
บริการของกรม
สุขภาพที่ดี
ปศุสัตว์
ขี้น
3) การเผยแพร่
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กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
เป้าหมาย ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย ภายในอื่นๆ

ความรู้ด้าน
สุขภาพสัตว์แก่
ชุมชน
2. มีการ
1) โครงการ
การ
ร่วมมือกับ พัฒนาการ
ให้บริการ
กรมปศุสัตว์ บริการวิชาการ แก่ชุมชน
ในการ
เพื่อเพิ่ม
จัดการการ ประสิทธิภาพ
ฝึกอบรมกับ การผลิตโคนม
สหกรณ์ผู้
เพื่อชุมชน
เลี้ยงโคนม 2) วางแผนการ
และชุมชน ใช้บุคลากร
ทางการสัตว
แพทย์ร่วมกัน
กับสถาน
บริการของกรม
ปศุสัตว์
3) การเผยแพร่
ความรู้ด้านการ

ภายนอก

/
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ผลผลิต

ผลลัพธ์

1) จานวนผู้
เข้ารับ
บริการ
2) จานวน
อาจารย์
และ
นักศึกษา
สัตวแพทย์
ไปร่วม
ให้บริการ
3) จานวน
ของ
ประชากรที่
ได้รับความรู้
ด้านสุข
ศึกษา

1) ผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้เพิ่ม
มากขึ้นร้อย
ละ 50
2) การ
ให้บริการ
ร่วมกัน
ระหว่าง
ภาควิชา
และกรมปศุ
สัตว์
3) จานวน
ประชากรที่
มีสุขภาพที่ดี
ขี้น

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

ทุกปี
1) จานวน
การศึกษา น้านมไม่
เหมาะสมที่
ลดลง
2) จานวน
สหกรณ์ของ
กรมปศุสัตว์
ที่เข้าร่วม
3)
พฤติกรรม
การเลี้ยง
และการ
จัดการของ
เกษตรกรที่
เปลี่ยนไป

ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
และ
วิทยาการ
สืบพันธุ์

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
เป้าหมาย ภาควิชาฯ/ หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย ภายในอื่นๆ

ภายนอก

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

เลี้ยงสัตว์แก่
ชุมชนสุขภาพ

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมปิ ัญญาไทย
งบประมาณ
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้
อาจารย์ และ
นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
และจัด

โครงการ/
กิจกรรม
1) จัด
กิจกรรมวัน
ทาบุญ
สัตว์ทดลอง

เป้าหมาย
อาจารย์
นักศึกษาเห็น
คุณค่าใน
คุณค่าของ
เอกลักษณ์ไทย

ภาควิชาฯ/
มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
ภายใน ภายนอก
อื่นๆ

/
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ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

อาจารย์
นักศึกษาได้
เข้าร่วม
กิจกรรม
ตามที่

ร้อยละ 80
ของ
อาจารย์
และ
นักศึกษา

ทุกปี จานวนของ
ภาควิชา
การศึกษา อาจารย์
ศัลยศาสตร์
และ
และ
นักศึกษาเข้า วิทยาการ
ร่วมกิจกรรม สืบพันธุ์

งบประมาณ
กลยุทธ์
กิจกรรมเพื่อ
ดารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้
นักศึกษาทุก
คนเข้าร่วม
กิจกรรมทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/
กิจกรรม

1) สนับสนุน
ให้นักศึกษา
เข้าร่วมงาน
ประเพณี
ท้องถิ่น (วันปี
ใหม่
สงกรานต์
ฯลฯ) และ
กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัย
กาหนด
2) กิจกรรม

เป้าหมาย

อาจารย์
นักศึกษา
ซาบซึ้งใน
ศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาฯ/
มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
ภายใน ภายนอก
อื่นๆ

/
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ผลผลิต

ผลลัพธ์

กาหนด

เข้าร่วม
กิจกรรม
ตามที่
กาหนด

อาจารย์
นักศึกษาได้
เข้าร่วม
กิจกรรม
ตามที่
กาหนด

ร้อยละ 20
ของ
อาจารย์
นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรม
ตามที่
กาหนด

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ
ตามที่
กาหนด

ทุกปี จานวนของ
ภาควิชา
การศึกษา อาจารย์
ศัลยศาสตร์
นักศึกษาเข้า
และ
ร่วมกิจกรรม วิทยาการ
ตามที่
สืบพันธุ์
กาหนด

งบประมาณ
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

ภาควิชาฯ/
มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
ภายใน ภายนอก
อื่นๆ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

ธรรมสัญจร
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 5
สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางการสัตวแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแสวงหาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
งบประมาณ
กลยุทธ์
1. แสวงหา
ความร่วมมือ
ระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ในภูมิภาค
เอเชีย

โครงการ/
กิจกรรม
1) หาข้อมูล
ความร่วมมือ
จากส่วนวิเทศ
สัมพันธ์
2) ติดต่อ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
มีการ
โครงการ
มหาวิทยาลัย
ในภูมิภาค
เอเชีย

