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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 “เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล” 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม 
             เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
     ทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
     มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย 
     ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

บทน า 



 
 
 
 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการศึกษาวิเคราะห์  บทบาทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยหลักการและเหตุผลตาม
เจตนารมณ์ของการปฎิรูปการศึกษา ประกอบกับปัญหาและความต้องการสถาบันศึกษาหลักสูตรด้านสัตวแพทย์  และสัตวศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตลอดจนความต้องการของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ได้แยกส่วน 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ของคณะเทคโนโลยีในส่วนของหลักสูตรและบุคลากร พร้อมทั้งทรัพย์สินมาสังกัดในโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  
โดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์ม)  มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยเสริมศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์เป็นแหล่งสนับสนุนใน
ด้านการฝึกปฏิบัติ ในส่วนของหลักสูตรนั้นปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ของสาขา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี ไปเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของโครงการจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ตามล าดับ และในระยะแรกนี้ได้จัดให้มีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ิมขึ้นใหม่อีก 1 หลักสูตร และยังจัดให้มีโรงพยาบาลสัตว์
เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2/2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นประกอบไปด้วยคณะกรรมการในการยกร่างหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตร์ และคณะกรรมการด าเนินการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น นอกเหนือไปจากคณะท างานปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตร์ที่
ด าเนินการอยู่แล้วให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั้น ในปีงบประมาณ 2550 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ได้เสนอขอจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตว
ศาสตร์ไปก่อน ซึ่งหากมีความพร้อมจึงน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจัดตั้งเป็นคณะต่อไป 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้รับอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2551  
โดยเป็นการสมควรให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2551 จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Veterinary and Animal Sciences” 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ลงนามโดยพลเอกสุพิทย์  วรอุทัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ.2555  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 
ได้มีมติเปลี่ยนชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2551  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จึงมีมติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติการ

ประวัติความเป็นมา 



บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และให้เรียกชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Veterinary Sciences" ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ลงนามโดยศาสตราจารย์พิเศษ อักขราทร  จุฬารัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
 

 
  

 
 



 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่ตั้ง ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000  
โทรศัพท์/โทรสาร 043-742832, ภายใน 6179  Website: www.vet.msu.ac.th, facebook: Faculty of Veterinary Sciences MSU  
คณะสัตวแพทยศาสตร์แบ่งการบริหารหน่วยงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการคณะ ดังนี้ 
(1) งานบริหารทั่วไป 
(2) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(3) งานนโยบายและแผน งบประมาณ 
(4) งานประกันคุณภาพการศึกษา กพร. ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 
(5) งานบริการการศึกษา 
(6) งานกิจการนิสิต และกิจการพิเศษ 
(7) โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน 
ให้แบ่งหน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ดังนี้ 
(1) ส านักวิชาการ 
(2) ส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ข้อมูลนิสิต   ณ 

วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2561 มีนิสิตระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น จ านวน 152 คน  

คณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 87 คน (ณ 13 กุมภาพันธ์ 2561) แบ่งเป็นสายวิชาการ 41 คน (ร้อยละ 48 ) สายสนับสนุน 46 คน (ร้อยละ 53) จ าแนกเป็นข้าราชการ
สายวิชาการ  2 คน (ร้อยละ 5) พนักงานสายวิชาการ 39 คน (ร้อยละ 96) ข้าราชการสายทั่วไป 1 คน  (ร้อยละ 3) พนักงานราชการ 1 คน (ร้อยละ 3)  พนักงานปฏิบัติการ 
8 คน (ร้อยละ 18) ลูกจ้างชั่วคราว 36 คน (ร้อยละ 79) จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 1 คน (ร้อยละ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน (ร้อยละ 
13)  และอาจารย์ 35 คน (ร้อยละ 86) และจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาเอก 12 คน (ร้อยละ 30) วุฒิปริญญาโท 10 คน (ร้อยละ 25)  และวุฒิปริญญาตรี  19 คน 
(ร้อยละ 41)    

 
 

สถานการณ์และสภาพปัจจุบัน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 



 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และประกันคุณภาพ 

หัวหน้าส านักวิชาการ หัวหน้าส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานบริหารทั่วไป 

งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 

งานการเงิน บัญชี และพัสด ุ

งานนโยบาย และแผนงบประมาณ 
งานบริการการศึกษา 

โรงพยาบาลสัตวเ์พื่อการ
เรียนการสอน 

ศูนย์บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
 

 

 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง 

หลักสตูร สพ.บ. 

