แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

คํานํา
ตามพระราชกฤษฎี กาวาดวยหลั กเกณฑและวิธี การบริห ารกิ จการบานเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ใหสวนราชการจัด ทําแผนปฏิบั ติ
ราชการประจํา ปที่ จะตองเสนอตอรัฐ มนตรี เพื่อใหความเห็นชอบ และตามพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 23 (1) ใหสภามหาวิท ยาลัย มี
หนาที่ กํา หนดทิ ศทาง เปาหมายของมหาวิท ยาลัย และวางเปาหมาย รวมทั้ง อนุ มัติแผนพัฒนาของมหาวิท ยาลัย ที่เ กี่ย วกั บการดํา เนิ นงานตามวัตถุ ประสงคของ
มหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ใหมหาวิท ยาลัยจั ดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่ สภามหาวิทยาลั ยกําหนด รวมทั้งติดตามและประเมิ นผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติ การ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบั บนี้ จัดทํา ขึ้นโดยนํา รายละเอียดแผนการดํา เนินงานแก
รอบวงเงิ นงบประมาณ ภายใตหลั กการของแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสั ตวแพทยศาสตร ฉบับไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 สาระสําคัญของฯ ประกอบดวย 4 สวนสําคัญ คือ
สวนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจํางบปประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ 2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ ๓ การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
สวนที่ ๔ การกํากับติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลั ยขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับ นี้ จะเปนเครื่องมือและกลไกสําคั ญ
ในการบริหารงาน/โครงการในระดับ คณะฯ การสื่ อสารและการถายทอดแนวปฏิบัติง านใหแก ผูบริ หาร ในหนวยงานตางๆ ของคณะ ตลอดจนผูปฏิบั ติงานในระดับ
ตางๆ เพื่อรวมกันผนึกกําลังขับเคลื่อนคณะสัต วแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหบรรลุถึงซึ่งวิสัยทัศนที่พึงปรารถนารวมกันตอไป
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตุลาคม 2559
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บทสรุปผูบริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญั ติใหในแตละปงบประมาณ
ใหสวนราชการจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติร าชการประจํ าปที่จ ะตองเสนอตอรั ฐมนตรี เพื่ อใหความเห็น ชอบ และใหสํา นั กงบประมาณดํา เนิ น การจั ดสรรงบประมาณเพื่ อ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสํา เร็จในแตละภารกิจ ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจ ใด หรือ ภารกิจใดไมไดรั บความเห็ นชอบจากรัฐมนตรี มิให
สํานั กงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรั บภารกิจ นั้น กอปรกั บคณะรั ฐมนตรีไดเห็น ชอบยุท ธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
2560 เมื่อ วัน ที่ 2 กุม ภาพัน ธ 2
5
5
9โดยใหสวนราชการ รั ฐวิ สาหกิจ และหนวยงานอื่ นของรั ฐจั ดทํ าแผนงาน/โครงการ เพื่อ เสนอขอรั บการจั ดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2560 ใหเปนไปอยางละเอียด รอบคอบ รั ดกุม รวมทั้งเพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ และตาม
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญั ตินี้ ประกอบกับ มาตรา 23 (1) ให
สภามหาวิท ยาลั ยมีห นาที่กํ าหนดทิ ศทาง เปาหมายของมหาวิท ยาลัย และวางเปาหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิท ยาลั ยที่ เกี่ย วกับ การดํา เนิน งานตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ใหมหาวิท ยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่ สภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
การจัดทํา แผนปฏิบั ติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลั ยขอนแกน ไดนํารายละเอีย ดจากแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิท ยาลัย ขอนแกน ฉบั บไดรับ ความเห็ นชอบจากที่ ประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยขอนแกนในคราวประชุม ครั้ง ที่
9/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ซึ่งจัด ทําภายใตหลักการที่สอดคลองกับยุท ธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได
วิเคราะหผลการดํ าเนิ นงานในปที่ผ านมา และสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของมหาวิ ทยาลั ย และความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุ ทธศาสตรชาติ 20 ป
วิเคราะหทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุ ทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567 แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2559-2562 ที่กําหนดขึ้นโดย
สภามหาวิท ยาลั ยขอนแกน (ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ยขอนแกน ฉบับ ที่ 6-2557 เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557) ตลอดจนมี ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับกรอบ
แผนระยะยาว มหาวิท ยาลั ยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567 แผนยุท ธศาสตรการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยขอนแกน พ.ศ. 2559-2562 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภา
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มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 และแผนยุทธศาสตรการบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2559-2562 ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558
แผนปฏิบั ติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกํ าหนดเปาหมายเปน “คณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนํ า
ของอาเซียน มีความเปนเลิ ศดานสุขภาพหนึ่งเดียว” ที่ มีอัตลั กษณ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลิ ศ มีบทบาทในการชี้ นํา ตอบสนองความตองการและเตือนสติ
ของสัง คม เปนที่ ยอมรั บของสัง คมในระดั บภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ระดับ ชาติ และอาเซี ยน ภายใตเสาหลัก (Strategic Pillar) 4 เสาหลัก คือ 1) Green and
Smart Campus : เปนองคกรที่มีการบริ หารจัด การอยางชาญฉลาดที่คํ านึ งถึง ผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม 2) Excellence Academy : เปนองคกรที่เ ปนเลิศทาง
ศิลปวิทยาการ 3) Culture and Care Community : เปนองคกรที่มีความหวงใยและดูแลชุ มชน รวมทั้งสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) Creative Economy
and Society : เปนองคกรที่สรางองคความรู ตามพันธกิจสู การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสรางสรรค ซึ่ง ประกอบดวย 9 ยุ ทธศาสตร 2
9กลยุทธ 3
9โครงการ
โดยในแตละยุทธศาสตรมีโครงการสําคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว ประกอบดวย 3 กลยุทธ 5โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน
- โครงการจั ดทํ าผั งเฉพาะพื้ นที่ บริ เวณคณะใหชั ดเจน เชน เขตอาคารสํา นัก งานและการเรีย นการสอน บริก ารรักษาพยาบาล โรงเรือ น สถานที่ จั ด
กิจกรรมและพักผอน และเขตประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร เปนตน เพื่อใหมีการพัฒนาพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาพื้นที่แตละโซนตามผังคณะ
- โครงการลดภาวะโลกรอน
- การประหยั ด พลังงาน การรณรงคใหบุค ลากรของคณะมี ค วามรู ความเขาใจและมี ทัก ษะในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิ ภ าพ การปรั บเปลี่ ย น
อุปกรณที่ประหยัดพลังงาน การบํารุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ
- จัดทําแผนการตรวจสอบอาคาร การบํารุงรั กษา การซอมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พรอมทั้งดําเนินการตามแผน เพื่อใหสามารถใช
งานไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุ ดอยางตอเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิ ตของสัง คม ประกอบดวย 3 กลยุทธ 3โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน
- พัฒ นาโครงสรางพื้น ฐานดาน ICT ใหมีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารทั้ งดาน Security, Cloud Platform และประสิ ท ธิ ภ าพของโครงขาย ICT
โดยเฉพาะระบบ WiFi ใหครอบคลุมพื้นที่ใหบริการทั้งคณะ
- โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูผานสื่ออิเล็คทรอนิกส
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุดและบริเวณโดยรอบเปน "หองสมุดมีชีวิต" เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเองอยางสรางสรรค
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริ หารจั ดการ ประกอบดวย 6 กลยุทธ 6โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน
- กระบวนการจัดทํ าแผนยุท ธศาสตรการบริห ารและแผนปฏิบัติ ราชการ เพื่อถายทอดสูการปฏิบัติ ใหมีระยะเวลาในการรายงานผลดํา เนินงานที่รวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และครอบคลุมภารกิจหลักของคณะฯ
- พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคลองกับบทบาทในหนาที่ของแตละตําแหนงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ
- พัฒนาระบบบริหารที่เอื้อตอการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
- จัดทําแผนการดําเนิน งานดานชุมชนสัมพัน ธ ใหสอดคลองกับกรอบและนโยบายของมหาวิท ยาลัย ฝกอบรมและสัมมนา ระดมความคิ ดเห็นจากทุก ๆ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ และผูปฏิบัติงาน และดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของสังคม
- การจั ดหารายไดจากการระดมทุ นจากศิษยเกา ประชาชนทั่ วไป องคกรภาครัฐและเอกชน ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนั บสนุ นกิจกรรมที่
สําคัญ
- ดําเนินการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการใหบริการเหตุฉุ กเฉิน การปองกันและแกปญหาอัคคีภัย อุบัติภัยหรือการเกิดอุบัติเหตุตางๆ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนองคกรที่เปนเลิ ศดานการผลิตบัณ ฑิต ประกอบดวย 5 กลยุทธ 8โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนานักศึกษาสัตวแพทยเพื่อความเปนเลิศ
- โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการในวิชาชีพการสัตวแพทย
- โครงการของสโมสรนักศึกษาสัตวแพทย
- โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร
- โครงการผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และบริหารสถาบันตางประเทศรวมเจรจาขอตกลงความรวมมือ
- โครงการฝายวิเทศสัมพันธ
- โครงการพัฒนาความรูความเขาใจของอาจารย และนักศึกษาตามหลักการสากล
- โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการที่ไดมาตรฐานอยางมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เปนองคกรที่เปนเลิ ศดานการวิ จัย ประกอบดวย 4 กลยุทธ 6โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน
- โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจ ัย คณะสัตวแพทยศาสตร มข.
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
- โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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- โครงการฝายวิจ ัย
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC)
- โครงการสนับสนุนและสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มข. สูความเปนสากล ประกอบดวย 3 กลยุทธ 6โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน
- โครงการพัฒนาสิ่ง แวดลอมความเปนนานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่ เกี่ยวของกับคณาจารย นั กศึกษา ระบบอํา นวยความสะดวก ปรับปรุงเอกสารและปาย
ตางๆ ใหเปนอยางนอยสองภาษา
- โครงการปรับ ปรุงหองพัก สําหรับนักศึ กษานานาชาติ โครงสรางพื้นฐาน สิ่ง อํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมภายในคณะใหมีความเปนนานาชาติ
รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่เปนนานาชาติ
- สรางเครือ ขายความรวมมื อกั บสถาบัน อุด มศึก ษาชั้น นํา ในอาเซีย นและนานาชาติ ในดานการพัฒนางานวิ จัย พัฒ นานวัตกรรม และการถายทอด
เทคโนโลยีระหวางสองสถาบัน
- สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางโอกาสใหแกนักศึกษา และบุคลากรของคณะที่จะกาวไปสูความเปนสากล ผาน
โครงการพัฒนาผูบริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น ฯลฯ
- โครงการเพิ่มสัดสวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธเชิงรุกในกลุมประเทศเพื่อน
บาน และมหาวิทยาลัยที่เปนคูความรวมมือกัน
- โครงการสหกิจศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวั ฒนธรรม ประกอบดวย 1 กลยุทธ 1โครงการหลัก โครงการที่สํา คัญ คือ
- การอนุรักษ สืบสาน และสรางคุณคาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสัง คม ประกอบดวย 3 กลยุทธ 3โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน
- โครงการสัปดาหสุขภาพสัตวเลี้ยงและวันรณรงคโรคพิษสุนัขบา
- โครงการเฝาระวังโรคระบาดสัตวรุนแรง
- โครงการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 ศูนยกลางของเศรษฐกิ จสรางสรรคของภูมิภาค ประกอบดวย 1 กลยุทธ 1โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน
- โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสํา หรับการสรางสรรค (
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เพื่อพัฒนาและสรางมูลคาผลิตภัณฑของภู มิภาค
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งบประมาณที่ใชในการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร ประกอบดวย งบประมาณแผนดินที่ ไดรับการจั ดสรรจากรั ฐบาล และงบประมาณเงิน รายไดที่ไดรับความ
เห็ นชอบจากสภามหาวิท ยาลัย มี ง บประมาณรวมทั้ง สิ้ น 79,269,400 ลานบาท จํ าแนกเปนเงิน อุ ด หนุ น จากรั ฐบาล 12,042,900 ลานบาท (รอยละ15.19)
งบประมาณเงินรายได 6
7
,
2
2
6
,
5
0
0ลานบาท (รอยละ 84.81)
กระบวนการติดตามประเมิน ผลการดํ าเนิ นงาน มีกลไกการกํา กับ ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ส ภามหาวิทยาลัย แตงตั้ง ไดแก การกํ ากับ ดูแ ล
องคการที่ ดี กลไกการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริห ารความเสี่ย ง การจัด ทํา ขอตกลงการปฏิ บัติ ราชการระหวางคณบดี กับ อธิ การบดี ผู บริ หาร
ระดับรองคณบดี ผู ชวยคณบดี กั บคณบดี รวมถึงการประชุมชี้แจงและติ ดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ โดยการสรางกลไกการประกั นคุ ณภาพและเสริมสราง
เครือขายการทํางานและประสานงานรวมกัน เปนตน
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สารบัญ
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
สวนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทํา แผนปฏิ บัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ที่มาของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
2
.จุดมุงหมายของการกอตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ปณิธาน (Determination) คานิยม (Value) และวัฒนธรรมองคกร (Organizati๐n Cuture)
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.เสาหลักของยุทธศาสตร (
S
t
r
a
t
e
g
i
cP
i
l
l
a
r
)
4
.พันธกิจ (Mission)
5. ประเด็นยุทธศาสตร (
S
t
r
a
t
e
g
i
cI
s
s
u
e
s
)
และเปาประสงค (
G
o
a
l
s
)
6
.โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
7. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนา
ก
ข
ฉ
2
3
5
11
13
14
14
14
15
16
17