ภาควิชาฯ/
มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
ภายใน
อื่นๆ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มี ความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย
ในภูมิภาค
เอเชีย

จานวน
โครงการ
ความ
ร่วมมือ ใน
ภูมิภาค
เอเชีย

ภายนอก

/
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ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ
พ.ศ.
25562561

จานวน
โครงการ
ความ
ร่วมมือ

ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
และ
วิทยาการ
สืบพันธุ์

งบประมาณ
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

ภาควิชาฯ/
มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
ภายใน
อื่นๆ

ผลผลิต
ภายนอก

ในประเทศที่มี
ศิษย์เก่าใน
ภาควิชา
2. มีการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์หรือ
นักศึกษากับ
สถาบันใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ

จัดทาโครงการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์หรือ
นักศึกษาใน
สถานบันที่ได้
ทาความ
ร่วมมือ ไว้

ผลลัพธ์

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

อย่างน้อย
1 แห่ง
มีการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์หรือ
นักศึกษาใน
สถานบันที่
สนใจไว้ ไม่
ต่ากว่า 1
สถาบัน

/

มีการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษาใน
สถานบันที่ได้
ทา MOU ไว้

34

จานวน
อาจารย์
หรือ
นักศึกษา
อย่างน้อย
1 คน ต่อปี
ที่เข้าร่วม
โครงการ
แลกเปลี่ยน

พ.ศ.
25562561

จานวน
ภาควิชา
อาจารย์หรือ ศัลยศาสตร์
นักศึกษา ที่
และ
เข้าร่วม
วิทยาการ
โครงการ
สืบพันธุ์
แลกเปลี่ยน

งบประมาณ
กลยุทธ์
3. สนับสนุน
ให้อาจารย์
และ
นักศึกษาเข้า
ร่วมการ
อบรม
สัมมนา
วิชาการด้าน
วิชาชีพ และ
ด้านวิจัยใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ

โครงการ/
กิจกรรม
1) หาข้อมูล
การจัดประชุม
การอบรมด้าน
สัตว
แพทยศาสตร์
ที่มีการจัดเป็น
ประจา

เป้าหมาย
สนับสนุนให้
อาจารย์เข้า
ร่วมการ
อบรม
สัมมนา
วิชาการด้าน
วิชาชีพ และ
ด้านวิจัยใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ
อย่างน้อย 2
ครั้งต่อปี

ภาควิชาฯ/
มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
ภายใน
อื่นๆ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ภายนอก

/

อาจารย์และ
นักศึกษาเข้า
ร่วมการ
อบรม/
สัมมนา
วิชาการด้าน
วิชาชีพ ด้าน
สัตว
แพทยศาสตร์
และด้านวิจัย
ในระดับชาติ
และ
นานาชาติ
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ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ

อาจารย์ทุก พ.ศ.
คนเข้าร่วม 2556อบรม/
2561
สัมมนา ฯ
อย่างน้อย
2 ครั้ง ต่อปี
2 นักศึกษา
ทุกคนเข้า
ร่วมอบรม/
สัมมนา ฯ
อย่างน้อย
1 ครั้ง
ตลอด
หลักสูตร

1 จานวน
ภาควิชา
อาจารย์และ ศัลยศาสตร์
นักศึกษาเข้า
และ
ร่วมอบรม/ วิทยาการ
สัมมนา ฯ
สืบพันธุ์

งบประมาณ
กลยุทธ์
4. จัด
กิจกรรมหรือ
กิจกรรมทาง
วิชาการ เพื่อ
จัดหาทุน
สนับสนุน
การพัฒนา
ภาควิชาฯ
และการ
พัฒนา
คณาจารย์

โครงการ/
กิจกรรม
1 บริหาร
จัดการเรื่อง
การบริหาร
รายรับให้
ชัดเจน
2 จัดกิจกรรม
ทางวิชาการ
เพื่อจัดหาทุน
สนับสนุนการ
พัฒนา
ภาควิชาฯ
และการ
พัฒนา
คณาจารย์

เป้าหมาย
มีเงินทุนเพื่อ
พัฒนา
ภาควิชาฯ
และการ
พัฒนา
คณาจารย์

ภาควิชาฯ/
มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
ภายใน
อื่นๆ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มีรายรับจาก
การจัด
ประชุมทาง
วิชาการ

มีเงินทุน
เพื่อพัฒนา
ภาควิชาฯ
และ
คณาจารย์

ภายนอก

/

***********************
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ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
โครงการ
ทุกปี
1) จานวน
การศึกษา กิจกรรมที่
จัดเพื่อ
หาทุน
2) จานวน
เงินที่ได้รับ
บริจาค/
จานวนคนที่
บริจาค
3) จานวน
คนที่ได้รับ
ทุน

ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
และ
วิทยาการ
สืบพันธุ์
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