คณบดี 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายนิสิต
และกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
สัตว์เพื่อการเรียนการสอน 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา กพร. 
ความเสีย่ง และการจัดการความรู ้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

โครงสร้างองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 



  
 
 

ปรัชญา 
             วิชาการก้าวไกล วิจยัก้าวหน้า พฒันาสังคม 

 
วิสัยทัศน์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปน็สถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และงานวจิัย 1 ใน 5 ของประเทศ
ภายใน 4 ปี มุ่งเนน้บริการวชิาการทางสัตวแพทยศาสตร์สูชุ่มชน  

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมา ตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   2. ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม                
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และพฒันาศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นภาคอีสาน 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน ตามหลักกธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบณัฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐาน   
                                  อุดมศึกษา 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพฒันานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์กบัชุมชนและสงัคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เปน็ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สง่เสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยนื และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  สง่เสริมภาพลกัษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พฒันาคณะสตัวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยสเีขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



ค่านิยมองค์กร 
 
 

 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร 
(VETMSU)      

ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 
การมุ่งเน้นพัฒนา 

 
 
V = Volunteer    

 
จิตอาสา 

-การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
-การมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 

 
E = Excellence 

 
ความเป็นเลิศ 

-มุ่งเน้นในดา้นการท าวิจัยเพื่อน าความรู้มาพฒันาในดา้นการจัดการเรียนการสอนและ 
การบริการวิชาการ 

 
T = Teamwork  

 
การท างานเปน็ทีม 

-การพัฒนาบุคลากรทั้งในสายวชิาการส านักงานเลขานุการคณะฯ และโรงพยาบาลสัตว์ฯ (เน้นสัตว์เล็ก) 
สร้างความสัมพันธ์อนัดี สร้างทมีการท างานที่เข้มแข็ง 

 
M = Morality 

คุณธรรมจริยธรรม -ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต ด้านการจัดกิจกรรมและด้านการจัดการเรียนการสอน 
-ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร มีความตรงต่อเวลา มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่  
มีคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเองและผู้อื่น 
-ส่งเสริมให้บุคลากรรักองค์กร 

 
S = Sustainability 

 
ความยั่งยืน 

-การปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติมากข้ึน เพื่อให้มี ความช านาญด้าน
ทักษะวิชาชีพ 

U = Universality 
 
 

ความเป็นสากล -การสร้างเครือข่าย MOU 
-การประชุมวชิาการระดบัชาตหิรือนานาชาติ 
-การส่งนิสติไปฝึกงานตา่งประเทศ 
-การอบรมสหกิจศึกษา 



 
 
 
 
     
         
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 

ประสิทธิภาพ 
ตาม

ยุทธศาสตร ์

คุณภาพ 
การ

ให้บริการ 

ประสิทธิผล 
การปฏบิัติ
ราชการ 

 การพัฒนา
องค์กร 

การพัฒนาองค์กรภายใต้แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ (2561-2565) จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่1.การผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 2.การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 3.เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 4. การอนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภบิาล 6.ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ 7.พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

วิสัยทัศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ ตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และงานวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศ ภายใน 4 ปี มุ่งเนน้บรกิารวชิาการทางสัตวแพทย์ศาสตร์สู่ชุมชน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผน 
กลยุทธ ์แผนปฏิบัตริาชการให้สอดคลอ้ง
กับอัตลกัษณ์จุดเนน้ของคณะ 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทนัสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานสภาวิชาชีพและตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศกึษา 

การบรกิารวิชาการที่มุ่งเน้นการบริการกก การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพฒันา
นวัตกรรมทีส่ร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและ 

สังคม 

เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรูแ้ละบริการวิชาการ
แก่สังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

ส่งเสริมการน าทุนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ไปใช้
ประโยชนอ์ย่างย่ังยืน และ
ผสมผสานในระดับชาติและ
สากล 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสทิธิภาพ
และยกระดับการบริหาร
จัดการคณะตามหลักธรร
มาภิบาล 

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
 การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้ตอบสนองตอ่
การพัฒนามหาวทิยาลัย 

การพัฒนาระบบ
การจดัการความรู ้

พัฒนาฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่
ทันสมัยรองรับการบริหารจัดการ
ขององคก์ร 