ช

สารบัญ (ตอ)
หนา
รายละเอียดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจ ัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มข. สูความเปนสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 รวมสงเสริมการทํา นุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 ศูนยกลางของเศรษฐกิจสรางสรรคของภูมิภาค
สวนที่ 3 การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สวนที่ 4 การกํากับติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาคผนวก
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สวนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 1

สวนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทํา แผนปฏิ บั ติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. ที่มาของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
พระราชกฤษฎีก าวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิ จการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่ง บัญญัติ ใหในแตละปงบประมาณ ใหสวน
ราชการจัด ทํา แผนปฏิบั ติร าชการประจํา ปที่ จะตองเสนอตอรั ฐมนตรี เพื่ อใหความเห็น ชอบ และใหสํ านั กงบประมาณดํา เนิน การจั ดสรรงบประมาณเพื่ อปฏิบั ติงานให
บรรลุผลสํา เร็จในแตละภารกิจ ในกรณีที่ส วนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบั ติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็ นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานัก งบประมาณ
จัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจ นั้น
คณะรัก ษาความสงบแหงชาติ ไดปรั บปรุงยุ ทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่ อวันที่ 10 มิถุ นายน 2557 เพื่อใหมี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนแมบทอื่นๆ และสถานการณของประเทศในปจจุ บัน รวมทั้ งเจตนารมณ
ของคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟนฟู ความเชื่อมั่ น ควบคูกั บสรางเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สัง คมและวัฒ นธรรม โดย
การนอมนํ าหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว มาเปนแนวทางในการปฏิ บั ติใหเกิ ดผลอยางเปนรู ปธรรม เพื่ อ ใหหนวยงานของรัฐ ใชเปน
แนวทางในการกํ าหนดลําดั บความสํา คัญ และเปนเครื่ องมือ ในการจัด สรรงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหเกิ ดประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผล และ
เปนการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวตอไป
ดังนั้น สวนราชการจึงตองดําเนิ นการจัด ทําแผนปฏิบัติร าชการประจําป ตามภารกิจที่ไ ดรับมอบหมายใหมีความสอดคลองและมีการบู รณาการเชื่อมโยงภายใน
กระทรวงและระหวางกระทรวง ตามมิติภารกิจ มิติ พื้น ที่และมิติ วาระ รวมถึงใหเปนไปตามผลผลิต ผลลัพธที่พึงประสงค โดยใชทรัพ ยากรจากแหลงตางๆ อยางคุ มคา
และมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลัยขอนแกน จัดทําขึ้นภายใตหลักการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบั บปรั บปรุ งตามมติคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุน ายน 2557 แผนปฏิ บัติราชการ 4 ป ของ
กระทรวงศึกษาธิ การและสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา โดยยึ ดกรอบนโยบายและพัน ธกิจสําหรับการบริหารและพัฒ นามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่ ง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ไดกํ าหน ดขึ้น ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน ฉบั บ ที่ 3/2553 ตลอดจนมีค วามเชื่ อ มโยงและสอดคลองกั บ กรอบแผนระยะยาว
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 - 2567 แผนปฏิบัติร าชการ 4 ป พ.ศ. 2559 - 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2559 - 2562 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ขอนแกน ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2554 เมื่ อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 นอกจากนี้ในสวนของคณะฯ จัดทํ า
ขึ้นภายใตหลัก การที่ สอดคลองกับแผนปฏิ บัติ ราชการ 4 ป พ.ศ. 2559 - 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัย ขอนแกน เปนกรอบในการจัด ทําประกอบกั บ
ขอคิดเห็ นจากผลการประเมินคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตรจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ การติ ดตามและประเมินผลงานของคณบดี ประจํา ป
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 2

งบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามขอตกลงการปฏิบั ติราชการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 การ
ประชุมที่ป รึก ษา ตลอดจนขอคิดเห็น และความคาดหวังตางๆ จากการระดมและรับ ฟงความคิ ดเห็นของประชาคมและทุ กภาคสวนตางๆ ของคณะสั ตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
.
จุดมุงหมายของการกอตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เมื่อ วัน พฤหัส บดี ที่ 13 มิ ถุน ายน 2511 ที่ป ระชุมสภามหาวิท ยาลัย ขอนแกนครั้ งที่ 1/2511 มีม ติรั บหลัก การในการจัด ตั้งคณะแพทยศาสตรและคณะสัต ว
แพทยศาสตร และในป พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัย ขอนแกน ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 153/2523 ลงวันที่ 13 กุ มภาพันธ 2
5
2
3แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร ผลการศึกษาเห็นวาควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในป พ.ศ. 2526 ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลั ยขอนแกน ที่ 2027/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 และคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2125/2526 ลงวันที่ 6
ธัน วาคม 2526 แตงตั้งคณะกรรมการและอนุ กรรมการจั ดตั้งคณะสัต วแพทยศาสตรขึ้น และมี พระราชกฤษฎี กาจัด ตั้งคณะสั ตวแพทยศาสตร ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเลม 103 ตอนที่ 81 ลงวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2529 คณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งอยู ริมถนนมิตรภาพ บริ เวณประตูมอดิ นแดง ขางศาลเจาพอมอดิน แดง กอตั้งขึ้ น
เปนคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัย ขอนแกน โดยเริ่มรับนักศึกษารุนแรก ในปการศึกษา 2530 จํานวน 40 คน ปจจุบันรับนักศึกษาระดั บปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 จํานวน 95
คนตอป ปจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย สํานักงานคณบดี ภาควิชา 7 ภาควิชา โรงพยาบาลสัตว และสถานีฟารมฝกนักศึกษา
โรงพยาบาลสัตว ตั้งอยูบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตรติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
(มอดินแดง) เปนสถานที่ใหบริ การประชาชนผูเลี้ย งสัตว และสนับสนุน การเรียนการสอน โดยมุงเนนสัตวเลี้ย ง และสัตวเศรษฐกิจ และในปงบประมาณ 2551 รัฐบาลได
จัดสรรงบประมาณสําหรั บการกอสรางโรงพยาบาลสั ตว ศูน ยสุข ภาพ วิจ ั ยและชันสู ตรโรคสั ตว โดยไดเริ่ มกอสรางในป 2
5
5
1และเปดใหบริ การเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม
2556 ซึ่งมีที่ตั้งติดกับอาคารหลังเดิม และไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ มารี วาอาคาร “สัตววิทยรักษ”
สถานีฟารมฝกนัก ศึก ษา ตั้งอยู ที่บ านนาดอกไม อํา เภอวังสะพุง จังหวัด เลย หางจากมหาวิทยาลั ย ขอนแกน ประมาณ 180 กิ โลเมตร เปนสถานที่ ฝกปฏิบั ติ
สําหรับนักศึกษา การบริการวิชาการ รวมถึงการบริการหองสัมมนาและที่พัก
วัตถุประสงคของการจัดตั้งคณะสั ตวแพทยศาสตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทยที่มีคุณภาพ ออกไปรับใชสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อแกไขการขาดแคลนสัตวแพทยปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ใหบริการดานการรักษาโรค การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพสัตว
3
.
เพื่อกระจายกําลังสั ตวแพทยไปสู แหลงเลี้ยงสัตวไดทั่วถึ ง เพื่อสนองนโยบายของรัฐ ดานการสงเสริ มกําลัง คนในการพัฒนาประเทศ เพื่ อเปนการยกมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนใหสูงขึ้น โดยเปนผลที่ไดจากการสงเสริมสุขภาพอนามัยสัตว
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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4. สงเสริมความรวมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับกลุ มอนุภู มิภาคลุ มน้ําโขง"
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลั ยขอนแกนมีการพั ฒนามาโดยลําดับ ตั้งแตวั นที่กอตั้งจนถึงปจจุบัน โดยอาจแบงพัฒนาการตามผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลั ย
ได 3ยุค ดังนี้
ยุคที่หนึ่ง : ยุคแหงการกอตั้งและขยายตัวของคณะ
ในระยะเริ่มแรกของการกอตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตรไดมีการแบงสวนราชการออกเปน 1 สํ านักงานคณบดี และ 8 ภาควิชา ประกอบดวย ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร ภาควิชาสรีรวิท ยา ภาควิช าเภสั ชวิทยา ภาควิชาพยาธิ วิทยา ภาควิชาศั ลยศาสตร ภาควิ ชาสัต วแพทยสาธารณสุข (มีสถานี ฟารมฝกนัก ศึกษาเปนหนวยงานใน
สังกัด) ภาควิชาอายุรศาสตร และภาควิชาโรงพยาบาลสัตว ซึ่งมีการพัฒนาอาคารเรียนเพื่อรองรับทางดานการเรียนการสอนดังนี้
-ป2
5
3
0มีการกอสรางอาคารเรียนหลังแรกและวางศิลาฤกษอาคารหลังแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2531 ซึ่งปจจุบัน คือ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
-ป2
5
3
3กอตั้งสถานีฟารมฝกนักศึกษา
-ป2
5
3
4กอสรางอาคารหลังที่ 2 คือ อาคารโรงพยาบาลสัตวหลังเกา ปจจุบันคือ อาคารณรงค
กิจพาณิชย
ป2
5
3
6กอสรางอาคารหลังที่ 3 คือ อาคารพิเชษฐ เหลืองทองคํา
-ป2
5
5
1กอสรางอาคารโรงพยาบาลสัตวหลังใหม (
อาคารศูนยสุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว หรือ อาคารสัตววิทยรักษในปจจุบัน)
ยุคที่สอง : ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงานภายใน
2.1 การเปลี่ยนชื่อภาควิชา
คณะสัตวแพทยศาสตรไดดําเนินการขอเปลี่ยนชื่อภาควิช า 3 ภาควิช าคือ ภาควิ ชาเภสัชวิท ยาเปลี่ยนเปนภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
เปลี่ยนเปนภาควิชาพยาธิชี ววิทยา และภาควิช าศัลยศาสตรเปลี่ยนเปนภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสื บพันธุ ทั้งนี้ เพื่อใหไดภาควิชาที่ มีความสอดคลองและคลอบ
คลุมภาระงานดานการจัดการเรียนการสอนที่แตละภาควิชารับผิดชอบอยู
2.2 การปรับเปลี่ยนใหสถานีฟารมฝกนั กศึ กษาเปนหนวยงานกลาง
เนื่อ งจากในระยะเริ่ มแรกของการกอตั้ ง สถานี ฟารมฝกนั กศึกษาเปนหนวยงานที่อยู ในความรับ ผิด ชอบของภาควิ ชาสั ตวแพทยสาธารณสุข ตอมาเพื่ อใหเกิ ด
ความคลองตัวในการดํ าเนินงานตางๆ จึงไดดําเนินการขอจัดตั้ง สถานีฟารมฝกนักศึกษาใหเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา ขึ้น ตรงตอคณบดี โดยเริ่ มดําเนินการขออนุมัติ
ตั้งแตปงบประมาณ 2536 และในการประชุ มคณะกรรมการทบวงมหาวิท ยาลัยครั้งที่ 11/2536 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก ายน 2536 ไดมีมติ ใหสถานีฟารมฝกนักศึก ษาเปน
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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หนวยงานกลางภายในคณะสัตวแพทยศาสตรขึ้นตรงตอคณบดี และมีขอสังเกตวาหนาที่ของสถานีฟารมฝกนักศึกษา นอกจากการเปนสถานที่ฝกปฏิบัติของนั กศึกษาแลว
ยังมีสวนชวยในการพัฒนาเกษตรกรที่จะทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขาวสารตางๆ ที่มีผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง
2.3 การปรับเปลี่ยนภาควิชาโรงพยาบาลสัตวใหเปนหนวยงานกลางฐานะเทีย บเทาภาควิชา
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาโรงพยาบาลสัตว มีลักษณะเปนการนําความรู ที่เรียนมาฝกปฏิบัติในการดูแลรักษาสัต วปวยในโรงพยาบาล ดังนั้ น
อาจารยที่ดูแลรั บผิดชอบจึงควรจะเปนอาจารยจากภาควิชาที่เกี่ ยวของในการสอนวิชาทางคลินิ ก เชน ภาควิชาอายุรศาสตร ภาควิชาศั ลยศาสตรและวิทยาการสืบพัน ธุ
ภาควิ ชาพยาธิ ชีว วิท ยา และภาควิ ชาอื่น ๆ เพื่ อใหเกิด ความตอเนื่ องจากทฤษฎี มาสูภาคปฏิบั ติ ดวยเหตุ ผลและความจํ าเปนดังกลาว จึ งเห็น สมควรเปลี่ ยนภาควิ ช า
โรงพยาบาลสัตวเปนโรงพยาบาลสัต ว เพื่อ ใหเปนหนวยงานกลางสําหรั บใหอาจารยจากภาควิช าตางๆ ดังกลาวขางตน รวมสอนปฏิบัติก ารและรวมรับผิด ชอบงานดาน
การบริการรักษาสัต วรวมกัน สําหรับโครงการจัด ตั้งโรงพยาบาลสัตว คณะสัต วแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกนนี้ เริ่ มดําเนินการตั้งแตปลายปงบประมาณ 2536
และมหาวิทยาลั ยขอนแกนไดเสนอขออนุ มัติตอรั ฐมนตรี วาการทบวงมหาวิทยาลั ย (ในขณะนั้น) ในลักษณะของการปรับ เปลี่ยนชื่ อภาควิ ชาพรอมกับอีก 3 ภาควิ ชา และ
ไดรับ การอนุมั ติ จากรัฐ มนตรี วาการทบวงมหาวิ ท ยาลั ยในวัน ที่ 4 ธั น วาคม 2536 และไดปรากฏในประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อง “การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน” หนาที่ 44 เลมที่ 116 ตอนที่ 53 ราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2542
ยุคที่สาม : ยุคปจจุบัน
ในปจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร มีการแบงสวนราชการดังนี้
1) สํานักงานคณบดี แบงออกเปน 5 งาน คือ 1. งานนโยบายและแผน 2. งานบริหารและธุรการ 3. งานคลังและพัสดุ 4. งานบริการการศึกษา และ 5. งานวิจั ย
และวิเทศสัมพันธ
2
)
ภาควิชา แบงออกเปน 7 ภาควิช า คื อ 1. ภาควิชากายวิภ าคศาสตร 2
.
ภาควิช าสรีรวิ ทยา 3. ภาควิ ชาเภสั ชวิท ยาและพิษวิท ยา 4. ภาควิช าสัต วแพทย
สาธารณสุข 5.ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 6. ภาควิชาอายุรศาสตร และ 7. ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ
3
)
โรงพยาบาลสัตว
4
)
สถานีฟารมฝกนักศึกษา
3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.1 ดานการผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง (Strengths)
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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1. มีห ลักสู ตรและระบบการรั บเขาศึกษาที่ห ลากหลาย และมีการพัฒ นาหลักสู ตรใหเปนไปตามกรอบวิสั ยทัศ นของคณะ มหาวิท ยาลั ย และสภาวิชาชีพ มีการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีการตั้งกองทุนสงเสริมการผลิตบัณฑิต
2. มี ทรัพ ยากรทางการศึก ษาหลากหลายที่มี ความพรอม ทั้งดานอาคาร สถานที่ อุ ปกรณการเรี ยนการสอน และมีหองปฏิ บัติ การที่ทัน สมัย รองรับ การตรวจ
รับรองสถาบันไดเปนอยางดี และรองรับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการสหกิจศึกษาที่ดี
4. มีคณาจารยมีความรู ความสามารถและประสบการณการสอน ไดรับใบอนุ มัติบัต ร ไดรับ เชิญเปนวิทยากรในงานสัมมนาหรือประชุมวิช าการระดับชาติรวมถึ ง
เปนอาจารยพิเศษของหนวยงานตางๆ หลายทาน และมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ
จุดออน (Weaknesses)
1. เนื้อหาการเรียนการสอนไมสอดคลองกับแนวทางการออกขอสอบของสัตวแพทยสภา
2. เนื้อ หาสวนใหญยั งขาดการบูร ณาการและไมทั นสมัยตามความตองการของสั งคม เชน เรื่อ งการดื้ อยา ฯลฯ และการสอนเปนภาษาอั งกฤษยังมีนอยไม
สอดคลองกับการเตรียมเขาสู A
E
C(
จํา นวนรายวิชาและรอยละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ หรือ 2 ภาษา= 27/91=29.67%)
3. ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีมีมากเกินไป
4. การประชาสัมพันธการรับเขาศึกษายังไมทั่วถึง
5. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรียังมีนอย
6. อาจารยผูสอนยังขาดความรวมมือดานการจัดทําขอมูล มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
7. อาจารยและนักศึกษายังใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม/โครงการนอย
8. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จ การศึกษาไมเปนไปตามกรอบเวลาของหลักสู ตร
9. นักศึกษาเรียนในระดับปริญญาโท มีจํานวนไมมาก เนื่องจากคาเทอมสูงกวาสาขาอื่น
10. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอนนอย
11. ศิษยเกาสัมพันธยังไมเขมแข็ง
12. บุคลากรขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ สงผลถึงการใหบริการนักศึกษาตางชาติยังไมมีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
1. การเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ กอใหเกิดโอกาสที่ดีตอการพัฒนาองคกร ระบบงาน และพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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2. สื่อสารมวลชนไดประชาสัมพัน ธขอมูลขาวสารในวิชาชีพการสัตวแพทยเพิ่มมากขึ้น จากกรณี พ.ร.บ.คุมครองสัตว และปญหาที่มีผู กระทํากับสั ตว ทํ าใหมีผู
เขาใจในวิชาชีพสัตวแพทยเพิ่มมากขึ้น จึงกอใหเกิดโอกาสในการรับบุคคลเขาศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น
3. การเปด AEC และเขารวมประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน สงผลดีตอการพั ฒนานักศึ กษาสูความเปนสากล ผานการฝกสหกิจ ศึกษาตางประเทศ และฝกงาน
นอกหลักสูตรตางประเทศ และคาดวาจะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษาตางชาติ มาเรียนเพิ่มขึ้น
4. ไดรับการสนับสนุนดานสถานที่ฝกงานจากหนวยงาน/องคกรภายนอก
