คานา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ๑๔ ๑๖ และ ๑๗ ให้ ส่ วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ (๑) ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กาหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยา ลัยที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๓๗ (๒) ให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทาขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับกรอบแผนระยะ
ยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๗ ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๕๑ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ฉบับที่ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจางบปีประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียดของ ที่มาของการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) และกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนที่ ๒ มีรายละเอียดของ
ปณิธาน ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าป้าหมาย ส่วนที่ ๓ มีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ดาเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และส่วนที่ ๔ กรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือและกลไก
สาคัญในการบริหารงาน/โครงการในระดับคณะฯ การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร ในหน่วยงานต่างๆ ของคณะ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันผนึกกาลังขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บรรลุถึงซึ่งวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม ๒๕๕๘

บทสรุปผู้บริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ๑๔ ๑๖ และ ๑๗ ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ล ะ
ปีงบประมาณให้ ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สานักงบประมาณดาเนินการจั ดสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ ใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจ นั้น กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของรัฐจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปอย่างละเอียด รอบคอบ รัดกุม รวมทั้งเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกอบกับ มาตรา ๒๓ (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กาหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๓๗ (๒) ให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทาขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมกับได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ของประเทศไทย นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึงกรอบนโยบายในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ที่กาหนดขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๗ แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙

พฤษภาคม ๒๕๕๘ และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดเป้าหมายเป็น “คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้น
นาของอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหนึ่งเดียว” ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นา ตอบสนองความต้องการและ
เตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และอาเซียน ภายใต้เสาหลัก (Strategic Pillar) ๔ เสาหลัก คือ ๑) Green
and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ๒) Excellence Academy : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ
ทางศิลปวิทยาการ ๓) Culture and Care Community : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ ๔) Creative
Economy and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย ๙ ยุทธศาสตร์ ๓๑ กลยุทธ์
๗๓ โครงการ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีโครงการสาคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๙ โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
- โครงการจัดทาผังรูปภาพพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์
- โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการประหยัด การอนุรักษ์และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะฯ
โดยเน้นดาเนินการ ๓ ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๔ โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
- โครงการพัฒนาสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๘ โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
- พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละตาแหน่งและสอดคล้องกับยุทศาสตร์การพัฒนาคณะสัตว
แพทยศาสตร์
- พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่เอื้อ ต่อการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีข้อมูลที่เพียงพอในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

- จัดหารายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับ สนับสนุนกิจกรรมที่
สาคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๒๑ โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
- ทบทวนระบบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านการติดตามทบทวนการดาเนินงานที่เป็นเอกภาพมากขึ้น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
- ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับค่านิยมไทย ๑๒ ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเสริมจิตสานึกและ
ความภาคภูมิในความเป็น มข. สามารถพัฒนานักศึกษาเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสัมคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการแก้ปัญหาให้กับชุมชน ที่เป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๑๕ โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนาหรือนักวิจัยชั้นนาของโลก โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสาขา และ
สอดคล้องกับความโดดเด่นด้านการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์
- สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัยของแต่ละบุคคล โดยการสนับสนุนผ่านกลไกต่างๆ ที่มหาวิทยาลั ย และคณะฯ ได้จัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัย
ใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor) ให้รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก
- ร่วมเจรจากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อหาแหล่งสนับสนุนทุนวิ จัยและทรัพยากรการวิจัย ที่ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการวิจัยของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สู่ความเป็นสากล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๙ โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของคณะที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล ผ่าน
โครงการพัฒนาผู้บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น ฯลฯ
- พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของแต่ละคน โดยใช้แนวทางที่สถาบันภาษาได้ทาการพัฒนากระบวนการ
ขึ้นมา ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะ ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย (KEPT, Khon Kaen University English Proficiency Test)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๑ โครงการหลัก โครงการที่สาคัญ คือ

- โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นอีสาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๔ โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
- โครงการให้บริการวิชาการของคณะโดยมีศูนย์กลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการความร่วมมือกับสัตวแพทยสภา องค์กรวิชาชีพอื่นๆ และภาคเอกชน ดาเนินการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๒ โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
- ให้บริการวิชาการของคณะโดยมีศูนย์กลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมมือกับสัตวแพทยสภา องค์กรวิชาชีพอื่นๆ และภาคเอกชน ดาเนินการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ( Continuing Professional
Development, CPD)
งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รั บความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๔,๙๘๐,๙๘๐ ล้านบาท จาแนกเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๗,๖๖๒,๑๐๐ ล้านบาท (ร้อยละ๑๑.๗๙)
งบประมาณเงินรายได้ ๕๗,๓๑๘,๘๘๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๘.๒๑)
กระบวนการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน มีกลไกการกากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง ได้แก่ การกากับดูแล
องค์การที่ดี กลไกการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารระดับรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี กับคณบดี รวมถึงการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดาเนิน งานเป็นระยะ โดยการสร้างกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการทางาน
และประสานงานร่วมกัน เป็นต้น

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑. ที่มาของการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๒. จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔. กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑. ปณิธาน (Determination) ค่านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Organizati๐n Cuture)
๒. วิสัยทัศน์ (Vision)
๓. เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar)
๔. พันธกิจ (Mission)
๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเป้าประสงค์ (Goals)
๖. โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ก
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๓
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๗
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๑๑
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๑๒
๑๓
๑๔

หน้า

สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ ๓ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สู่ความเป็นสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค
ส่วนที่ ๔ กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคผนวก ข. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และผลผลิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ภาคผนวก ค. รายชื่อคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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๒๒
๒๖
๓๑
๓๕
๓๙
๔๐
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ส่วนที่ ๑
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๑