พัฒนาระบบการเงินการ
คลังให้มีความมัน่คง 

พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 

ส่งเสริมให้นิสิตเป็นพลเมอืงดี
ของสังคม ให้สอดคลอ้งกับอตั
ลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีเครอืข่ายความร่วมมือด้านการวจิัย

ทั้งในและต่างประเทศ 
 

อนรุักษ์ ฟืน้ฟูปกป้องเผยแพร ่
พัฒนาศิลปะวัฒนธรรม 

สร้างเครอืข่ายกับผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งภาครฐัและเอกชน 

คณะมีหน่วยวจิัยและผลงานทีม่ี
ความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ ์

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ 

การให้บรกิารวชิาการ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนให้ย่ังยืน 

การจดัการศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์มารตฐานการศกึษา
ภายในและภายนอก 

บัณฑิตตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัทางด้านการวจิัยของ
อาจารย์ 
 

แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชมุชนเป็นที่พึง
ของสังคมและชมุชน 

น าองค์ความรูจ้ากการวิจัย
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร 
 

มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย ครบถ้วน
ถูกตอ้ง 

ส่งเสริมให้นิสิตเป็นพลเมอืงดี
และมีจติอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ตามอัตลกัษณ์นสิิต 

บุคลากรตอ้งมีคุณวฒุิ
และต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 
 

ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ
คณะให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนา
ในระดับสากล 

พัฒนาคณะ
สู่มหาลัยสี
เขียวและ
รักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

ส่งเสริมภาพลักษณ์
คณะฯให้มีคุณภาพ
และศักยภาพเป็นที่
รู้จักและยอมรับ
ทางวิชาการ 

ได้รับการจัดอนัดับ
หรือการประเมนิ
คุณภาพในระดับสากล 
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แผนปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ปี 2561    
เป้าประสงค์ 1.1)  หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร 
วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1  ร้อยละของหลักสตูรที่มีคะแนนผลการประเมิน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป  

ร้อยละ 80 -โครงการทบทวนและสรปุผลการด าเนินงานของ
หลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 งานประกันคูณภาพ 

1.1.2  ร้อยละของหลักสตูรที่มีความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอนหรือการปฏบิตัิการกับสถาบันใน
ประเทศหรือต่างประเทศ*  

ร้อยละ 
100 

-เงินสนับสนุนส่งเสรมิการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์และนักวิจยั ต่างประเทศ 
-เงินสนับสนุนส่งเสรมิอาจารย์และนักวิจัยเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

 งานวิชาการ 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี *  

ร้อยละ 90 -โครงการฝึกความช านาญทางวิชาชีพนอกหลักสูตร 
-โครงการสมัมนาสัญจร ศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ "เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ท่ีนี่มีค าตอบ" 
-โครงการจดัติวข้อสอบเพื่อการสอบประเมินความรู้
ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ "เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ท่ีนี่มีค าตอบ" 
-โครงการสมัมนาสัญจร ศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ "เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ท่ีนี่มีค าตอบ" 
-โครงการประเมินจิตวิทยา 

 งานวิชาการ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ปี 2561    
1.2.2 ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-
เอก) 

ไม่น้อยกว่า 
4.50 

-โครงการเตรียมความพร้อมนิสติหลักสตูรสัตว
แพทยศาสตร์บัณฑิตประจ าปี 2561 
 
 

 งานวิชาการ 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ท่ีเข้าทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วย
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มี
คะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU 
English Exit–Exam) 

ร้อยละ 
85 

 
 

  

1.2.4 (มหาวิทยาลยั/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต
(ป.ตรี) ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า 
ก่อนส าเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อย
กว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) 

ร้อยละ 
83 

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนสิิตสัตวแพทย ์

10,000 งานโสตฯ 

1.2.5 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา 
(ภาษาไทย และอังกฤษ หรือสื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีจัดการเรียนการสอน) (ทุกระดับ)  

ร้อยละ 
100 

 
 

  

1.2.6 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสติใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับ 5 -โครงการค่ายวิชาชีพสตัวแพทย์กับการบูรณาการทาง
วัฒนธรรม ชุมชน และสังคม 

 งานพัฒนานิสติ 

1.2.7 จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ/ หรือนานาชาต ิ

2 รางวัล -โครงการสนบัสนุนยกย่องเชิดชูเกียรตินสิิตเรียนด ี  งานพัฒนานิสิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ปี 2561  