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. มีมหาวิทยาลัยเปดสอนในสาขาวิชาชีพสัตวแพทยเพิ่ มขึ้น ทําใหมีคูแขงเพิ่มมากขึ้น
2. การเปลี่ย นระบบเปดภาคการศึก ษาตาม AEC สงผลใหนั กศึ กษาสําเร็ จการศึกษาชา สงผลตอการจางงาน และการฝกอบรมในหนวยงานทางวิ ชาชีพ สัต ว
แพทย
3
.การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหนโยบายทางการศึกษาไมตอเนื่อง
4. ปญหาการใชสัตวทดลองในการเรีย นการสอน ทั้ งสัตวมีชีวิต ซากสัตว ไดรั บการตอตานจากกลุ มพิทั กษสั ตวและมี กฎหมายใหมเขามาเกี่ยวของ เชน การ
ทารุณกรรมสัตว สวัสดิภาพสัตว ทําใหการใชสัตวทดลองมีขอจํากัดมากขึ้น
3.2 ดานการวิจัย
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการจัดสรรทุนวิจัยโดยเงินรายไดคณะและมีการตั้งกลุมวิจัย
2. มีวารสารที่อยูในกลุมคุณภาพ และมีฐาน TCI รองรับ และเปนพื้นที่ใหบุคลากรไดนําเสนอผลงานวิจัย (วารสาร/KVAC)
3. มหาวิทยาลัยและคณะมีกลไกสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย เชน การใหรางวัลตอบแทนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพในระดับนานาชาติ
4. เครื่องมือและสถานที่ทําวิจ ัยมีความพรอมในระดับ ที่จะตีพิมพในระดับนานาชาติได
5
.บุคลากรมีศักยภาพดานการวิจ ัย และชํานาญการในการใชเครื่องมือครุภัณฑเฉพาะดาน
จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรหาทุน สนับสนุ นงานวิ จัยจากแหลงทุ นไดนอย และอาจารยที่ไดรั บงบวิจั ยยังมีน อย เนื่อ งจากขาดคนเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และอาจารยที่ทํ า
วิจัยอยางจริงจังมีจํานวนนอย
2. จํา นวนผลงานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยตีพิมพในบทความทางวิชาการตางๆ ในระดับนานาชาติยังมีการตอบรับนอย
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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3. จํา นวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคอนขางนอย
4. ยังขาดศูนยชันสูตรโรคปศุสัตว
5
.ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
6. งบวิจัยในคณะยังนอย
7. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนนอย
8. ขาดเอกลักษณดานการวิจ ัยของ สพ.มข. และบรรยากาศในการวิจัย
9. ขาดโครงการวิจัยที่มี Impact มีโครงการวิจัยที่เปนโครงการเดี่ยวเทานั้น
10. บุคลากรมีภาระงานสอนมาก ทําใหไมมีเวลาทํา งานวิจัย
โอกาส (Opportunities)
1. มีแหลงทุนวิจัยภายนอกอยูเปนจํา นวนมาก
2. มีแหลงเผยแพรตีพิมพงานวิจัยและวารสารทางวิชาการจํา นวนมาก
3. มหาวิทยาลัยมีกลไกสนับสนุนการตีพิมพระดับนานาชาติ
4. มีความรวมมือกับหนวยงานเอกชนและตางประเทศในการทําวิจัย
5. การยอมรับการตีพิมพในระดับนานาชาติมากขึ้น
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. การยอมรับการตีพิมพระดับนานาชาติยากขึ้น มีการแขงขันมากขึ้น
2. นโยบาย กพอ. ระเบียบ กฎหมาย มีขอจํากัดมากขึ้นเชน การใชสัตวทดลอง
3.3 ดานการบริการวิชาการ
จุดแข็ง (Strengths)
1. โรงพยาบาลสัตวมีความพรอมของบุคลากรและเครื่อ งมื อที่ทันสมัยสามารถพั ฒนาเปนศูนยการศึ กษาตอเนื่อง (คะแนน CE) ดานสัตวเลี้ยงได
2
.โรงพยาบาลสัตวมีจํานวนสัตวปวยมากและหลากหลาย สามารถใชเปนแหลงวิจัยและเอื้อตอการทํา วิจัยคลินิก
3. มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย
4. โรงพยาบาลสัตวยังสามารถเปดคลินิกเฉพาะทางไดอี กหลายดาน
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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จุดออน (Weaknesses)
1. ฐานขอมูล (Database) โรงพยาบาลสัตวยังไมถูกนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
2. โรงพยาบ าลสั ต วยั ง ขาดการพัฒ น าระบบตางๆ ภายในโรงพยาบาลสั ต ว (
ขอมูล การรั ก ษา การเงิน และอื่ น ๆ) หรื อ ความชํ า นาญเฉพาะทางของ
นายสัตวแพทย
3
.โรงพยาบาลสัตวยังขาดการประชาสัมพันธ ขาดการสรางเครือขายกับคลินิกรักษาสัตวในจังหวัดขอนแกนและจังหวัด ใกลเคียง
4. โรงพยาบาลสัตวยังขาดการทํา 5 ส. รวมถึงการลดขั้นตอนการใหบริการ
โอกาส (Opportunities)
1. ประชาชนใหความสนใจในการดูแลสัตวเลี้ยงดีขึ้น
2. ประชาชนในทองที่ภาคอีสานใหความสนใจในการออกใหบริการดานตางๆ ของนักศึกษาเปนจํ านวนมาก เชน การรักษาโรคสัตวสูคน การใหความรูดานการ
เลี้ยงสัตวและอาหารสัตว
ภาวะคุกคาม (Threats)
1
.ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผลตอเจาของสัต วที่มารับบริการ
2. เจาของสัตวมีความคาดหวังสูงตองานบริการสุขภาพสัตว
3.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strengths)
1
.
บุคลากรมีความสนใจในการรวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมเปนอยางดี
จุดออน (Weaknesses)
1. ภาระงานสอนมีมาก มีกิจกรรมตางๆ มาก
โอกาส (Opportunities)
1. กระแสของสังคมที่สงเสริมและสนับสนุนการอนุรัก ษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ภาวะคุกคาม (Threats)
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมบางสวนทําใหมีผลตอภาพลักษณของศาสนา
3.5 ดานการบริหารองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรทุกสายมีความพรอมทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ และตําแหนง
2. มีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานที่ชัดเจน
3. บุคลากรอยูในวัยทํางาน มีประสบการณ ทักษะสูง และมีศักยภาพสูง
จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ ขาดแรงจูงใจ ไมสนับสนุนทุกคน
2. ขาดการบูรณาการ การวางแผนงานและการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
3. ขาดความตอเนื่องในการบังคับใชขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ ในการบริหารงาน
4. ขาดการดูแลครุภัณฑและอาคาร การใชงานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ยังไมคุมคา
5. ขาดการสื่อสารที่ดี ขาดความสามัคคี ไมมีความโดดเดนเฉพาะทาง อาจารยทํางานทางคลินิกนอย
6. หองปฏิบัติการไมไดมาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัย ขาดการดูแลและการบริหารมีความซับซอน
โอกาส (Opportunities)
1. หนวยงานภายนอกและศิษยเกา ตองการมาใชศักยภาพหนวยงานและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. สภาพภูมิอากาศ
2. งบประมาณแผนดินมีจํากัด
3. การจํากัดอัตรากําลังสงผลใหสัดสวนของบุคลากร กับภาระงานที่รับผิดชอบไมสอดคลองกัน
4. กระบวนการจัดทําแผนปฏิ บัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่อ งจากในป พ.ศ. 2559 คณะฯ ไดมีกระบวนการจัด ทําแผนยุท ธศาสตรการบริหาร คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่ งมีก ระบวนการทบทวนทิศ ทางการพัฒนา และการรับ ฟงความคิดเห็น จากประชาคมทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ เพื่อรับฟงความคิดเห็น สรางการรับรูและความเขาใจ ตลอดจนใหขอเสนอแนะตอแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัด กิจกรรมการถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ
สูการปฏิบั ติ เพื่อสื่อ สารและสรางความเขาใจทิศทาง แนวทางการขับ เคลื่อนมหาวิทยาลัย กับคณะฯ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะฯ จึ งใชกระบวนการดังกลาวควบคู
กับกระบวนการจัด ทําแผนปฏิบั ติการ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ กระบวนการที่สํา คัญของการจั ดทําแผนปฏิ บัติการ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร 4 ป และแผนปฏิบัติการประจํา ป เพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
2. จัดโครงการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและขอจํากัด (SWOT Analysis)
3. จัดประชุมสัมมนาผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผู ชวยคณบดี เพื่อ พิจารณา ทบทวนวิสัย ทัศน โครงการสํ าคัญ ที่จะขั บเคลื่ อนใหคณะฯ
บรรลุตามเปาหมายที่กํา หนดไว
4
.
จัด ประชุมสัมมนาบุ คลากรที่ มีสวนเกี่ ยวของ เพื่อรั บฟงความคิด เห็น สรางการรับ รูและความเขาใจ ตลอดจนนํ าขอเสนอแนะที่สํ าคัญ มาบรรจุ ในแผนงาน/
โครงการ ในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหผูบริหารพิจารณาโครงการ โครงการยอย ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับโครงการ
6. สรุ ปประเด็น ยุท ธศาสตร โครงการและตัวชี้ วัด ในแผนปฏิบัติ การ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ เสนอขอความเห็น ชอบตอที่ ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
7. เผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดแผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปปฏิบัติสูหนวยงานยอยของคณะ
8. จัดทํางบประมาณประจําป 2
5
6
1โดยจัดทําคําของบประมาณเงินรายไดและคําของบประมาณแผนดิน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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สวนที่ 2
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
แผนปฏิ บัติ ก าร ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัต วแพทยศาสตร มหาวิท ยาลั ยขอนแกน ไดมีกระบวนการและขั้นตอนการวิเ คราะห สั งเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ผลการประเมิน ตางๆ ของคณะฯ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกั บแผนยุทธศาสตรการบริหาร
มหาวิท ยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งแผนปฏิบั ติการ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสั ตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีรายละเอียดที่สําคั ญ
ดังนี้
· ปณิธาน (Determination) คานิยม (Value) และวัฒนธรรมองคกร (Organization Culture)
· วิสัยทัศน (
V
i
s
i
o
n
)
·เสาหลักของยุทธศาสตร (
S
t
r
a
t
e
g
i
cP
i
l
l
a
r
)
·พันธกิจ (Mission)
· ประเด็นยุทธศาสตร (
S
t
r
a
t
e
g
i
cI
s
s
u
e
s
)
และเปาประสงค (
G
o
a
l
s
)
·โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
· ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ปณิธาน (Determination) คานิยม (Value) และวัฒนธรรมองคกร (Organization Cuture)
ปณิธาน
ผลิตบั ณฑิตสาขาสั ตวแพทยศาสตร ที่ มีทักษะ ความรูและความสามารถในระดั บสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม และเปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควา
วิจัยและการใหบริการ
คานิยม
มุงเนนผลลัพธ และรับผิดชอบตอสังคม
วัฒนธรรมองคกร
การรวมมือรวมใจประกอบภารกิจ เพื่อสนับสนุ นการเรียนการสอนและการใหบริ การ มุงมั่น สูการเปนสถาบันผลิตบั ณฑิต งานวิจัย บริการสุขภาพสัตวและชุมชน
อยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
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2. วิสัยทัศน (
V
i
s
i
o
n
)
คณะสั ต วแพทยศาสตรชั้ น นํ า ของอาเซี ยน มีความเปนเลิ ศ ดานสุ ข ภาพหนึ่ งเดี ยว (Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One
Health)
3
.
เสาหลักของยุทธศาสตร (
S
t
r
a
t
e
g
i
cP
i
l
l
a
r
)
เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus
คําอธิบาย : เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ที่คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy
คําอธิบาย : เปนองคกรที่เปนเลิศทางศิลปวิทยาการ
เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community
คําอธิบาย : เปนองคกรที่หวงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เสาหลักที่ 4 : Creative Economy and Society
คําอธิบาย : เปนองคกรที่สรางองคความรูตามพันธกิจสูการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิ งสรางสรรค
4. พันธกิจ (Mission)
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดพันธกิจเพื่อใหมีการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคเปน 5 ดาน ประกอบดวย
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย ที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2. เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควาวิจัย การชันสูตรโรคสัตว และสรางองคความรูใหมดานสุขภาพหนึ่งเดียว
3. เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง และใหบริการวิชาการแกสังคม ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
4. ทํา นุบํารุงภูมิปญญาพื้นบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได
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5. ประเด็นยุทธศาสตร (
S
t
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t
e
g
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s
)และเปาประสงค (
G
o
a
l
s
)
ประเด็นยุทธศาสตร (
S
t
r
a
t
e
g
i
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u
e
s
)
1. พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
2. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม
3. สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
4. เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต

5. เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจ ัย
6. พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มข. ไปสูความเปนสากล
7. รวมสงเสริมการทํา นุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม
9. รวมสรางสรรคการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของภูมิภาค
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เปาประสงค (
G
o
a
l
s
)
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบรรยากาศที่รมรื่นเปนธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดี ที่เกื้อหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรู และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใชเปนปจจัยดึงดูดใหผูเรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม
มีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
เทคโนโลยีและสารสนเทศทันสมัยที่เชื่อมโยงทุ กภารกิจของคณะฯ
บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนผูที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ เปนบัณฑิตที่ “พรอมทํางาน” อยูรวมกับผูอื่นไดในสังคม
อยางมีความสุข และพรอมกาวเขาสูศตวรรษที่ 21
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการ
สรางผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับการยอมรับ เปนที่รูจักในความเปนเลิศดานวิชาการและการวิจัย
บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
รวมเปนผูสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรัก ษาคุ ณคาใหกับภู มิปญญาทองถิ่น
และเผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม และใหบริการวิชาการแกชุมชนดานการเลี้ยงสัตวตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คณะสัตวแพทยศาสตร สงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ผสมผสานกับภู มิปญญา และ
วัฒนธรรมของภูมิภาค

หนา 15

6
.
โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
การจัด ทําแผนยุทธศาสตรบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ยขอนแกน และแผนปฏิบั ติการประจํา ปงบประมาณไดจั ดทําขึ้น ในรูป แบบของโครงสราง
เชิงยุทธศาสตร (
รูปที่ 1)

รูปที่ 1 โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 – 2562
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 16

7. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร/
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ขอมูลปที่ผานมา

คาเปาหมาย

รอยละ 85

รอยละ 80

5,135,337.71 บาท
ไมไดวัด

5,000,000 บาท
รอยละ 50

E-book 19 เรื่อง
0

อยางนอย 5
รายการ
3 รายวิชา

NA

รอยละ 80

รอยละ 100

รอยละ 90

6 คน
Google Drive

5 คน
1 ระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มี ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอการ
บรรยากาศที่รมรื่นเปนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดการสภาพแวดลอมของคณะ
ที่ดี ที่เกื้อหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองค ตัวชี้วัดที่ 2 ปริมาณการใชไฟฟาลดลง
ความรู และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 ปริมาณขยะ/ของเสียที่นํากลับมาใชประโยชน
สามารถใชเปนปจจัยดึงดูดใหผูเรียนเลือกมา
เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิ ตของสัง คม
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม

ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ/สื่ออิเล็กทรอนิกสที่
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่อยูในระบบ Elearning
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอพื้นที่สําหรับ การ
เรียนรูตลอด 24 ชั่วโมง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริ หารจั ดการ
มีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี
และสารสนเทศทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของ
คณะฯ

ตัวชี้วัดที่ 7 ความสําเร็จของรายงานแผนการบริหารจัดการของ
คณะ
ตัวชี้วัดที่ 8 จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล
ตัวชี้วัดที่ 9 มีการใชระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 17

ประเด็นยุทธศาสตร/
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 10 รายไดที่เกิดจากการระดมทุนของศิษยเกา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนองคกรที่เปนเลิ ศดานการผลิตบัณ ฑิต
บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร เปนบัณฑิตที่ ตัวชี้วัดที่ 11 จํา นวนบัณฑิตมีงานทําทั้งในและตางประเทศและ
มีคุณภาพ เปนผูที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ศึกษาตอ ภายในระยะเวลา 1 ป
ความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ เปนบัณฑิตที่
ตัวชี้วัดที่ 12 บัณฑิตมีงานทํา ในตลาดแรงงานอาเซียน
“พรอมทํางาน” อยูรวมกับผูอื่นไดในสังคม
ตัวชี้วัดที่ 13 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตทั้ง ดาน
อยางมีความสุข และพรอมกาวเขาสูศตวรรษที่
ความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม
21
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เปนองคกรที่เปนเลิ ศดานการวิ จัย
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับใน ตัวชี้วัดที่ 14 จํา นวนอาจารยที่รวมทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการ อันดับ 400 แรกของโลก
สรางผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่ 15 จํา นวนงานผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ
ในวารสารที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS/ISI
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนสากล
คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับการยอมรับ เปนที่ ตัวชี้วัดที่ 17 จํา นวนนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาตรีและ
รูจักในความเปนเลิศดานวิชาการและการวิจัย
บัณฑิตศึกษา
บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับ
ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ตั้งแต 3เดือน
นานาชาติ
ขึ้นไป ทั้งไปตางประเทศและมาประเทศไทยตอจํานวนนัก ศึกษา
ทั้งหมด

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

ขอมูลปที่ผานมา

คาเปาหมาย

179,769 บาท

500,000 บาท

รอยละ 100

รอยละ 100

5 คน
รอยละ 85.02

5 คน
รอยละ 85

7 คน

ไมนอยกวา 3 คน

2
7เรื่อง
รอยละ 133.78

20 เรื่อง
รอยละ 120

6 คน

ไมนอยกวา 6 คน

25 คน/รอยละ 4.25

รอยละ 5

หนา 18

ประเด็นยุทธศาสตร/
เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 19 ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 200
อันดับแรกของโลก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวั ฒนธรรม
รวมเปนผูสงเสริมและอนุรักษศิลปะและ
ตัวชี้วัดที่ 20 จํา นวนกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณคาใหกับภูมิปญญา
ทองถิ่นและเผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสัง คม
เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม และ
ตัวชี้วัดที่ 21 จํา นวนชุมชนที่ไดรับการบริการจากคณะ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนดานการเลี้ยงสัตว
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 รวมสรางสรรคการเพิ่มมูลคาผลิตภั ณฑของภูมิภาค
คณะสัตวแพทยศาสตร สงเสริมพัฒนาความคิด ตัวชี้วัดที่ 22 จํา นวนผลิตภัณฑหรือบริการที่สงเสริมการสราง
สรางสรรคที่ผสมผสานกับภูมิปญญา และ
มูลคาเพิ่มใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
วัฒนธรรมของภูมิภาค

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

ขอมูลปที่ผานมา

คาเปาหมาย

7 แหง

5 แหง

3 กิจกรรม

อยางนอยกวา
3 กิจกรรม

3 ชุมชน

3 ชุมชน

2 เรื่อง

2 เรื่อง

หนา 19

สวนที่ 3
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 20

เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus
เปาประสงค :
เปนองคกรที่มีการจัด การที่ดี (G๐๐d G๐vernance Organizati๐n)
บนพื้นฐานของการเปนสวนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเดน

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 21

รายละเอียดผลการดําเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

3,715,000

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว

350,000

กลยุทธที่ 1 พัฒนาพื้นที่แ ละสิ่งแวดลอมใหเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)
1.1.1 โครงการจัดทําผังเฉพาะพื้นที่บ ริเวณคณะใหชัดเจน เชน เขตอาคารสํานักงานและการเรียนการสอน บริการรักษาพยาบาล โรงเรือน สถานที่จัดกิจกรรมและพักผอน และ
เขตประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร เปนตน เพื่อใหมีการพัฒนาพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
จัดทําแผนผังคณะในรูปแบบไวนิล/โปสเตอร
ติดตั้งอยางนอย 2 ตําแหนง มีไวนิล/โปสเตอรที่แ สดงแผนผังของ
ฝายบริหาร
คณะ
1.1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาพื้นที่แ ตละโซนตามผังคณะ
โครงการลานคอนกรีตภายในโรงเรือนโค
ลานคอนกรีตพื้นที่ 240 ตร. มีการปรับปรุงลานคอนกรีตภายใน
ฝายบริหาร
ม.
โรงเรือนโค
1.1.3 โครงการลดภาวะโลกรอน
โครงการคัดแยกและกําจัดขยะเพื่อลดภาวะโลกรอน