ส่วนที่ ๑
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑. ที่มาของการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ๑๔ ๑๖ และ ๑๗ ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สาเร็จในแต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สา นักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณสาหรับภารกิจ นั้น
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนแม่บทอื่นๆ และสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งเจตนารมณ์
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ควบคู่กับสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม โดยการ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐใช้เป็นแนวทางใน
การกาหนดลาดับความสาคัญ และเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการวาง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป
ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายให้มีความสอดคล้องและมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายใน
กระทรวงและระหว่างกระทรวง ตามมิติภารกิจ มิติพื้นที่และมิติวาระ รวมถึงให้เป็นไปตามผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทาขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยึดกรอบนโยบายและพันธกิจสาหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ซึ่ง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ กาหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่น ฉบั บ ที่ ๓/๒๕๕๓ ตลอดจนมีค วามเชื่อ มโยงและสอดคล้ องกับ กรอบแผนระยะยาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๗ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ นอกจากนี้ในส่วนของคณะฯ
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จัดทาขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรอบในการจัดทาประกอบกับ
ข้อคิดเห็นจากผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ การติดตามและประเมิน ผลงานของคณบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การ
ประชุมที่ปรึกษา ตลอดจนข้อคิดเห็นและความคาดหวังต่างๆ จากการระดมและรับฟังความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคส่ วนต่างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒. จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันพฤหั สบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยขอนแก่นครั้งที่ ๑/๒๕๑๑ มีมติรับหลั กการในการจั ดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะสั ตว
แพทยศาสตร์ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๕๓/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในปี พ.ศ ๒๕๒๖ ได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๒๐๒๗/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ และคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ๒๑๒๕/๒๕๒๖ ลง
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๖ แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๘๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ จานวน ๔๐ คน ปัจจุบัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย สานักงานคณบดี ภาควิชา ๗ ภาควิชา โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึ กษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตู มอดินแดง ข้างศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะที่ ๑๓ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙ โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ จานวน ๔๐ คน ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้ นปีที่ ๑ จานวน ๙๕ คนต่อปี
โรงพยาบาลสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ ติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์
ศูน ย์สุขภาพ วิจ ัย และชัน สูตรโรคสัต ว์ โดยได้เ ริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๑ และเปิดให้บริก ารเมื่อ วันที่ ๑ ธัน วาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีที่ตั้งติดกับอาคารหลัง เดิม และได้รับ
พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ว่าอาคาร “สัตววิทยรักษ์”
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ตั้งอยู่ที่บ้านนาดอกไม้ อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตร เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ
สาหรับนักศึกษา การบริการวิชาการ รวมถึงการบริการห้องสัมมนาและที่พัก
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ให้บริการด้านการรักษาโรค การปูองกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์
๓. เพื่อกระจายกาลังสัตวแพทย์ไปสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์ได้ทั่ว ถึง เพื่อสนองนโยบายของรัฐ ด้านการส่งเสริมกาลังคนในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการยกมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น โดยเป็นผลที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสัตว์
๔. ส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการพัฒนามาโดยลาดับ ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยอาจแบ่งพัฒนาการตามผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้
๓ ยุค ดังนี้
ยุคที่หนึ่ง : ยุคแห่งการก่อตั้งและขยายตัวของคณะ
ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สานักงานคณบดี และ ๘ ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (มีสถานีฟาร์มฝึกนักศึ กษาเป็นหน่วยงานในสังกัด)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งมีการพัฒนาอาคารเรียนเพื่อรองรับทางด้านการเรียนการสอนดังนี้
- ปี ๒๕๓๐ มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๑ ซึ่งปัจจุบัน คือ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
- ปี ๒๕๓๓ ก่อตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
- ปี ๒๕๓๔ ก่อสร้างอาคารหลังที่ ๒ คือ อาคารโรงพยาบาลสัตว์
- ปี ๒๕๓๖ ก่อสร้างอาคารหลังที่ ๓ คือ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา
- ปี ๒๕๕๑ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ (อาคารศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ หรือ อาคารสัตววิทยรักษ์ในปัจจุบัน)
ยุคที่สอง : ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายใน
๒.๑ การเปลี่ยนชื่อภาควิชา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ดาเนินการขอเปลี่ยนชื่อภาควิชา ๓ ภาควิชาคือ ภาควิชาเภสัชวิทยาเปลี่ยนเป็นภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
เปลี่ยนเป็นภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาศัลยศาสตร์เปลี่ยนเป็นภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ภาควิชาที่มีความสอดคล้องและคลอบคลุม
ภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่แต่ละภาควิชารับผิดชอบอยู่
๒.๒ การปรับเปลี่ยนให้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง
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เนื่องจากในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง สถานีฟาร์มฝึกนั กศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ต่อมาเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการดาเนินงานต่างๆ จึงได้ดาเนินการขอจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ขึ้นตรงต่อคณบดี โดยเ ริ่มดาเนินการขออนุมัติ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ และในการประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ได้มีมติให้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็น
หน่วยงานกลางภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นตรงต่อคณบดี และมีข้อสังเกตว่าหน้าที่ของสถานีฟาร์ม ฝึกนักศึกษา นอกจากการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแล้ว
ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเกษตรกรที่จะทาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง
๒.๓ การปรับเปลี่ยนภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ให้เป็นหน่วยงานกลางฐานะเทียบเท่าภาควิชา
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ มีลัก ษณะเป็นการนาความรู้ที่เรียนมาฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษาสัตว์ปุวยในโรงพยาบาล ดังนั้น
อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบจึงควรจะเป็นอาจารย์จากภาควิชาที่เกี่ยวข้องในการสอนวิชาทางคลินิก เช่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาส ตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
ภาควิช าพยาธิชีววิทยา และภาควิชาอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องจากทฤษฎีมาสู่ ภาคปฏิบัติ ด้วยเหตุผ ลและความจาเป็นดังกล่ าว จึงเห็นสมควรเปลี่ยนภาควิช า
โรงพยาบาลสัตว์เป็นโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางสาหรับให้อาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นร่วมสอนปฏิบัติการและร่วมรับผิดชอบงานด้านการ
บริการรักษาสัตว์ร่วมกัน สาหรับโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปลายปี งบประมาณ ๒๕๓๖ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอขออนุมัติต่อ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ในลักษณะของการปรับเปลี่ยนชื่อภาควิชาพร้อมกับอีก ๓ ภาควิชา และได้รับ
การอนุ มัติ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ าการทบวงมหาวิ ทยาลั ย ในวั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๓๖ และได้ป รากฏในประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อง “การแบ่ง ส่ ว นราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” หน้าที่ ๔๔ เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๕๓ ราชกิจจานุเบกษา ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒
ยุคที่สาม : ยุคปัจจุบัน
๓.๑ การแบ่งส่วนราชการ
ในปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้
๑) สานักงานคณบดี แบ่งออกเป็น ๕ งาน คือ ๑. งานนโยบายและแผน ๒. งานบริหารและธุรการ ๓. งานคลังและพัสดุ ๔. งานบริการการศึกษา และ
๕. งานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์
๒) ภาควิชา แบ่งออกเป็น ๗ ภาควิชา คือ ๑. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ๒. ภาควิชาสรีรวิทยา ๓. ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ๔. ภาควิชาสัตว
แพทย์สาธารณสุข ๕.ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ๖. ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ๗. ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
๓) โรงพยาบาลสัตว์
๔) สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
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๓. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุดแข็ง (Strengths)
 มีหน่วยงานให้บริการวิชาการเป็นที่ยอมรับ คือ มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มีความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถใช้เป็นแหล่งวิจัยทางคลินิก พัฒนา
เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (คะแนน CE) สัตว์เลี้ยง และมีสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ซึง่ สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียง
 บุคลากรอยู่ในวัยทางาน มีประสบการณ์การสอนสูงและมีศักยภาพด้านการวิจัย
 มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 มีโครงการสหกิจศึกษาที่ดี
 มีการตั้งกลุ่มวิจัย
 มีการให้รางวัลตอบแทนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 มีพื้นที่ให้บุคลากรได้นาเสนอผลงานวิจัย (วารสาร/KVAC)
จุดอ่อน (Weaknesses)
 เนื้อหาส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการ ไม่ทันสมัยตามความต้องการของสังคม ไม่ยึดและสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา การออกข้อสอบยังไม่สอดคล้องกับ
แนวทางการออกข้อสอบของสัตวแพทยสภา
 การสอนเป็นภาษาอังกฤษยังมีน้อยไม่สอดคล้องกับการเตรียมเข้าสู่ AEC
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
 โรงพยาบาลสัตว์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการสร้างเครือข่ายกับคลินิกรักษาสัตว์ในจังหวัดขอนแก่นและข้างเคียง ขาดการทา ๕ ส. รวมถึงการลดขั้นตอนการ
ให้บริการ ขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน (ข้อมูลการรักษา การเงิน ความชานาญเฉพาะทางของนายสัตวแพทย์ และอื่นๆ)
 ฐานข้อมูล (Database) โรงพยาบาลสัตว์ยังไม่ถูกนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาอยู่ไกล ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการสร้างเครือข่ายและมีสภาพทรุดโทรม ควรหางบปรับปรุงโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม
 ยังขาดบุคลากรที่ชานาญในการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
 งบวิจัยในคณะฯ ยังน้อย อาจารย์ที่ได้รับงบวิจัยยังมีน้อย การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์น้อย และขาดบรรยากาศในการวิจัย และเอกลักษณ์ด้านการวิจัยของ
สัตวแพทย์ มข.
 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีมีมากเกินไป
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โอกาส (Opp๐rtunities)
 ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกงานภายนอก
 มีการสอบใบประกอบวิชาชีพรับรองโดยสัตวแพทยสภา
 มข.เปลี่ยนสถานะเป็น ม.ในกากับจะทาให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
 การเข้าสู่ AEC ทาให้โอกาสจะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติมาเรียนเพิ่มขึ้น
 ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงดีขึ้น
 มีแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก
 มีความร่วมมือกับต่างประเทศ
ภาวะคุกคาม (Threats)
 การใช้สัตว์ทดลองในการเรียนการสอน ทั้งสัตว์มีชีวิต ซากสัตว์ ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มพิทักษ์สัตว์
 การทาหลักสูตร TQF มีผลกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน
 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้นโยบายทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อจานวนเจ้าของสัตว์ที่มารับบริการ
 เจ้าของสัตว์มีความคาดหวังสูงต่องานบริการสุขภาพสัตว์
 นโยบายให้ทุนวิจัยเป็นไปตามบริบทของประเทศ
 นโยบาย กพอ. ระเบียบ กฎหมาย มีข้อจากัดมากขึ้น เช่น การใช้สัตว์ทดลอง
 การยอมรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติยากขึ้น มีการแข่งขันมากขึ้น