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัยทหรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหา หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
2.1.2  จ านวนโครงการวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีสร้างคณุค่าทางวิชาการหรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม) 
 

3 โครงการ -โครงการอบรมการจดัการความรู ้(KM) ด้านการวิจัย
และการผลิตบณัฑิต 

 ส านักวิจัยฯ 

2.1.3  จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณาการสหวิชา 
 

ร้อยละ 
10 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ ์
2.2.1 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

ร้อยละ 10 -โครงการอบรมการจดัการความรู ้(KM) ด้านการวิจัย
และการผลิตบณัฑิต 
-โครงการส่งเสรมิการผลติงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ส านักวิจัยฯ 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
 

1 
ผลงาน 

2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมทีส่ร้าง
มูลค่าเพิม่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ
สังคม 
 
 
 

90,000 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ปี 2561  

เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.1 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ า* 
-กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

 
ร้อยละ 

35 

-กิจกรรมส่งเสริมอาจารย์และนักวจิัยเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ 
-กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการน าเสนอทางวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัยต่างประเทศ 
-โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงข้ึนสายวชิาการ 

 ส านักวิจัยฯ/งานวิชาการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ปี 2561  

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลยัมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานชุมชน
ต้นแบบ 

ระดับ 5 -โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2561 
-โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมและชุมชนในงานบุญ
เบิกฟ้าและกาชาด 
-โครงการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติและ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
-โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นสายวิชาการ 
-โครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

    งานวิชาการ 

3.1.2 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการให้บริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 
0.05 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์      

ต่อสังคม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ปี 2561  

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลยัอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐาน
การบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.1.1 จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินงาน
โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม   

1 
โครงการ 

-โครงการ 1 ชมรม 1 กิจกรรม  งานวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการที่สง่เสริมการ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

1 
ผลงาน 

-โครงการค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กบัการบูรณาการทางวัฒนธรรม 
ชุมชน และสังคม 

 งานวิชาการ 

4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มกีารบูรณาการ
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชน  

5 
ผลงาน 

-โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ ร าน้ าด าหัวขอพรผูสู้งอายุ 
ปีงบประมาณ 2561 
-โครงการท าบุญอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ (เขตพื้นที่
นาสีนวน) 
-โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง 
-โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 

 งานพัฒนานิสิต 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ปี 2561  

เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารจดัการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ       

ระดับ 5 -โครงการทบทวนและถา่ยทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี 2561 
 

 งานนโยบายและแผน 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายในไมต่่ ากว่า 4.00 

4.0 - โครงการอบรมประกันคณุภาพการศึกษาส าหรบับุคลากรและนิสติ ปี
การศึกษา 2560 
-โครงการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
ประจ าปีการศกึษา 2560 
-โครงการเตรยีมความพร้อมในการรบัการประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในจากกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ปี 2561 

 งานประกันคณุภาพฯ 

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตาม
แผนการรับนิสติ (ระดับปริญญาตรี) (ตัวช้ีวัดตาม
นโยบาย) 

ร้อยละ 
90 

-โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิงานสโมสรนสิิตคณะสัตว
แพทยศาสตร ์

 งานนโยบายและแผน 

เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล 
5.3.1 ระดบัความส าเรจ็ในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 

ระดับ 
5 

   

5.3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม 

  ร้อยละ 
    99 

5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน   ร้อยละ 
    96 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ปี 2561  
5.3.4 ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนประจ าปีให้แล้วเสรจ็ภายในไตรมาสที่ 
1 
 

 ร้อยละ 
   96 

   

เป้าประสงค์ที่ 5.4 คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก   ร้อยละ  

   25 
-โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการสอนและการ
ประเมินผล 
-โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นสายวิชาการ 

 งานบุคคล 

5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ   

ร้อยละ 
14 

5.4.3 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ
บุคลากร 

ระดับ  
5 

-โครงการเชิดชูเกยีรติบคุลากรดีเดน่ 
-โครงการเช่ือมความสมัพันธ์บุคลากรภายในคณะ 
-โครงการสมัมนาบคุลากรคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 

 งานบุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล     
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ปี 2561  

เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.2 จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/ผูเ้ช่ียวชาญชาว
ต่างประเทศทีม่ีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วม
สอนและ/หรือวิจยั (Inbound Visiting) และ/หรือมี
การแลกเปลี่ยนอาจารย/์นักวิจัย มมส กับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ (Outbound Visiting) 