ไมนอยกวารอยละ 80

สัดสวนของมูลสัตวที่นําไปใช
ประโยชนเทีย บกับปริมาณทั้งหมด

ฝายบริหาร
-

กลยุทธที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด (Clean Energy)
1.2.1 มาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงคใหบุคลากรของคณะมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนอุปกรณที่ประหยัด
พลังงาน การบํารุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ
การรณรงคประหยัดพลังงาน
อยางนอย 3 กิจกรรม
มีกิจกรรมรณรงคประหยัดพลังงาน
ฝายบริหาร
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 22

ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของคณะฯ ใหสมบูรณ
1
.
3
.
1จัดทําแผนการตรวจสอบอาคาร การบํารุงรักษา การซอมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พรอมทั้งดําเนินการตามแผน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางคุมคา
และมีประสิทธิภ าพสูงสุดอยางตอเนื่อง
โครงการตรวจสอบความพรอมระบบสาธารณูปโภค
ภายในคณะฯ
- ไฟฟา ประปา กลองวงจรปด ระบบคีย การด ลิฟท
และรถยนต

อยางนอย 5 มาตรการ
(รองรับอยางนอย 5 ระบบ)

มีมาตรการตรวจสอบความพรอม
ระบบสาธารณูปโภคภายในคณะฯ

ฝายบริหาร
-

- ปรับปรุงภูมิทัศนโรงพยาบาลสัตว

โรงพยาบาลสัตว
1
0
0
,
0
0
0

ปรับปรุงประสิทธิภาพลิฟท

โรงพยาบาลสัตว
2
5
0
,
0
0
0

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม

215,000

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหมีประสิท ธิภ าพ มีความมั่นคง และปลอดภัย
2.1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหมีประสิท ธิภ าพในการบริการทั้งดาน Security, Cloud Platform และประสิท ธิภ าพของโครงขาย ICT โดยเฉพาะระบบ WiFi ให
ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการทั้งคณะ
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภ าพระบบ
ไมนอยกวารอยละ 85
รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
ฝายบริหาร
สารสนเทศ เชน ปรับปรุงระบบการใหบริการ
และนักศึก ษาตอประสิท ธิภ าพระบบ
Internet และ WiFi
สารสนเทศของคณะ

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 23

ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและการพักอาศัยที่นําสมัย (Learning and Living Smart)
2.2.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูผานสื่อ อิเล็คทรอนิกส
จัดซื้อหรือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหนังสือ
อยางนอย 5 รายการ
อิเล็กทรอนิกส
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การสรางสื่อเพื่อ การเรียนรูสําหรับนักศึกษา ในระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
การใช I
Tเปนเครื่องมือ จัดการเรียนการสอน
-การพัฒนาการเรียนรูแบบ E-learning รายวิช าใน
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร

2
.
1
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3
วิช า
2.2เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3
วิช า

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น

ฝายวิช าการ
200,000

2.1จํานวนสื่อเพื่อการเรียนรูใน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส
2
.
2จํานวนรายวิช าที่นําเอา Elearning เขามาชวยในการเรียนการ
สอน

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่มีช ีวิต (Living Library)
2.3.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุดและบริเวณโดยรอบเปน "หองสมุดมีชีวิต" เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตัวเองอยางสรางสรรค
ปรับปรุงภูมิทัศน
ไมนอยกวารอยละ 85
รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
พื้นที่การเรียนรูและศึกษาคนควาดวยตนเอง 24
พื้นที่สําหรับการเรียนรูตลอด 24
ชั่ว โมง
ชั่ว โมง
-บริเวณอาคารเชิดชัย ฯ เพื่อเปนแหลงเรียนรู
หองสมุดในสวน/หองสมุดสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

งบประมาณ

ฝายวิช าการ
15,000

-

ฝายบริหาร&
ฝายวิช าการ

3,150,000

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรที่เปนเลิศ
3.1.1 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารและแผนปฏิบัต ิราชการ เพื่อถายทอดสูการปฏิบัต ิใหมีระยะเวลาในการรายงานผลดําเนินงานที่รวดเร็ว มีประสิท ธิภ าพ และ
ประสิท ธิผ ล และครอบคลุมภารกิจหลักของคณะฯ
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 24

ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

การประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร
จัดทําแผนกํากับการดําเนินงานของคณะสัตว
จํานวน 1 แผน
แพทยศาสตร
แผนปฏิบัต ิการ
- แผนงบประมาณ
- แผนบริหารความเสี่ย งที่ครอบคลุมภารกิจหลักและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่ก ระทบตอคณะ พรอม
ทั้งมีการจัดการความเสี่ย งอยางเปนรูปธรรม
โครงการสงเสริมการปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรประจําคณะสัตวแพทยศาสตร (
เพิ่ม)
-แผนการใชเงินเพื่อจายคาตอบแทนผูบริหาร
จํานวน 1 แผน

ตัวชี้วัด
มีแผนบริหารความเสี่ย งของคณะฯ

มีแผนการใชเงินเพื่อจายคาตอบแทน
ผูบริหาร

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

5
0
,
0
0
0 ฝายวางแผนฯ
50,000 ฝายวางแผนฯ

ฝายบริหาร
1,600,000

-แผนจดทําเอกสารการเรียนการสอน

ฝายบริหาร
500,000

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่ส นับสนุนการขับ เคลื่อ นไปสูมหาวิท ยาลัย วิจัยชั้นนําระดับโลก
3.2.1 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคลองกับบทบาทในหนาที่ของแตละตําแหนงและสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ
โครงการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของ
ไมนอยกวา 10 คน
จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล หรือ
6
0
0
,
0
0
0 ฝายบริหาร
บุคลากร ประกอบดวย
พัฒนาตามแผนที่ว างไว
- เชิดชูเกีย รติและมอบรางวัล ใหแกบุคลากรที่มี
สมรรถนะดีเดนในแตละดาน
- พัฒ นาวาที่ผูบริหาร หรือบุคลากรระดับตางๆ
- การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตัวเอง
เขาสูตําแหนงทางวิชาการและเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 25

ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีแ ละไดมาตรฐานสากล
3.3.1 พัฒนาระบบบริหารที่เอื้อตอการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การพัฒนาประกันคุณภาพระดับคณะ
อยางนอย 1 ระบบ

ตัวชี้วัด

มีระบบสารสนเทศที่รองรับการ
บริหารจัดการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร
50,000

กลยุทธที่ 4 สรางวัฒนธรรมองคกรดานชุมชนสัมพันธและการสื่อ สารองคกร
3.4.1 จัดทําแผนการดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธ ใหสอดคลองกับกรอบและนโยบายของมหาวิท ยาลัย ฝกอบรมและสัมมนา ระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ภาคสวนที่เกี่ยวของ
และผูปฏิบัต ิงาน และดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของสังคม
โครงการฝกอบรม/สัมมนาบุคลากร
1.บุคลากรเขารวมกิจกรรม/ 1.จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ 2.รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่
-กิจกรรมผูบริหารพบบุคลากร
ฝายบริหาร
50
รวมกิจกรรม
2.รอยละความพึ
ง
พอใจของ
-โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร
ฝายวางแผนฯ
บุคลากรตอกิจกรรม/
1
0
0
,
0
0
0
-โครงการเพิ่มประสิท ธิภ าพการใหบริการรักษาสัตว โครงการ ไมนอยกวารอยละ
ฝายโรงพยาบาล
80
2
0
0
,
0
0
0
สัตว
กลยุทธที่ 5 จัดหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา
3.5.1 การจัดหารายไดจากการระดมทุนจากศิษยเกา ประชาชนทั่ว ไป องคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่
สําคัญ
โครงการหารายไดและสนับสนุนกิจกรรมที่ส ําคัญ
คืนสูเหยาชาวสัต วแพทย มข. (30,000 จากศิษ ยเกา) 1. ไมนอยกวา 3.51
1
.
ระดับ ความพึงพอใจของผูเขารวม
หนวยกิจการ &
2. ไมนอยกวา 500,000
งาน
- สมาคมศิษยเกา
บาทตอป
2. รายไดที่เกิดจากการระดมทุนของ
ฯ
ศิษยเกา
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 26

ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีป ระสิท ธิภาพ
3.6.1 ดําเนินการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการใหบริการเหตุฉุก เฉิน การปองกันและแกปญหาอัคคีภ ัย อุบ ัติภ ัยหรือการเกิดอุบตั ิเหตุตางๆ
โครงการเฝาระวังภัย
1. มีการจัดกิจกรรมอยาง
1. มีการจัดกิจกรรมวางแผนและซอม
- การวางแผน ซอมปองกันอัคคีภ ัยและความปลอดภัย นอย 2 กิจกรรม
ปองกันอัคคีภ ัยและความปลอดภัยขัน้
พื้นฐานและความปลอดภัยใน
ขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในหองปฏิบัต ิการ
หองปฏิบัต ิการ
- มีการรณรงคและสงเสริมความรูความเขาใจ สราง
1. มีการจัดกิจกรรมรณรงคและ
จิตสํานึกดานวินัยจราจร เชน การอบรมวินัยจราจร
สงเสริมความรูความเขาใจ การสราง
จิตสํานึกดานวินัยจราจร
แผนพับ ปายประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรม

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร
-

-

ฝายพัฒ นา
นักศึกษาฯ

หนา 27

เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy
เปาประสงค :
เปนองคกรที่เปนเลิศทางศิลปวิทยาการ

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 28

รายละเอียดผลการดําเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เสาหลักที่ 2 Excellence Academy
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

12,694,700.00
10,217,000.00

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเปนผูนําของสังคม
1. พัฒนากลไกการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความพลวัตสูง (Dynamicity) สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไปของสังคม มีความ
หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหแตละหลัก สูตรเพิ่มจํานวนรายวิช าที่สอนดวยภาษาอังกฤษ หรือการใชสื่อ ที่เปนภาษาอังกฤษใหมากขึ้นเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับ นักศึกษากอนเขาสูประชาคมอาเซีย น
3. ปรับ/เพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึก ษาและจํานวนบัณฑิตศึกษาโดยเนนการสนับสนุนความตองการทางวิชาชีพการสัตวแพทย
4
.ทบทวนระบบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ดานการติดตาม ทบทวนการดําเนินงานที่เปนเอกภาพมากขึ้น
4.1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนานักศึก ษาสัตวแพทยเพื่อความเปนเลิศ
โครงการกองทุนสงเสริมและพัฒนาบัณฑิต (รวม
1.มีจํานวนตามเปาที่คณะ
1.จํานวนนักศึกษาระดับ
ทุนการศึกษาของอาจารยอาวุโส (400,000) ทุน ป. กําหนด
บัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น
โท/เอกสําหรับ นศ ไทยอยางละ 5 ทุน (550,000)
2.ทุกหลัก สูตรที่เปดสอน
2.จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการ
ตางชาติอยางละ 5 ทุน (1,250,000), ทุนอาจาร
ไดรับการปรับปรุงตามรอบ ปรับปรุง
ศึกษาตางประเทศ 3 คน 1,200,000, ทุน+รางวัล ป. 3.มีไมนอยกวารอยละ 30
3.จํานวนรายวิช าที่สอนดวย
ตรี)
ของรายวิช าที่เปดสอน
ภาษาอังกฤษหรือรายวิช าที่ใชสื่อ การ
ทั้งหมด
สอนเปนภาษาอังกฤษ