๔. กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระบวนการจั ดทาแผนปฏิบั ติการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะฯ ได้มีกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสั ตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ซึ่งมีกระบวนการทบทวนทิศทางการพัฒนา และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่ก ารปฏิบัติ
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เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกับคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะฯ จึงใช้กระบวนการดังกล่าวควบคู่กับกระบวนการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กระบวนการที่สาคัญของการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
๒. จัดโครงการ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจากัด (SWOT Analysis) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เพื่อพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน์ โครงการสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้คณะฯ บรรลุตาม
เปูาหมายที่กาหนดไว้
๔. จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนนาข้อเสนอแนะที่
สาคัญมาบรรจุในแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
๖. คณะผู้บริหารร่วมประชุมสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๗. นาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๘. จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาโครงการ โครงการย่อย ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายในระดับโครงการ
๙. จัดการประชาพิจารณ์และนาเสนอแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
๑๐. สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการและตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๑. ปรับปรุงและจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ต่อคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
๑๒. จัดทางบประมาณประจาปี ๒๕๕๙ โดยจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้และคาของบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนปฏิบัติ การ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ สั งเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ผลการประเมินต่างๆ ของคณะฯ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ซึง่ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายละเอียดที่สาคัญ
ดังนี้
 ปณิธาน (Determination) ค่านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Organizati๐n Cuture)
 วิสัยทัศน์ (Visi๐n)
 เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar)
 พันธกิจ (Missi๐n)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเปูาประสงค์ (Goals)
 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
๑. ปณิธาน (Determination) ค่านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Organizati๐n Cuture)
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ที่มีทักษะ ความรู้และความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย
และการให้บริการ
ค่านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นจรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม
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วัฒนธรรมองค์กร
การร่วมมือร่วมใจประกอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการ มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการสุขภ าพสัตว์และ
ชุมชนอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
๒. วิสัยทัศน์ (Visi๐n)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนาของอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (Leadership in Veterinary Science of ASEAN and
Excellence in One Health)
๓. เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar)
เสาหลักที่ ๑
: Green and Smart Campus
คาอธิบาย
: เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เสาหลักที่ ๒
: Excellence Academy
คาอธิบาย
: เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ
เสาหลักที่ ๓
: Culture and Care C๐mmunity
คาอธิบาย
: เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เสาหลักที่ ๔
: Creative Ec๐n๐my and S๐ciety
คาอธิบาย
: เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์
๔. พันธกิจ (Missi๐n)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดพันธกิจเพื่อให้มีการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
๒. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว
๓. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
๔. ทานุบารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
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๕. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเป้าประสงค์ (Goals)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
เป้าประสงค์ (Goals)
๑. พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ดี ที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการทางานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้
เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
๓. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี
และสารสนเทศทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะฯ
๔. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้
ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมทางาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม อย่างมีความสุข
และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๕. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม
๖. พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ไปสู่ความเป็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย
สากล
บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
๗. ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมเป็นผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๘. เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ภูมิภาค
ของภูมิภาค
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๖. โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณได้จัดทาขึ้นในรูปแบบของโครงสร้าง
เชิงยุทธศาสตร์ (รูปที่ ๑)

รูปที่ ๑ โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
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๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
เป้าประสงค์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดการสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและ
ร้อยละ ๘๐
สิ่งแวดล้ อมที่ดี ที่เ กื้อ หนุ นให้เ กิด การ ๒. ปริมาณไฟฟูาที่ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้และการ ๓. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ได้รับการจัดการทั้งหมด
ทางานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ ๔. มีพื้นที่สีเขียวและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทางด้านนันทนาการ กีฬาและการเรียนรู้
ใช้เ ป็ นปัจจั ยดึงดูดให้ ผู้เรี ยนเลื อกมา
เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
เป้ าประสงค์ : เป็ นแหล่ งการเรีย นรู้ ๕. นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในทุกพื้นที่ของคณะฯ
ตลอดชีวิตของสังคม
๖. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการทั้งบุคคลภายในและภายนอกได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการ ๗. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการทางานในคณะฯ เพิ่มขึ้น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ ทั น สมั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงทุ ก
ภารกิจของคณะฯ
๘. อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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ข้อมูลปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๕๙

ร้อยละ ๗๘.๑๐

ร้อยละ ๘๐

NA
NA
NA

ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐

จุดให้บริการรวมทั้งสิ้น
๓๙ จุด ครอบคลุม
อาคารเรียน ห้องพัก
อาจารย์ สานักงาน
๑ แห่ง

ครอบคลุมห้องสมุด
อาคารเรียน ครบทุก
พื้นที่

มี ๕ ฐาน คือ ระบบ
บุคลากร บัญชีสามมิติ
ทะเบียนนักศึกษา
ฐานข้อมูลการวิจยั
ระบบทะเบียนเอกสาร
ร้อยละ ๕๙.๒๔

เพิ่มขึ้น ๑ ระบบ

๑ แห่ง

๖๕

หน้า ๑๔

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๙. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
๑๐. จานวนบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาทางานในคณะฯ
๑๑. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากทุกหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
เป้า ประสงค์ : บัณ ฑิต จากคณะสัต ว ๑๒. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา ๑ ปี
แพทยศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ๑๓. บัณฑิตที่มีงานทาในตลาดแรงงานอาเซียน
เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรม มี
(ตลาดแรงงานอาเซียน หมายถึงทางานในประเทศไทยอาจเป็นบริษัทต่างชาติในประเทศ
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็น
ไทยหรื อ หน่ ว ยงานของประเทศไทยที่ มี อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศ หรื อ บริ ษั ท ของประเทศใน
บัณฑิตที่ “พร้อมทางาน” อยู่ร่วมกับ
อาเซียน)
ผู้อื่ น ได้ใ นสั งคมอย่ า งมี ค วามสุ ข และ ๑๔. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม
พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑
จริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
เป้ า ประสงค์ : ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี ๑๕. จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เช่น ด้านสุขภาพสัตว์
คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ด้านการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และนานาชาติ และมีศักยภาพในการ
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ๑๖. จานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม
๑๗. จ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง ระดั บ นานาชาติ ใ นวารสารที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล
SCOPUS/ISI
๑๘. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
๑๙. จานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้อยละ ๖๖.๗๘
๑ คน
ระดับดี

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๕๙
๗๐
๑ คน
ระดับดีมาก

ร้อยละ ๙๗
NA

๙๕
๕ คน

NA

๘๐

๒๔

๒๕

๒๑

๑
๒๕

๘๖.๔๙

๘๐

NA

๑ เรื่อง

ข้อมูลปีที่ผ่านมา

หน้า ๑๕

ประเด็นยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้อมูลปีที่ผ่านมา
เป้าประสงค์
พ.ศ.๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคณะฯ ไปสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒๐. จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ร้อยละ ๑.๑๙
ร้อยละ ๑
ได้รับการยอมรับเป็นที่รจู้ ักในความ
๒๑. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้น ที่ไปต่างประเทศและมา
ร้อยละ ๔.๒๗
ร้อยละ ๕
เป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย
ประเทศไทยต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงใน
๒๒. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ๒๐๐ อันดับแรกของโลก
๙ แห่ง
๑๐ แห่ง
ระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : ร่วมเป็นผู้ส่งเสริมและ ๒๓. จานวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน ไม่น้อย
๒ โครงการ
๒ โครงการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อ
กว่า ๒ โครงการ
รักษาคุณค่า ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
เป้ า ประสงค์ : เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วาม ๒๔. เป็นศูนย์การเรียนรู้และการให้บริการแก่ชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑ ชุมชน
๑ ชุมชน
ห่วงใยต่อสังคม และให้บริการวิชาการ ๒๕. จานวนชุมชนที่ได้รับการบริการจากคณะฯ อย่างบูรณาการ ไม่น้อยกว่า ๑ ชุมชนต่อปี
NA
๑ ชุมชน
แก่ ชุม ชนด้ านการเลี้ ยงสัต ว์ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
เป้าประสงค์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมสร้างและส่งเสริมการนาเอาภูมิปัญญาอีสาน มาเรียนรู้และ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
โรงพยาบาลสัตว์
ส่งเสริม พัฒ นาความคิ ดสร้า งสรรค์ ที่
สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
โรงพยาบาลสัตว์
ผ ส ม ผ ส า น กั บ ภู มิ ปั ญ ญ า แ ล ะ
วัฒนธรรมของภูมิภาค