10 
คน 

-โครงการให้ทุนสนับสนุนนิสติปรญิญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ 
ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship) 
-โครงการรับนสิิตต่างชาติแลกเปลีย่น (Inbound 
Exchange Student) 
-โครงการให้ทุนสนับสนนุนิสติปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ตา่งประเทศ 
(MSU Outbound Internship) 
-กิจกรรมส่งเสริมอาจารย์และนักวิจยัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศ 
-กิจกรรมสนับสนนุส่งเสรมิการน าเสนอทางวิชาการของอาจารยแ์ละ
นักวิจัยตา่งประเทศ 

 ส านักวิจัยฯ 

6.1.3 จ านวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสตูร 
(Inbound Exchange Student) 

1 
คน 

6.1.4 จ านวนการแลกเปลีย่นนิสติต่างชาติกับ
มหาวิทยาลยั (Inbound Exchange Student) และ/
หรือแลกเปลี่ยนนสิิต มมส กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) 

1 
คน 

6.1.5  จ านวนนายจ้างท่ีมีผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัท างานอยู่ และมคีวามสัมพันธ์อันดีกับ
คณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Employer List)
  

1 
คน 

6.1.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีการด าเนิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้ความรว่มมือระหว่าง
มหาวิทยาลยั/สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัทท้ังใน
และต่างประเทศกับคณะ 

1 
คน 

6.1.7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รบัการจัดอันดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของ
ประเทศ 

4 
หน่วยงาน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ปี 2561  
เป้าประสงค์ที่ 6.2  คณะสัตวแพทยศาสตร์มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ 
การจัดการศึกษานานาชาติ และมโีครงสร้างพื้นฐานท่ี
เอื้อต่อการศึกษานานาชาต ิ

ระดับ 
5 

   

    
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม   

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
 2561  

เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
7.1.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมหา
วิทยาลัยสเีขียว 

3 
โครงการ 

-โครงการ VET Big Cleaning Day  งานพัฒนานิสิต 

7.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า 

ระดับ 5 
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 
 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ(บาท) 

เงินสะสม เงินรายได้ รวม 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน

หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
119,150  119,150 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 

253,000  253,000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 220,000 167,900 387,900 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

65,000  65,000 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 

92,000 239,600 331,600 

6 ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้รับการ
ยอมรับและพัฒนาเป็นคณะในระดับสากล   

175,000  175,000 

7 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

5,000  5,000 

 รวมทั้งสิ้น 929,150 407,500 1,336,650 

 
 



[Type the document title] 
 

11 FACULTY OF VETERINARY SCIENCES MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 

 

 
กลยุทธก์ารด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ที่ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับ
การรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีะแนนผลการประเมิน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป 
 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาต ิ 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 
 
 

งานประกันคุณภาพฯ 80 85 90 95 100 

1.1.2 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีวามร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอนหรือการปฏบิตัิการกับสถาบันใน
ประเทศหรือต่างประเทศ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. จัดประชุมวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 
4. ส่งเสรมิการส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

งานวิชาการ 100 100 100 100 100 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ที่ 1.2) บัณฑติเปน็ผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า  
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี* 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาให้นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการสัตวแพทย ์
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรสตัว
แพทยศาสตรบัณฑิตผลิตบณัฑติที่สอดคล้องและ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

       งานวิชาการ 
 
 
 

90 90 100 100 100 

1.2.2 ระดบัคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) * 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการผลิตบณัฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

งานวิชาการ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ท่ีเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร 
ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้า
ทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) 

1. ส่งเสรมิให้นิสิตพัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 

งานพัฒนานิสิต 85 90 95 100 100 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ท่ีเขา้รับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเรจ็
การศึกษา 
มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบ
ทั้งหมด  (IT Exit-Exam) 

1. ส่งเสรมิให้นิสิตพัฒนาความสามารถทางด้าน 
สารสนเทศ ให้ผ่านการทดสอบ (IT Exit-Exam) 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

งานโสตฯ 83 85 90 95 100 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
1.2.5 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสอง
ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการ
สอนภาษาต่างประเทศท่ีจดัการเรยีนการสอน) ทุก
ระดับ 