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

3,800,000.00

ฝายวิช าการ

หนา 29

ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

บริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
- ระดับ ปริญญาตรี (4,000,000)
- ระดับ บัณฑิตศึกษา (200,000)

จํานวนนักศึก ษา

จํานวนนักศึก ษาหลักสูตรโครงการ
พิเศษ

โครงการฝายวิช าการ
- ปรับปรุงหลักสูตร (80000)
- สรางหลักสูตรวิทยาลัยสัตวแพทยชํานาญการ
(30000)
- เพิ่มพูนความรูเตรียมสอบใบประกอบวิช าชีพ
(ทวนสอบ 20000)
- กิจกรรมระดับ บัณฑิตศึกษา (ใชเงินกองทุน)
- เพิ่มจํานวนรายวิช าที่จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ (7000)
- นําเสนอผลวิจัยวิช าสัมมนาปญหาพิเศษ (30000)

รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม

จํานวนการจัดกิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

4,200,000.00

ฝายบริหาร&
ฝายวิช าการ

312,000.00

ฝายวิช าการ

โครงการบริหารจัดการสัตวทดลอง
จํานวนสัตวเพียงพอสําหรับ จํานวนและชนิดของสัตวที่ใชในการ
-โครงการสัตวทดลองเพื่อการเรียนการสอน
500,000
ใชในการเรียนการสอน
เรียนการสอน
-โครงการจัดหาพืชอาหารสัตว
1
5
0
,
0
0
0
-โครงการเพิ่มประสิท ธิภ าพการเลี้ย งสุกร
400,000
-โครงการเพิ่มประสิท ธิภ าพการเลี้ย งแพะ
10,000
-โครงการเพิ่มประสิท ธิภ าพการเลี้ย งโคกระบือ
30,000
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต
สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับ สถานศึกษา สถานประกอบการ หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

ฝายบริหาร
ฝายบริหาร
สถานีฟารมฯ
สถานีฟารมฯ
สถานีฟารมฯ

หนา 30

ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

4.2.1 โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการในวิช าชีพการสัตวแพทย
โครงการสหกิจศึกษา
มีสถานที่ฝ กงานสหกิจศึกษา
เพียงพอตามความตองการ
ของนักศึกษา
โครงการฝกงานนอกหลักสูตร
มีสถานที่ฝ กงานเพียงพอ
ตามความตองการของ
นักศึกษา
คายบูรณาการทางสัตวแพทย (
สโมสรนักศึกษา)
มากกวา 3.50

ตัวชี้วัด
มีเครือขายความรวมมือเปนสถานที่
ฝกงานสหกิจศึกษา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิช าการ

150,000.00

มีหนวยงานความรวมมือเปนสถานที่
ฝกงานนอกหลักสูตร

-

ฝายพัฒ นา
นักศึกษาฯ

-

ฝายพัฒ นา
นักศึกษาฯ

150,000.00

ฝายพัฒ นา
นักศึกษาฯ

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

4.2.2 โครงการของสโมสรนักศึก ษาสัตวแพทย (
งบประมาณที่จัดสรรใหสโมสรฯ 150,000/ป)
การจัดกิจกรรมของชุมนุมในสังกัดสโมสรนักศึก ษา อยางนอย 3 กิจกรรม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
-คายสัตวแพทยอาสา
-คาย Rabies
-คายบริการสุข ภาพสัตวรอบรั้ว มข.

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการรับเขาที่มีความหลากหลาย
สรางแรงจูงใจใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลือกเขาเรียนในคณะฯ และการสรางภาพลัก ษณที่ดีตอผูปกครอง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรียน
4.3.1 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร
ประชาสัมพันธหลักสูตร (ในและตางประเทศ)
คาย Vet. Camp (สโมสรนักศึก ษา)

ไมนอยกวา 2 ครั้ง
รายงาน 1 ฉบับ

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธหลักสูตร
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ฝายวิช าการ
30,000.00
-

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

ฝายพัฒ นา
นักศึกษาฯ
หนา 31

ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

4.3.2 โครงการผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัยขอนแกน และบริหารสถาบันตางประเทศรวมเจรจาขอตกลงความรวมมือ
โครงการเจรจาหาความรวมมือกับ สถาบัน
อยางนอย 1 สถาบันตอป มีการเซ็น MOU กับสถาบันใน
ตางประเทศ
ตางประเทศ
-ผูบริหารคณะฯ เจราจาขอตกลงความรวมมือ
(100,000)
-ผูบริหารสถาบันตางประเทศเยี่ยมเยือ น (50,000)
4
.
3
.
3โครงการฝายวิเทศสัมพันธ
โครงการรับนักศึก ษาตางชาติฝกงาน ศึกษาดูงาน ไมนอยกวา 10 คน
จํานวนนักศึก ษาตางชาติที่มาฝกงาน/
และทําวิจัยรวม
ดูงาน/ทําวิจัยรวม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

150,000.00

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

60,000.00

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรศึกษาดูงานกับ
ไมนอยกวา 3 คน
จํานวนบุคลากรที่ไป/มา เพื่อ ศึกษาดู
ฝายวิจัย และ
สถาบันตางประเทศ
งานกับ ตางประเทศ
100,000.00 วิเทศสัมพันธ
กลยุทธที่ 4 พัฒนานักศึก ษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม
1. จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูก ตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันฯ และพระราชกรณียกิจของพระองค ตลอดจนการ
สรางความรูและความเขาใจเกี่ย วกับการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยตามประเพณีการปกครองของไทยใหแกนักศึกษา
2. พัฒ นาระบบอาจารยที่ป รึกษาที่ดีท ี่สามารถใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา โดยการใหคําแนะนําดานการเรียนและการทํา
กิจกรรม การปรับตัวเขากับสังคมมหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่จะสนับสนุนใหนักศึกษาเปนคนดีแ ละคนเกงของสังคม
3. ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษาสอดคลองกับคานิยมไทย 12 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค สรางเสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิในความ
เปน มข.สามารถพัฒนานักศึก ษาเปนนักกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุข ภาวะที่ดี
4. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับ โครงการแกปญหาใหกับ ชุมชน ที่เปนโครงการความรวมมือกับ หนวยงานภายนอกเชน โครงการปดทองหลังพระ โครงการแก
จน โครงการพระดาบส เปนตน
5. สนับสนุน ใหอาจารย/
นักวิจัย และนักศึก ษาสรางความรวมมือกับ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมเพื่อสรางเสริมประสบการณวิช าชีพใหแกนักศึกษาทุกชั้นป
6
.
สรางเสริมประสบการณทํางานในวิชาชีพของนักศึก ษาในตางประเทศผานโครงการตางๆ เชน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึก ษา โครงการสหกิจศึกษาในตางประเทศ
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 32

ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

4.4.1 โครงการพัฒนาความรูความเขาใจของอาจารย และนักศึก ษาตามหลักการสากล
กิจกรรมพัฒนาวิชาการและกิจการนักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 80
-โครงการบริจาคโลหิตวันพอ-วันแม แหงชาติ
- อาจารยที่ป รึกษาพบนักศึกษา
-ปฐมนิเทศนักศึกษา
-ผูบริหารพบนักศึกษา
-พัฒนาบุคลิกภาพนักศึก ษา
ไมนอยกวารอยละ 80
การพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตพึงประสงค
แสดงความยินดีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญา
บัต ร
-ปจฉิมนิเทศ
-ไหวครู
-ฉีด วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับนักศึกษา
(งบกองทุน)
กิจกรรมระดับ บัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 85
-พัฒนาอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธ
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-กิจกรรมแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
-ทบทวนการดําเนินงานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา
-อบรมระบบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
(Turnitin)

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมและความ
พึงพอใจ

75,000.00 ฝายพัฒ นา
นักศึกษาฯ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมและความ
พึงพอใจ

100,000.00 ฝายพัฒ นา
นักศึกษาฯ

จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัต ิเปน
อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธเขารวม
กิจกรรม

-

ฝายวิช าการ

หนา 33

ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ 5 การพัฒนาการเปนผูประกอบการใหมใหแกนักศึกษา
1. สรางจิตวิญญาณ และปลูกฝงการเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษามีพื้นฐานแนวคิดความเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอื่น ความเปน Entrepreneurship และมี
แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพยสินทางปญญาของ มข. ไปเพิ่มมูล คาเปนผลิตภัณฑคุณภาพ
2. เตรียมความพรอมนักศึกษากอนเรียนชั้นคลินิกและการสอบใบประกอบวิชาชีพ (เก็บ หนวยกิตการฝกงานกอนขึ้นชั้นคลินิก เพิ่มประสบการณทาง
วิช าชีพ)
4.5.1 โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการที่ไดมาตรฐานอยางมืออาชีพ
โครงการ Start Up (50,000)
ตามจํานวนนักศึกษาที่
จํานวนผลิตภัณฑที่ผ ลิต และ
ผศ.กรวุธ & ผศ.
ลงทะเบียนเรียนรายวิช า
จําหนาย
จรีรตั น
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย
กลยุทธที่ 1 สรางความเขมแข็งในงานวิจัยที่เปนความโดดเดนของ มข. ไปสูระดับ สากล
5.1.1 โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร มข. ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
การประเมินโครงการวิจัย/บทความ
เปนไปตามจํานวน
มีรายงานการจายคาตอบแทน
โครงการวิจัย/บทความ
วารสารสัตวแพทย มข.
ไมนอยกวา 2 ฉบับ/ป
จํานวนวารสารที่ผ ลิต
5.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขีย นบทความวิจัยระดับนานาชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเขีย นบทความวิจัยระดับ ไมนอยกวา 10 เรื่อง
จํานวนงานวิจัยที่ส งตีพิมพระดับ
นานาชาติ (Writing Camp)
นานาชาติ