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๑๖

ส่วนที่ ๓
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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หน้า ๑๗

เสาหลักที่ ๑ : Green and Smart Campus
เป้าประสงค์ :

เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (G๐๐d G๐vernance Organizati๐n)
บนพื้นฐานของการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๑๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)
๑) จัดทาผังเฉพาะพื้นที่บริเวณคณะให้ชัดเจน เช่น เขตอาคารสานักงานและการเรียนการสอน บริการ
 มีผังรูปภาพการแบ่งโซนพื้นที่ของคณะฯ
รักษาพยาบาล โรงเรือน สถานที่จดั กิจกรรมและพักผ่อน และเขตประกอบอาหาร และรับประทาน
อาหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง่ ยืน
- จัดทาผังรูปภาพพื้นที่คณะฯ (๒๐,๐๐๐)
๒) ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นทีแ่ ต่ละโซนตามผังคณะ (๕๐๐,๐๐๐)
 มีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและ
- ปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์และหอประวัติ (๕๐,๐๐๐)
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงห้องห้องผ่าซาก (๑๕๐,๐๐๐)
- ปรับปรุงห้องชุมนุม (๑๐๐,๐๐๐)
- ปรับปรุงโรงอาหาร (ต.ค. - ธ.ค. ๕๘) (๑๐๐,๐๐๐)
- ปรับปรุงลานสนามหญ้าข้างโรงอาหาร (ธ.ค.-ม.ค.) (๕๐,๐๐๐)
- ปรับปรุงพื้นที่ข้างบ่อดองเป็นสวนสุขาสุนัข (ธ.ค.-ม.ค.) (๕๐,๐๐๐)
๓) รณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการประหยัด การอนุรักษ์ และการ  มีปูายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะฯ โดยเน้นดาเนินการ ๓ ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
 ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ด้ า นการ
- โครงการคัดแยกขยะและรณรงค์ลดการใช้ถุง/ขวดพลาสติค (ต.ค.-ก.ย.) (๑๐,๐๐๐)
ดาเนินงาน
- Big Cleaning Day (ธ.ค.-ม.ค.) (๑๐,๐๐๐)
 มีโครงการที่นาใบไม้และมูลสัตว์ ไปใช้ให้
- โครงการทดลองนาใบไม้และมูลสัตว์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เกิดประโยชน์
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy)
๑) มาตรการประหยัดพลังงาน (๓๐๐,๐๐๐) ประกอบด้วย
 มี แ ผ น ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น แ ล ะ
- จัดซ่อมบารุงและล้างเครื่องปรับอากาศ ๑๐๐ เครื่อง (ต.ค.-ธ.ค.)
บารุงรักษา
- โครงการรณรงค์ลดพลังงาน (จัดทาแผนประหยัดพลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานในแต่ละอาคาร  โครงการศึกษาแหล่งพลังงานทดแทน
มีการบริหารจัดการ และการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง)
- โครงการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ไฟฟูาและอาคาร (ต.ค.-เม.ย.)
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ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายบริหาร

 ฝุายบริหาร
 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์

 ฝุายบริหาร
 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์
 ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

 ฝุายบริหาร
 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์

หน้า ๑๙

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๒) มาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้บุคลากรของคณะมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน การบารุงรักษา และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (๗๐๐,๐๐๐) + ติดตามการใช้เชื้อเพลิงรายเดือน
- กิจกรรมตรวจสอบ/เช็คความพร้อมรถยนต์ก่อนใช้งาน โดยพนักงานขับรถยนต์
๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากทรัพยากรภายในคณะ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Solar
Roof Top บนพื้นที่ว่าง หลังคาอาคาร หลังคาทางเดิน หรือหลังคาที่จอดรถ รวมทั้งการนาของเสีย
ภายในคณะ เช่น มูลโค ไปใช้ประโยชน์
- โครงการศึกษาการใช้พลังงานทางเลือก (๑๐,๐๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของคณะฯ ให้สมบูรณ์
๑) จัดทาแผนการตรวจสอบอาคาร การบารุงรักษา การซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
พร้อมทั้งดาเนินการตามแผน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- กิจกรรมซ้อมหนีไฟ (๑๐,๐๐๐)
- ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาลและลิฟท์ (๙๐,๐๐๐)
๒) รณรงค์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสานึกในเรื่องวินัยจราจร
- เชิญ สภ.มข. มาให้ความรู้ (๑๐,๐๐๐)
๓) ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออกกาลังกาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกาลังกายในพื้นที่ที่มี
อยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการกิจกรรมลานอเนกประสงค์ (ต.ค.-เม.ย.) (๒๐,๐๐๐)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัด
 งบประมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลง

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายบริหาร
 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์

 ได้ ผ ลการศึกษาความเป็นไปได้ พลังงาน  ฝุายบริหาร

ทางเลือก

 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

 มีคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุม

 ฝุายบริหาร
 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์

 มีกิจกรรมที่ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ฝุายบริหาร

ในวินัยจราจร ปีละ ๑ ครั้ง
 มี ส ถานที่ อ อกก าลั ง กายพร้ อ มอุ ป กรณ์
สาหรับบุคลากรและนักศึกษา

 ฝุายพัฒนานักศึกษา
 ฝุายบริหาร

หน้า ๒๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพในการบริการทั้งด้าน Security, Cloud  มี WIFI
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
Platform และประสิทธิภาพของโครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WiFi ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ของคณะ
คณะ
 มีระบบเครือข่ายทีส่ ามารถเข้าถึง
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (๑๐๐,๐๐๐)
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อบรมให้ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุก ๓ เดือน (๑๐,๐๐๐)
ครอบคลุมทุกอาคารในพื้นที่การ
- ปรับปรุง Website และการปูองกันความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียนการสอนและที่ให้บริการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน WIFI (ต.ค.-ก.ย.)
สาธารณะ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพักอาศัยที่นาสมัย (Learning and Living Smart)
๑) พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
 จานวนรายวิชาในหลักสูตรปริญญา
- โครงการจัดหา E-book และ E-learning (มีบางส่วนในแต่ละรายวิชา)
ตรีที่อยู่ในระบบ E-Learning
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library)
๑) โครงการปรั บปรุงและพั ฒนาห้ องสมุ ดคณะฯ (๔๐๐,๐๐๐) เป็นการปรั บปรุงระบบกายภาพของ  ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจ
ห้ อ งสมุ ด ให้ มี บ รรยากาศและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ มี ที่ นั่ ง สบายและ
มากกว่าร้อยละ ๘๕
หลากหลายรูปแบบ มีพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Education) สร้างแรง
บันดาลใจ และมีพื้นที่ให้บริการ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ห้องสมุดที่มีชีวิต”
- จั ด หาหรื อ พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ทั น สมั ย สะดวก รวดเร็ ว ตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารตารา Ebook)
- โครงการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา (Farm Training)
๑) โครงการพัฒนาสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  จานวนผู้ใช้บริการสถานีฟาร์ม
พอเพียง (กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ตลอดปี)
 มีการบริการชุมชนรอบสถานีฟาร์มฯ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายบริหาร

 ฝุายวิชาการ

 ฝุายวิชาการ
 ฝุายบริหาร

 ฝุายสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

หน้า ๒๑

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
- อบรมให้กับนักเรียน อบต.ผาน้อย (๖๐,๐๐๐)
- อบรมให้กับประชาชน อบต.หนองหญ้าปล้อง (๖๐,๐๐๐)
- จัดทาสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

 มีสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ
๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิ บัติให้มีระยะเวลา  มีรายงานการบริหารความเสี่ยง
ในการรายงานผลดาเนินงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และครอบคลุมภารกิจหลัก  มีรายงานแผนปฏิบัติการประจาปี
ของคณะฯ
- แผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ
คณะ พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
- แผนยุทธศาสตร์การบริหาร และแผนปฏิบัติราชการประจาปี (๑๕,๐๐๐)
- โครงการเงินออมประจาปี (๑,๐๐๐,๐๐๐)
- โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (๑,๖๐๐,๐๐๐)
ด้านการเรียนการสอน (๔,๐๑๒,๐๐๐)
- วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน (๑,๔๐๐,๐๐๐/ภาคการศึกษา)
- จัดหาพืชอาหารสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (๑๑๒,๐๐๐)
- จัดซื้อกระดาษและวัสดุสานักงาน (๕๐๐,๐๐๐)
- โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Printer และ Scaner (๓๐๐,๐๐๐)
- ค่าบารุงรักษาอาคาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และระบบสาธารณูปโภค (๓๐๐,๐๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลือ่ นไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชัน้ นาระดับโลก
๑) พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละตาแหน่ง  มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ
โครงการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายบริหาร
 ฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ

 ฝุายบริหาร

หน้า ๒๒

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
- เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีสมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน
- พัฒนาว่าที่ผู้บริหาร หรือบุคลากรระดับต่างๆ
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตัวเองเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล
๑) พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีข้อมูลที่
เพียงพอในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
- โครงการจัดหา ขอ/ส่งเอกสารออนไลน์
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่า
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม
ผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร อบรม CUPT และอบรมผูต้ รวจประเมินคณะวิชา ฯลฯ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
๑) จัดทาแผนการดาเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ฝึก อบรมและสั มมนา ระดมความคิด เห็น จากทุ ก ๆ ภาคส่ ว นที่ เ กี่ย วข้ อง และผู้ป ฏิ บั ติงาน และ
ดาเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของสังคม
- โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (ธ.ค.-ม.ค.) (๑๕,๐๐๐)
- โครงการอบรมบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ให้มีทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ (๒๐๐,๐๐๐)
- โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ต.ค.-ธ.ค.) (๑๑๒,๐๐๐)
- โครงการสัมมนาภาควิชา/หน่วยงาน (เม.ย.-ก.ย.) (๕๐,๐๐๐)
- โครงการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา
๑) จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและคุณค่าของคณะ เช่น ร้านค้าสวัสดิการของคณะ สินค้าที่ระลึก
ของคณะฯ/สโมสรนักศึกษา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา เป็นต้น
- โครงการเลี้ยงไก่ไข่ (ต.ค.-ก.ย.) (๔๐๐,๐๐๐)
- โครงการปรับปรุงพืชอาหารสัตว์ (ต.ค.-ก.ย.) (๙๘,๐๐๐)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

 มี ผ ลการตรวจประเมิ น การประกั น  ฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ

คุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก

 ความส าเร็ จ ของกิ จ กรรมชุ ม ชน  ฝุายบริหาร

มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐
 บุ ค ล า ก ร โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์ มี
แผนพัฒนาทักษะรายบุคคล

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 รายได้เพิ่มขึ้น

 ฝุายบริหาร

 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

หน้า ๒๓

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร (ต.ค.-ก.ย.) (๘๘๐,๐๐๐)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะ (ต.ค.-ก.ย.) (๙๐,๐๐๐)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคกระบือ (ต.ค.-ก.ย.) (๔๕,๐๐๐)
๒) จัดหารายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ  รายได้ ที่ เ กิ ด จากการระดมทุ น ของ
ภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สาคัญ
ศิษย์เก่ามากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท/
- โครงการบริหารจัดการกองทุนสัตววิทยรักษ์
ปี
- โครงการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์สัตว์
- โครงการบริหารจัดการกองทุนศิษย์เก่า
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์
๑) สร้างความเข้มแข็งให้เครือ ข่ายศิ ษย์เก่าของคณะในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกั น และจั ด  ข้อมูลศิษย์เก่าที่รวบรวมได้
กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และความรักในสถาบันของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง  รายชือ่ ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ
- โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
๑) ดาเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการเหตุฉุกเฉิน การปูองกันและแก้ปัญหา  ไม่ มี อ าชญากรรมและอุ บั ติ เ หตุ ใ น
อัคคีภัย อุบัติภัยหรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
พื้นที่
- มีคณะกรรมการปูองกันอัคคีภัยและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
- มีคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- มีการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกด้านวินัยจราจร เช่น การอบรมวินัยจราจร
การจัดทาสื่อวีดิทัศน์ แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์
 ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์

 ฝุายพัฒนานักศึกษและศิษย์เก่า

สัมพันธ์
 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์
 ฝุายบริหาร

หน้า ๒๔

เสาหลักที่ ๒ : Excellence Academy
เป้าประสงค์ :
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๒๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้นาของสังคม
๑) พัฒนากลไกการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความพลวัตสูง (Dynamicity) สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน
โครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต (๑,๓๐๐,๐๐๐)
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษ สมทบ (๔,๐๐๐,๐๐๐)
- โครงการเพิ่มพูนความรู้เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ
- ทบทวนการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF
- ทวนสอบรายวิชาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
- โครงการรับรองสถาบัน
- สนับสนุนการพัฒนาการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (๒๕๐,๐๐๐)
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (๔๐๐,๐๐๐)
- รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
- ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- การสอบเค้าโครง/สอบวัดคุณสมบัติ/สอบปูองกันวิทยานิพนธ์
- โครงการอบรม Turnitin
- โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด
 หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
 จานวนรายวิชาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ

 ฝุายวิชาการ

และรายวิชาที่ใช้สื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
 จานวนหลักสูตรที่เพิม่ ขึ้น
 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่
เพิ่มขึ้น

๒) ปรั บ /เพิ่ มหลั กสู ต รบั ณ ฑิต ศึ กษาและจานวนบั ณฑิ ต ศึก ษาโดยเน้ นการสนั บสนุ นความ  รายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ต้องการทางวิชาชีพการสัตวแพทย์
 ประกาศกองทุนที่ให้การสนับสนุน
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายวิชาการ

หน้า ๒๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- ร่างหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
๓) ทบทวนระบบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านการติดตาม  รายงานการประชุมทบทวนการ
ทบทวนการดาเนินงานที่เป็นเอกภาพมากขึ้น
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
- โครงการสร้างความเข้มแข็งแต่ละหลักสูตร (KM หลักสูตร โดยประธานหลักสูตร)
หลักสูตร
 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ใหม่ (New  ได้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
Learning Paradigms) ที่เปลี่ยนรูปแบบจากการสอนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
ผสมผสานกับการเรียนรู้ออนไลน์
ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ออนไลน์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร (SCL)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ห้องสมุด ๒๔ ชั่วโมง” (๕,๐๐๐)
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดระบบ  รายการครุภณ
ั ฑ์/สิ่งก่อสร้างที่
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินการ
- จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย (๙๕๒,๘๐๐)
 ใบตรวจรับการจัดทาเอกสารการเรียน
- จัดซื้อสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ (๓๐๐,๐๐๐)
การสอน
- โครงการจัดทาเอกสารการเรียนการสอน (ต.ค.-มี.ค.+เม.ย.-ก.ย.) (๕๐๐,๐๐๐)
 ใบตรวจรับการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
- โครงการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนทางด้านคลินิก (๕๐๐,๐๐๐)
สัตว์ทดลอง
๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือ องค์กร  จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
- โครงการสหกิจศึกษา (๑๕๐,๐๐๐)
- โครงการฝึกงานนอกหลักสูตร
- โครงการค่ายบูรณาการและค่ายเสริมหลักสูตร
๔) ผลิตบัณฑิตตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (๑) ระดับปริญญาตรี (๒)  จานวนนักศึกษาใหม่

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายวิชาการ

 ฝุายวิชาการ

 ฝุายวิชาการ

 ฝุายวิชาการ

 ฝุายวิชาการ

หน้า ๒๗

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย
๑) สนับสนุนให้นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี เข้าศึกษาต่อ และได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาด้วยการทาความดีให้กับสังคม
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ กสพท.
โครงการฝุายวิชาการ (๒๖๐,๐๐๐)
- อบรมภาษาอังกฤษ (๒๐,๐๐๐)
- สัมมนา ปัญหาพิเศษ (อาหาร+โปสเตอร์) (๖๐,๐๐๐)
- เตรียมสอบวิชาชีพ (๔๐,๐๐๐)
- ค่าตรวจรับรองสถาบัน (๑๒๐,๐๐๐)
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (๒๐,๐๐๐)
๒) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลือกเข้าเรียนในคณะ และการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีต่อผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรียน
๓) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจน/นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการเงินโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาจนสาเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัด





จานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 มีระบบการรับเข้านักเรียนโครงการ

 ฝุายวิชาการ

คุณธรรมเข้าศึกษา ปีละไม่น้อยกว่า ๑
คน
 จานวนเงินนักศึกษาที่รับเข้า
 จานวนเงินทุนที่จัดสรรให้นักศึกษา

 ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเรียนดี






๔) จั ด สรรโควตาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งภู มิ ภ าคเข้ า ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาบนความ 

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ

และนักกิจกรรมดีเด่น
สรุปผลการจัดสรรทุนการศึกษาให้
นักศึกษา
บันทึกส่งรายชื่อองค์กร/บุคคลที่ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาที่ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัย
บัญชีรายชื่อนักศึกษา
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
ทุนการศึกษาปี ๒๕๕๘
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษา

 ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ฝุายวิชาการ

หน้า ๒๘

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
หลากหลายของวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ตัวชี้วัด
 จานวนนักศึกษาจากต่างภูมิภาคเข้า

ศึกษาในคณะไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐ คน
๕) ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษามาศึกษาต่อ ทั้งใน  จานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
คณะมี MOU ระหว่างกัน
 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียนที่เข้าศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
๑) จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
จริงเกี่ยวกับสถาบันฯ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ ตลอดจนการสร้างความรู้และ
จานวนนักศึกษาที่ลงคะแนนเสียง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย
เลือกตั้งนายกองค์การ/สโมสรนักศึกษา
ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และประชาชนทั่ ว ไป เช่ น การเทิ ด พระเกี ย รติ วั น แม่ -วั น พ่ อ
แห่งชาติ การบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่-วันพ่อ แห่งชาติ
โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ (๑๗๕,๐๐๐)
- ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
- ปัจฉิมนิเทศ (๕๐,๐๐๐)
- แสดงความยินดีกับบัณฑิต (๗๐,๐๐๐)
- ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ (๕๕,๐๐๐)
๒) พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา  จัดกิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษาในความ
ประสบความสาเร็จในการศึกษา โดยการให้คาแนะนาด้านการเรียนและการทากิจกรรม
ดูแลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การปรับตัวเข้ากับสังคมมหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษา  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่
เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม
สอดคล้องกับค่านิยมไทยทั้งฝุายกิจการ
โครงการพัฒนาวิชาการและกิจการนักศึกษา (๑๑๑,๐๐๐)
นักศึกษา สโมสร และชุมนุม จัดให้มีขึ้น
- ปัจฉิมนิเทศ
 โครงการค่ายที่สโมสรฯ/ชุมนุมจัดให้มี
- ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์
ขึ้น
- โครงการกีฬาสัตวแพทย์ ๖ สถาบัน (Vet Games)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายวิเทศสัมพันธ์

 ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน้า ๒๙

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๓) ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานิสิ ตนักศึกษาสอดคล้องกับค่านิยมไทย ๑๒
ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเสริมจิตสานึกและความภาคภูมิในความเป็น มข.
สามารถพัฒนานักศึกษาเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี
- สนับสนุนกิจการนักศึกษา (๒๐๐,๐๐๐)
โครงการ/กิจกรรมสโมสร
- โครงการสัตวแพทย์ ๖ สถาบัน (Vet Games) (๕๐,๐๐๐)
- โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ศุนย์สุขภาพ (Health Fair) (๑๐,๐๐๐)
- โครงการราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทย์รุ่นที่ ๒๙ (๒๐,๐๐๐)
- โครงการ bye nior รุ่นที่ ๒๔ (๑๕,๐๐๐)
- ประเพณีลอยกระทง+นางนพมาศ (๒๐,๐๐๐)
- โครงการเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ ๑๓ (๑๕,๐๐๐)
- โครงการ fresshy camp ครั้งที่ ๙ (๑๐,๐๐๐)
- สหกิจศึกษา
๔) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการแก้ปัญ หาให้กับชุมชน ที่เป็นโครงการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
- โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์
๕) สนับสนุน ให้อาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษาสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
- โครงการฝึกจาลองการดาเนินการธุรกิจผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์
๖) สร้างเสริมประสบการณ์ทางานในวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศผ่านโครงการต่างๆ
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
๗) ประเมินสมรรถนะ/ทักษะของนักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ทักษะความเป็นสากล ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้าน ICT มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นต้น พร้อมจัดทา Skill Transcript รับรอง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

 กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
 โครงการสหกิจศึกษา
 รายงานผลการสะสมคะแนนกิจกรรม
ของนักศึกษา

 ฝุายพัฒานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 มีกิจกรรมแก้ปัญหากับชุมชนและ

 ฝุายพัฒานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์



ฝุายวิชาการ

หน่วยงานภายนอก
 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
 รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ

 ฝุายวิชาการ

 จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกสหกิจใน  ฝุายวิชาการ

ต่างประเทศ
 ผลการประเมินใน มคอ.๕ และ มคอ.๖
 ผลการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์
 Transcript กิจกรรมของนักศึกษา

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 ฝุายวิชาการ
 ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน้า ๓๐

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ทักษะของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา
๑) สร้างจิตวิญญาณ และปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษามีพื้นฐานแนวคิดความ  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
เป็นผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น ความเป็น Entrepreneurship และมีแนวคิดในการ  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาของ มข. ไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ
- Student SME Project
๒) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนชั้นคลินิกและการสอบใบประกอบวิชาชีพ (เก็บหน่วย  จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิตการฝึกงานก่อนขึ้นชั้นคลินิก เพิ่มประสบการณ์ทางวิชาชีพ)
พัฒนาบุคลิกภาพ ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ ๘๕
ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายวิชาการ
 ผศ.กรวุธ

พันธ์อารีวัฒนา

 ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่นของ มข. ไปสู่ระดับสากล
๑) รั ก ษาคุ ณ ภาพงานวิ จั ย ที่ โ ดดเด่ น และเป็ น ความเข้ ม แข็ งของคณะ ภายใต้ ห ลั ก ของ  จานวนกลุ่มวิจัยทีม่ ีผลงานไม่น้อยกว่า ๓
จรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยที่
กลุ่ม
ได้มาตรฐาน มีการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
โครงการฝุายวิจัย (๒๒๐,๐๐๐)
- เพิ่มจานวนกลุ่มวิจัย (๒๐๐,๐๐๐) จากเงินสนับสนุนการวิจัย
- โครงการอบรมพัฒนานักวิจัย เพิ่ม Writing Camp (๑๐๐,๐๐๐)
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจภาษาอังกฤษก่อนตีพิมพ์ (๒๐,๐๐๐)
- ค่าตอบแทนผู้พิจารณาและประเมินโครงการวิจัย (๓๐,๐๐๐)
- วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. (๗๐,๐๐๐)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หน้า ๓๑

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนาหรือนักวิจัยชั้น นาของ
โลก โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสาขา และสอดคล้องกับความโดดเด่น
ด้านการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์
- ทุนแลกเปลี่ยน
- MOU กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศ
- แลกเปลี่ยนบุคลากรไปทาวิจัยต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยชั้นนา
๓) สนับสนุนการวิจั ยเชิ งบูรณาการระหว่างศาสตร์ การจัด ตั้งศู นย์วิจั ยที่เ ป็น Premier
Research หรือ Frontier Research ที่เน้นการวิจัยแบบ Area Base ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสังคม และการแก้ปัญหาที่สาคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
- จัดเสวนากับท้องถิ่นเรื่องโจทย์จากพื้นที่สู่งานวิจัยอย่างมีคุณค่า (สกลนคร)
- โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับปศุสัตว์ท้องที่ (กาฬสินธุ์)
- ความร่วมมืองานวิจัย THOHUN กับท้องถิ่น
๔) จัดกิจกรรม Symposium กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ในสาขาที่เป็นความโดดเด่นของ
แต่ละสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันทั้งสอง
- เป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ล าว วิ ท ยาเขตนาบง ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
๕) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม และสร้างบรรยากาศของการวิจัยที่เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยง
ผลการวิจัยเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิด
จากการค้นพบ
- เพิ่มวงเงินและให้รางวัลวิชาปัญหาพิเศษ ให้ได้ตีพิมพ์ระดับชาติ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
๑) สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัยของแต่ละบุคคล โดยการสนับสนุนผ่านกลไกต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัย และคณะฯ ได้จัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และ
นักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor) ให้รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัย
จากภายนอก

 จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
กับมหาวิทยาลัยชั้นนาหรือนักวิจัยชั้นนา
ของโลกในสาขา และสอดคล้องกับด้าน
การวิจัย

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 มีการจัดเสวนากับท้องถิ่นเรื่องโจทย์วิจัย
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 รายงานสรุปผลการจัดประชุมสัมมนา
 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

 ฝุายวิชาการ

 เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่นา

 ฝุายวิชาการ

ผลการวิจัยมาใช้ประกอบการสอน
 การจัดการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐาน
RBL และ SCL (รายวิชาคลินิกปฏิบัติ)

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

SCOPUS/ISI
 สัดส่วนนักวิจยั ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๓๒

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- Writing Camp
- Publication Clinic
- Proposal Clinic
- KM: Meta Analysis
๒) จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยโดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ  อาจารย์ที่ร่วมทาวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้น
บริหารจัดการ การจัดตั้งกลุ่มวิจัย หรือ ศูนย์วิจัย เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการ
นาอันดับ ๔๐๐ แรกของโลก ปีละไม่น้อย
สร้างองค์ความรู้ใหม่
กว่า ๔ คน
- การจัดตั้งกลุ่มวิจัยเพิ่มขึ้น
 มีอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Talent
- แลกเปลี่ยนบุคลากรไปทาวิจัยต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยชั้นนา
Mobility ไม่น้อยกว่า ๑ คน
๓) เพิ่มขีดความสามารถและจานวนอาจารย์ให้ทาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และ  มีงานวิจัยสถาบันปีละไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงการทางานประจาโดยใช้
งานวิจัยเป็นฐานส่งเสริมการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร
- โครงการวิจัยสถาบัน
๔) สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล และสนับสนุนให้  จานวนอาจารย์ไปทาวิจัยกับเครือข่าย
อาจารย์รุ่นใหม่ (คุณวุฒิปริญญาเอก) ไปทาวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก
โลก
- MOU กับมหาวิทยาลัยชั้นนา
๕) โครงการสนับสนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียน
นวัตกรรม และการนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (๑,๕๐๐,๐๐๐)
- สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญา
- สนั บ สนุ น ให้ ผ ลงานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ /
นานาชาติ
- สนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
๑) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหา  ทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หน้า ๓๓

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แหล่งทุนวิจัยในระดับนานาชาติ
- โครงการประชุมวิชาการนานาชาติประจาปี
- ให้รางวัลกับผู้วิจัยที่สามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ
- MOU กับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงชั้นนา
๒) ร่วมเจรจากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่ อ
หาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากรการวิจัย ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการวิจัยของคณะ
- MOU กับภาครัฐและเอกชน
๓) จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยที่มีความพร้อม ทันสมัย และครอบคลุมสาขา
สัตวแพทยศาสตร์ การจัดหาและบารุงรักษาเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากลและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตร
๔) พัฒนาระบบการจัดการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย
- โครงการเตรียมความพร้อมขอใบอนุญาตเพื่อใช้สัตว์ทดลอง
- โครงการจัดทาแผนการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๔ นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
๑) สนับสนุนให้มีการใช้ผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ การถอดบทเรียนจากการ
วิจัยสู่ชั้นเรียน
- โครงการค่าตอบแทนจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติปีละไม่

ผู้รับผิดชอบ

น้อยกว่า ๑ ครั้ง
 มีวารสารระดับชาติด้านสัตวแพทยศาสตร์
 มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน  ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการ
ใช้สัตว์ทดลองในงานทางวิทยาศาสตร์
 มีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนา

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 มีระบบจัดการสัตว์ทดลอง

 ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 จานวนงานผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์  ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงานวิจัยที่ผลิต
ได้

หน้า ๓๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ไปสู่ความเป็นสากล
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล
๑) พัฒนาสิ่งแวดล้อมความเป็นนานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา
ระบบอานวยความสะดวก ปรับปรุงเอกสารและปูายต่างๆ ให้เป็นอย่างน้อยสองภาษา
- จัดทาปูายภาษาอังกฤษ
- พัฒนา Website ภาษาอังกฤษ
๒) ปรับปรุงห้องพักสาหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมภายในคณะให้มีความเป็นนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอกหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ
- ปรับปรุงห้องพักนักศึกษาต่างชาติ ชั้น ๖
กลยุทธ์ที่ ๒ เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล
๑) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาในอาเซียนและนานาชาติ ในด้าน
การพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสองสถาบัน
- ทา MOU กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาในอาเซียนและนานาชาติ
- สหกิจศึกษา
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษา และ
บุคลากรของคณะที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล ผ่านโครงการพัฒนาผู้บริหาร โครงกา
รสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น ฯลฯ
โครงการฝุายวิเทศสัมพันธ์ (๓๓๐,๐๐๐)
- โครงการผู้บริหารสถาบันต่างประเทศเยี่ยมเยือน (๘๐,๐๐๐)
- โครงการนักศึกษาต่างประเทศฝึกงาน ศึกษาดูงาน (๑๐๐,๐๐๐)
- โครงการผู้บริหารเจรจาข้อตกลงความร่วมมือ (๑๐๐,๐๐๐)
- โครงการคัด เลื อกนัก ศึก ษาไปศึ กษาดู งาน ณ ต่า งประเทศ (ใช้ งบกองทุ นผลิต บัณ ฑิ ต
๓๓๐,๐๐๐)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

 เอกสาร คูม่ ือ แบบฟอร์มได้รับการ

 ฝุายวิเทศสัมพันธ์

ปรับปรุงเป็นสองภาษาแล้วเสร็จทัง้ หมด
 ปูายบอกทาง ปูายชื่อ/สถานที่เป็น
ภาษาอังกฤษ
 มีห้องพักนักศึกษาต่างชาติ

 ฝุายบริหาร

 ฝุายวิเทศสัมพันธ์
 ฝุายบริหาร

 มีความร่วมมือกับสถาบันคู่ความร่วมมือ

อย่างน้อย ๕ แห่ง ที่เน้นด้านพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากร
 จานวนเครือข่ายความร่วมมือที่ได้
ดาเนินการร่วมกัน

 ฝุายวิเทศสัมพันธ์

 ฝุายวิเทศสัมพันธ์

หน้า ๓๕

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๓) เพิ่มสัดส่วนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว 
โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
และมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ความ
ร่วมมือกัน
- ทุน Matching Fund กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ
- ทุนระดับประกาศนียบัตรสาหรับบุคลากรชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ที่ ๓ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล
๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของแต่ละคน 
โดยใช้แนวทางที่สถาบันภาษาได้ทาการพัฒนากระบวนการขึ้นมา ทัง้ การเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะ ศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย (KEPT, Khon Kaen
University English Proficiency Test)
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
- โครงการจัดทาห้อง Edutainment
- โครงการนาเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ
- โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีโดยใช้ภาษาอังกฤษ
๒) พัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถระดับสากล ตลอดจนมี 
ศักยภาพความเป็นพลโลก (Global Citizen) ที่เข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาษา และวิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั บ ประชาคมโลกอย่ า งสั น ติ (โครงการนั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยน)
- กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน ๑%
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
- โครงการจัดทาห้อง Edutainment
- โครงการนาเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ
- โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีโดยใช้ภาษาอังกฤษ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

มีนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มขึ้น

 ฝุายวิเทศสัมพันธ์

จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ KEPT
ร้อยละ ๖๐

 ฝุายวิชาการ

มีรายงานผลการดาเนินงาน

 ฝุายวิเทศสัมพันธ์

หน้า ๓๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓) จัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการ  มีรายงานผลการดาเนินงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- โครงการงานพัฒนาบุคลากร (ตามโควตา)
๔) โครงการพัฒนาศั กยภาพอาจารย์ด้ านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเรียนการสอนที่ใ ช้  จานวนกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
- KM สื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษ
 จานวนสื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ
- อบรมเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายวิชาการ
 ฝุายวิเทศสัมพันธ์
 ฝุายวิชาการ
 ฝุายวิเทศสัมพันธ์