1. ส่งเสรมิให้อาจารยผ์ลิตสื่อการเรียนการสอน
สองภาษา 

งานวิชาการ 100 100 100 100 100 

1.2.6 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั และอัต
ลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือใน
หลักสตูรของคณะ* 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมหรือ
โครงการทีส่ะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชา หนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน  

งานวิชาการ 5 5 5 5 5 

1.2.7 จ านวนนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รบัรางวัลใน
ระดับชาติและ/ หรือนานาชาต ิ

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนนิสติและศิษย์เก่าให้มี
ความสามารถในการสร้างผลงานในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ

งานพัฒนานิสิต 2 
รางวัล 

2 
รางวัล 

2 
รางวัล 

3 
รางวัล 

4 
รางวัล 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  2561 2562 2563 2564 2565 
   เป้าประสงค์ที่ 2.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช ้
   แก้ปัญหา หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมและชุมชน 

2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณคา่ทางวิชาการหรือ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรและนสิิตมี
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
2. ส่งเสรมิการสร้างคณุค่าทางวิชาการจาก
งานวิจยั 
 

ส านักวิจัยฯ 3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวชิา 
 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ ์
2.2.1 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

1. ส่งเสรมิการขอทุนวิจัยจากแหลง่เงินทุน
ภายนอก 
2. ส่งเสรมิการท าวิจัยและการบรกิารวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

ส านักวิจัยฯ ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

1. ส่งเสรมิให้คณะมีงานวิจัยและการบริการ
วิชาการให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กับชุมชนและสังคม 
 

ส านักวิจัยฯ 1  
ผลงาน 

1 
 ผลงาน 

1 
ผลงาน 

2  
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมที่
สร้างมลูค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม 
 
 
 

1. ส่งเสรมิให้คณะมีงานวิจัยและการบริการ
วิชาการให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กับชุมชนและสังคม 
 
 

ส านักวิจัยฯ 90,000 90,000 90,000 90,000 95,000 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ที่ 2.3) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.1 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ า* 
-กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

1. ส่งเสรมิการท าวิจัยของบุคลากร 
2. ส่งเสรมิการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรในคณะ  

ส านักวิจัยฯ 35 40 45 50 55 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1) คณะสตัวแพทศาสตร์มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างคณะกับชุมชนและสงัคม 
3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ชุมชนต้นแบบ 
 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรมีการ
ด าเนินงานร่วมกับชุมชนในการสรา้งชุมชน
ต้นแบบ 

ส านักวิจัยฯ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

3.1.2 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการให้บริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงิน
บริการวิชาการที่หัก 10%) 

1. ส่งเสรมิการท าวิจัย และบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน 
2. ส่งเสรมิการจดัโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน 

ส านักวิจัยฯ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1) คณะสตัวแพทยศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณา
การจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.1.1 จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินงาน
ตามนโยบายโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม  
      

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรมีการด าเนิน
โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

งานพัฒนานิสิต 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

  เป้าประสงค์ที่ 4.2)  คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนนิงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

งานพัฒนานิสิต 1  
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มกีารบูรณาการ
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชน  

1. ส่งเสรมิให้คณะฯได้บูรณาการกจิกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ระหว่างหน่วยงานภายในและชุมชน 

งานพัฒนานิสิต 5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

5 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  2561 2562 2563 2564 2565 
    เป้าประสงค์ 5.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ       

1. พัฒนาระบบบริหารจดัการตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัตริาชการใหส้อดคลอ้งกับอัตลักษณ์
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ 
2. ก าหนด KPI ระดับองค์กรระดบัหน่วยงาน 
ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน 
เพื่อให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI 
มีประสิทธิภาพ 

งานนโยบายและแผน ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
6 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายในไมต่่ ากว่า 4.00 

1. พัฒนาระบบการตดิตามผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

งานประกันคุณภาพฯ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตาม
แผนการรับนิสติ (ระดับปริญญาตรี) (ตัวช้ีวัดตาม
นโยบาย) 

1. จัดท าแผนการรับนิสติ 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 90 95 95 100 100 

    เป้าประสงค์ที่ 5.2) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธภิาพ 
5.3.1 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย 

1. จัดท าแผนเพิ่มรายไดล้ดรายจ่าย งานนโยบายและแผน ระดับ 
 5 

ระดับ 
 5 

ระดับ 
 5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

5.3.2 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

1. พัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคง
และมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณะฯ 

งานนโยบายและแผน 99 99 99 100 100 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

1. พัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคง
และมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณะฯ 

งานพัสด ุ 96 96 96 96 96 

5.3.4 ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับ
งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปีให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 
 
 
 
 

1. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

งานการเงินและบญัช ี 96 98 99 100 100 

 เป้าประสงค์ที่ 5.4) คณะสตัวแพทยศาสตร์มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
  

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ ไปศึกษาต่อ
จนส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

งานบุคคล 25 25 25 30 35 

5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ   

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเง่ือนไขของ
ระบบบรหิารงานบุคคล  
 

งานบุคคล 14 14 14 15 16 
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 ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะในระดับสากล   
เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ที่ 6.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมนิคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 จ านวนนักวิชาการ/นักวิจัยจากคณะสัตว
แพทยศาสตร์หรือสถาบันต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ 
อันดีกับคณาจารย/์คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic 
Peer List) 

1. ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกคณะฯ 
 

งานประกันคุณภาพฯ 10 
คน 

10 
คน 

10 
คน 

11 
คน 

12 
คน 

6.1.2 จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/ผูเ้ช่ียวชาญชาว
ต่างประเทศทีม่ีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วม
สอนและ/หรือวิจยั (Inbound Visiting) และ/หรือมี
การแลกเปลี่ยนอาจารย/์นักวิจัย มมส กับมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ (Outbound Visiting) 

1. ส่งเสรมิให้ผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 
 
 
 
 

ส านักวิจัยฯ 1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

2 
คน 

3 
คน 

6.1.4 จ านวนการแลกเปลีย่นนิสติต่างชาติกับ
มหาวิทยาลยั (Inbound Exchange Student) และ/
หรือแลกเปลี่ยนนสิิต มมส กับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ 
(Outbound Exchange Student) )  

1. ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศ 
 
 

ส านักวิจัยฯ 1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

2 
คน 

3 
คน 

6.1.5  จ านวนนายจ้างท่ีมีผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัท างานอยู่ และมคีวามสัมพันธ์อันดีกับ
คณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Employer List)
  
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิให้นิสิตฝึกประสบการณ์นอกหลักสูตร 
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบัณฑิตของ
คณะฯท างานอยู่ 
 

งานพัฒนานิสิต 15 
หน่วยงาน 

15
หน่วยงาน 

15
หน่วยงาน 

16
หน่วยงาน 

17
หน่วยงาน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
  2561 2562 2563 2564 2565 
6.1.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีการด าเนินกิจกรรม
แลกเปลีย่นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/
สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัททั้งในและ
ต่างประเทศกับคณะ 

1. ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนนิสติกับสถาบันใน
ต่างประเทศ 

งานวิชาการ 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

6.1.7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รบัการจัดอันดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาคณะฯให้มีคณุภาพและ
ศักยภาพเป็นที่รูจ้ักและยอมรับทางวิชาการได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ 4 
หน่วยงาน 

4 
หน่วยงาน 

4 
หน่วยงาน 

5 
หน่วยงาน 

6 
หน่วยงาน 

    เป้าประสงค์ที่ 6.2)  คณะสัตวแพทยศาสตร์มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 

6.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบ 
การจัดการศึกษานานาชาติ และมโีครงสร้างพื้นฐานท่ี
เอื้อต่อการศึกษานานาชาต ิ

1. ส่งเสรมิให้มีการจัดสภาวะแวดล้อม ระบบการ
สื่อสาร เอกสารและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
คณะฯให้เป็นสากล 
2. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล 

งานวิชาการ ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
6 

ระดับ  
7 
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  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

  2561 2562 2563 2564 2565 
เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
7.1.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคณะใหส้อดคล้องกับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีวตามเกณฑม์าตรฐานของ 
Green University Ranking 
  
 

งานนโยบายและแผน 3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

7.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้า 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคณะใหส้อดคล้องกับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีวตามเกณฑม์าตรฐานของ 
Green University Ranking 
2. ส่งเสรมิให้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากร และ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

งานนโยบายและแผน ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
6 

ระดับ 
7 
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ที่ปรึกษา 

 คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

  วิเคราะห์ข้อมลู/ แหล่งข้อมูล 

  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  จัดท ารูปเลม่ 

  นางสาวสิริพร นิลดี     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ปีที่พิมพ ์

  มิถุนายน 2561 

จ านวน 5 เล่ม 

คณะผู้จัดท า 
 