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

1,790,000.00

20,000.00

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

100,000.00

100,000.00

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

หนา 34

ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
5.2.1 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย (820,000)
ทุนโครงการวิจัย
ไมนอยกวา 10 โครงการ

ตัวชี้วัด

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

800,000.00

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

ทุนวิจัยสถาบัน
20,000.00
5.2.2 โครงการฝายวิจัย
โครงการสรางเครือขายนักวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น
(ทั้งในและตางประเทศ)

จํานวนอาจารยที่รวมทําวิจัยกับ
มหาวิท ยาลัยชั้นนําอันดับ 400 แรก
ของโลก
กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อตอการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
5.3.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC)
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC) รายงาน 1 ฉบับ
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 4 นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคาและการใชประโยชนเพื่อสังคม
5.4.1 โครงการสนับสนุนและสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
โครงการคาตอบแทนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน/ รายงาน 1 ฉบับ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ) (ใชเงิน
1% ของมหาวิท ยาลัย = 80,000)

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

50,000.00

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

700,000.00

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

-

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

ไมนอยกวา 4 คนตอป

รายงานสรุปการจายคาตอบแทน

หนา 35

ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มข. ไปสูความเปนสากล

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

687,700.00

กลยุทธที่ 1 จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพื้นฐานใหเปนสากล
6.1.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมความเปนนานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่เกี่ยวของกับคณาจารย นักศึกษา ระบบอํานวยความสะดวก ปรับปรุงเอกสารและปายตางๆ ใหเปนอยางนอย
สองภาษา
-จัดทําปายภาษาอังกฤษ
ขอมูล เปนปจจุบันทั้ง
มีปายบอกทาง ปายชื่อ/สถานที่เปน
ฝายบริหาร และ
-พัฒนา Website ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
- ฝายวิจัย และ
-โครงการเปลี่ย นเอกสารและคูมือเปนสองภาษา
วิเทศสัมพันธ
6
.
1
.
2โครงการปรับปรุงหองพัก สําหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมภายในคณะใหมีความเปนนานาชาติ รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่เปนนานาชาติ
โครงการที่พักและศูนยเรียนรูนักศึกษานานาชาติ
ไมนอยกวา 5 หอง
มีหองพัก นักศึกษานานาชาติ
ฝายบริหาร
กลยุทธที่ 2 เตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูอาเซียนและสากล
6.2.1 สรางเครือขายความรวมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในอาเซียนและนานาชาติ ในดานการพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยีระหวางสอง
สถาบัน
ผูบริหารเจรจาขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ
อยางนอย 1 แหง
มีความรวมมือกับ สถาบันคูความ
ฝายวิจัย และ
สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและนานาชาติ (4.3.3)
รวมมือ โดยเนนดานพัฒนาการวิจัย
- วิเทศสัมพันธ
นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนนักศึก ษา
และบุคลากร

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 36

ยุทธศาสตรกลยุทธ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

6.2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับ องคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางโอกาสใหแกนักศึกษา และบุคลากรของคณะที่จะกาวไปสูความเปนสากล ผานโครงการพัฒนาผูบริหาร
โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น ฯลฯ
โครงการฝายวิเทศสัมพันธ
โครงการคัดเลือกนักศึกษาสัตวแพทยไปศึกษาดูงาน ไมนอยกวา 10 คน
จํานวนนักศึก ษาที่ไดไปศึกษาดูงาน
ฝายวิจัย และ
ณ ตางประเทศ (4.1.1 งบกองทุนฯ 260,000)
ณ ตางประเทศ
- วิเทศสัมพันธ
6
.
2
.
3โครงการเพิ่มสัดสวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา หลัก สูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธเชิงรุกในกลุมประเทศเพื่อนบาน และ
มหาวิท ยาลัยที่เปนคูความรวมมือกัน
-โครงการสนับสนุนนักศึก ษาตางชาติศึกษาตอใน
ไมนอยกวา 3 คน
มีนักศึก ษานานาชาติระดับ
ฝายวิจัย และ
ระดับ บัณฑิตศึกษา (Matching Fund) กับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น
687,700.00 วิเทศสัมพันธ
มหาวิท ยาลัยคูความรวมมือ
กลยุทธที่ 3 เตรียมความพรอมของนักศึก ษา บุคลากร และคณาจารยเพื่อเขาสูอาเซีย นและสากล
6.3.1 โครงการสหกิจศึกษา
โครงการสนับสนุนนักศึก ษาไปฝกงานสหกิจศึกษา ณ อยางนอย 5 คน
มีนักศึกษาไปฝกงานสหกิจศึกษา ณ
ตางประเทศ (4.1.1 งบกองทุนฯ 100,000)
ตางประเทศ

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

-

ฝายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ

หนา 37

เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community
เปาประสงค :
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น หวงใยและดูแลชุมชนในมิติต างๆ

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 38

รายละเอียดผลการดําเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม
กลยุทธที่ 1 การอนุรักษ สืบ สาน และสรางคุณคาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุภูมิภ าคลุมน้ําโขง
7.1.1 โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย/ภูมิปญญาอีสาน
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
การสงเสริมวัฒ นธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม รายงาน 1 ฉบับ
-วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร (
3
0
,
0
0
0
)
ทําบุญสัตวทดลอง (30,000)
-ไหวครู (พัฒ นานักศึกษาใหเปนบัณฑิตพึงประสงค
1
0
,
0
0
0
)
ลอยกระทง (สโมสรนักศึกษา 35,000)
-สงกรานต (
3
0
,
0
0
0
)
วันเด็ก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม
กลยุทธที่ 1 ความหวงใยตอสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและชุมชนภายนอก
8.1.1 โครงการสัปดาหสุข ภาพสัตวเลี้ยงและวันรณรงคโรคพิษสุนัขบา
สัป ดาหสุข ภาพสัตวเลี้ยงและวันรณรงคโรคพิษสุนัข รายงาน 1 ฉบับ
บา
แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

350,000.00
210,000.00

ฝายบริหาร
210,000.00

140,000.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

20,000.00 โรงพยาบาลสัตว

หนา 39

ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคณะใหเปนองคกรที่นําเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม
8.2.1 โครงการเฝาระวังโรคระบาดสัตวรุนแรง
โครงการเฝาระวังโรคระบาดสัตวรุนแรง
รายงาน 1 ฉบับ
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหคณะเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ส ําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
8.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย และ Open
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม
จํานวนกิจกรรมที่จัด
House

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

100,000.00 โรงพยาบาลสัตว

20,000.00

โรงพยาบาล
สัตว&
ฝายวิจัย ฯ

หนา 40

เสาหลักที่ 4 : Creative Economy and Society
เปาประสงค :
เปนองคกรที่ใชองคความรูและนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสรางสรรค
เพื่อพัฒนาใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

หนา 41

รายละเอียดผลการดําเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุท ธศาสตรกลยุท ธ

โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

เสาหลักที่ 4 Creative Economy and Society
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 ศูนยกลางของเศรษฐกิจสรางสรรคของภูมิภาค
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
9
.
1
.
1โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการสรางสรรค (
C
r
e
a
t
i
v
eI
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
)
เพื่อพัฒ นาและสรางมูลคาผลิต ภัณฑของภูมิภาค
โครงการบํารุงรักษาระบบเอกซเรยคอมพิว เตอร
รายงาน 1 ฉบับ
มีรายงานการบํารุงรักษาระบบ
เอกซเรยคอมพิว เตอร
โครงการพัฒนาหองปฏิบัต ิการโรคปศุสัตวเพื่อเขาสู มีการดําเนินการ
มีการพัฒนาเพื่อเขาสูมาตรฐาน ISO
การรับรองมาตรฐาน ISO 17025
17025

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
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0 พยาบาลัตว
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8. ตารางกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรงพยาบาลสัตว
คณะ
รายจาย

คาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายลงทุน
เงินอุดหนุนยุทธศาสตร
- ฝายบริหาร
- ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
- ฝายวิชาการ
- ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ฝายพัฒนานักศึกษาฯ
- สถานีฟารมฝกนักศึกษา
- โรงพยาบาลสัตว
คาใชจายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คาใชจายอื่น (เงินรับฝาก ทุนการศึกษา ฯลฯ)
สนับสนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 1%
สนับสนุนคาสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%
กองทุนพัฒนาอาจารย/
บุคลากรและการวิจัยคณะ 1%
เงินทุนสํารองของคณะ 5%
รวมทั้งสิ้น

เงินแผนดิน
2,242,900
600,000

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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9,200,000

เงินรายได
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รวม
27,778,700
11,290,200
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ตารางกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
คณะ
รายจาย

คาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายลงทุน

เงินแผนดิน
2,242,900
600,000

เงินรายได
6,534,000
3,142,100
1,009,200

โรงพยาบาลสัตว
เงินแผนดิน
เงินรายได
19,001,800
8,148,100
9,200,000
-

รวม
27,778,700
11,290,200
10,809,200

คาใชจายตามยุทธศาสตร
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9
คาใชจายอื่น
สนับสนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 1%
สนับสนุนคาสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%
กองทุนพัฒนาอาจารย/
บุคลากรและการวิจัยคณะ 1%
เงินทุนสํารองของคณะ 5%
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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2,842,900

654,840
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3,150,000
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1,964,340
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ตารางการเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ประเด็นยุทธศาสตรและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตรชาติ

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เสาหลักของยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
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พัฒนาสู
2. เปน
3. สราง
การเปนสวน อุทยานการ ความเปน
หนึ่งของ เรียนรูตลอด เลิศในการ
มหาวิทยาลั ชีวิตของ
บริหาร
รายจาย
ยสีเขียว
สังคม
จัดการ
เงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร
- ฝายบริหาร
- ฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
- ฝายวิชาการ
- ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ฝายพัฒนานักศึกษาฯ
- สถานีฟารมฝกนักศึกษา
- โรงพยาบาลสัตว
รวมทั้งสิ้น
รวมตามเสาหลัก
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แผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560
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4. เปน
5. เปน
6. พัฒนา
7. รวม
8. เปน
9. เปน
องคกรที่
องคกรที่ มหาวิทยาลัย สงเสริมการ องคกรที่มี ศูนยกลาง
เปนเลิศ
เปนเลิศ สูความเปน ทํานุบาํ รุง
ความ
เศรษฐกิจ
ดานการ
ดานการ
สากล
ศิลป
หวงใยตอ สรางสรรค
ผลิตบัณฑิต
วิจัย
วัฒนธรรม
สังคม
ของภูม ิภาค

210,000

รวมทั้งสิ้น

3,060,000
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