หน้า ๓๗

เสาหลักที่ ๓ : Culture and Care Community
เป้าประสงค์ :
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๓๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็น  จานวนกิจกรรมด้านศิลปะและ
อีสาน
วัฒนธรรม ปีละอย่างน้อยกว่า ๓
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (๒๐๐,๐๐๐)
กิจกรรม
- ทาบุญสัตว์ทดลอง (๓๐,๐๐๐)
- สงกรานต์ (๓๐,๐๐๐)
- คณะกรรมการส่งเสริมฯ (๕๐,๐๐๐)
- วันสถาปนาคณะฯ (๓๐ ปีคณะ) (๕๐,๐๐๐)
- หนังสือครบรอบ ๓๐ ปี (๔๐,๐๐๐)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี (๖๖,๕๐๐)
- พิธีไหว้ครู (๖,๕๐๐)
- บริจาคโลหิตวันแม่-วันพ่อ
- เรียนรู้พระศาสนา รู้รักษาปุาอีสาน (๒๕,๐๐๐)
- งานวันลอยกระทง (๓๕,๐๐๐)
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน (๕,๐๐๐)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
 ฝุายสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

หน้า ๓๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก
๑) ปลูกฝัง “รหัสวัฒนธรรม มข. (KKU Culture DNA)”และจิตวิญญาณ มข. ให้แก่นักศึกษา  กิจกรรมร่วมกับชุมชนปีละไม่น้อยกว่า
คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะ ในการทางานที่ “อุทิศเพื่อสังคม” อย่างต่อเนื่อง
๑ ชุมชน โดยเป็นความร่วมมือ
- กิจกรรมเชียร์น้องใหม่
ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า
- โครงการประชุมที่ปรึกษา
และนักศึกษาของคณะ
- งานวันเด็ก (๓๐,๐๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคณะให้เป็นองค์กรที่นาเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๑) ให้บริการวิชาการของคณะโดยมีศูนย์กลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่าง  โครงการ พระราชดาริฯ ปีละ ๒
มีประสิทธิภาพ
โครงการ
- โครงการออกบริการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (๕,๐๐๐)
 จานวนครั้งการออกให้บริการในกรณี
- โครงการเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ร้ายแรง (๑๐๐,๐๐๐)
ที่มีโรคระบาดสัตว์ร้ายแรง
- โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
- โครงการ พอสว.
- สัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง (๒๐,๐๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้คณะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภมู ิภาคลุม่ น้าโขง
๑) จัดทาหลักสูตรอบรมและพัฒนา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในการสร้างเสริมอาชีพที่มั่นคงและ  มีโครงการอบรมความรู้ให้กับ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่าปีละ ๑
- โครงการอาเภอยิ้ม (๕,๐๐๐)
โครงการ
๒) ร่วมมือกับสัตวแพทยสภา องค์กรวิช าชีพอื่นๆ และภาคเอกชน ดาเนินการอบรมและพัฒนา  มีโครงการอบรมด้านวิชาชีพการสัตว
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development, CPD)
แพทย์ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ โครงการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยง (Open House)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางคลินิกเฉพาะทาง

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
 ฝุายสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

 ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
 ฝุายวิชาการ
 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์

 ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

 ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
 โรงพยาบาลสัตว์

หน้า ๔๐

เสาหลักที่ ๔ : Creative Economy and Society
เป้าประสงค์ :
เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาให้เกิด
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๔๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure) เพื่อพัฒนาและสร้าง  มีโครงการอบรมและพัฒนาความรู้
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (รวมถึง
- พัฒนาระบบเอ็กซเรย์ (๕๐๐,๐๐๐)
การใช้เทคโนโลยี และการสร้าง
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์ (๒๐,๘๒๓,๑๐๐)
นวัตกรรมใหม่จากความรู้ภมู ิ
ปัญญาอีสาน) ให้แก่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
๒) พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
 จ านวนสั ต ว์ เ ข้ า รั บ บริ ก ารคลิ นิ ก
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาเฉพาะทาง
เฉพาะทาง

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์

 ฝุายโรงพยาบาลสัตว์

หน้า ๔๒

ส่วนที่ ๔
กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้
ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๔๓

ส่วนที่ ๔
กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เงินรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบดาเนินการ
1,680,000

1 พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

เงิน ม.ในกากับ
งบลงทุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

รวม
1,680,000

500,000

500,000

3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

19,353,800

4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

7,861,000

5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย

2,320,000

2,320,000

6 พัฒนาคณะฯ ไปสูค่ วามเป็นสากล

2,596,680

2,596,680

7 ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

271,500

271,500

8 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม

160,000

160,000

21,323,100

21,323,100

9 ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมภิ าค
รวม

56,066,080

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

127,900
1,252,800

1,252,800

2,654,200

2,782,100

19,481,700
4,880,000

4,880,000

16,648,000

64,980,980

หน้า ๔๔

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๔๕

ภาคผนวก ก.
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระบวนการ

วัน/เดือน/ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม

๑) การทบทวนการจัดทาแผนและงบประมาณ
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดทางบประมาณและปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
พฤษภาคม ๒๕๕๘  กองแผนงาน จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง คณะ/หน่ ว ยงาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละการจั ด ทางบประมาณเงิ น รายได้ ประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
 มหาวิ ท ยาลั ย คณะ/หน่ ว ยงาน ทบทวนแผน/ผลการดาเนิ น งานในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗/๒๕๕๘
๒) การวางแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจาปี
พฤษภาคม –
 มหาวิ ท ยาลั ย เตรี ย มความพร้ อ มการจั ด ท าโครงการยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ บาลและกรอบงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มิถุนายน ๒๕๕๘
(งบประมาณแผ่นดิน)
 คณะ และกองแผนงานจัดทากรอบงบประมาณแผ่นดินในรายจ่ายประจาขั้นต่า (ค่าเช่าบ้าน เงินเดือน ฯลฯ) และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 คณะ จัดทารายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมใน (ร่าง) แผนปฏิบัติ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
 คณะ ส่งคาของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 คณะ ดาเนินการทบทวนและวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร (SWOT) ขององค์กร
กรกฎาคม ๒๕๕๘  คณะ ดาเนินการจัดเตรียมทบทวนข้อมูลพื้นฐาน
สิงหาคม ๒๕๕๘

 กองแผนงาน ชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 คณะ จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับทิ ศทาง เปูาหมายในแผนยุทธศาสตร์ การ
บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
๓) การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจาปี
กันยายน ๒๕๕๘  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ
(๑) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๔๖

กระบวนการ

วัน/เดือน/ปี
ตุลาคม ๒๕๕๘

ขั้นตอนและกิจกรรม
 ที่ประชุมผู้บริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ
(๑) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คณะดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติ
 คณะจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔) การกากับติดตาม และประเมินผล
มีนาคม ๒๕๕๙ –  คณะรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
กันยายน ๒๕๕๙
 คณะรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) รอบ ๖ เดือน รายงาน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
(๒) รอบ ๙ เดือน รายงาน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
(๓) รอบ ๑๒ เดือนรายงาน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๔๗

ภาคผนวก ข.
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และผลผลิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ : เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ : การศึกษาสาธารณสุข คุณธรรม
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์คณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิตของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคณะฯ สูค่ วามเป็นสากล

ผลผลิต/โครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิตของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ : การศึกษาสาธารณสุข คุณธรรม
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิตของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิตของสังคม
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ : การศึกษาสาธารณสุข คุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ : การศึกษาสาธารณสุข คุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
แผนงาน : อนุ รั ก ษ์ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
การศึกษาและวิจัย
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน้า ๔๘

ภาคผนวก ค.

รายชื่อคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝาุ ยบริหาร
รองคณบดีฝาุ ยวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝาุ ยวิชาการ
รองคณบดีฝาุ ยวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝาุ ยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองคณบดีฝาุ ยโรงพยาบาลสัตว์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝุายสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝุายโรงพยาบาลสัตว์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นางอรัญญา ศิรไิ กรวรรณ
นางสาวณฐาภพ เสชัง

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๔๙

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพ์ครั้งที่ ๑
จานวน ๓๕ เล่ม
จัดพิมพ์โดย
สานักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ ๐ –๔๓๒๐ – ๒๔๐๔ โทรสาร ๐ –๔๓๒๐ – ๒๔๐๔

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้า ๕๐

