
 

 
 

  

 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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    คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

              อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2562 

 



 

 

 

 
 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
ปรัชญา 
              ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน 
 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  
           “เป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล” 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ต่อสังคม  
            ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ       
            ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
                                มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
            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 043-712823, 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 31 มกราคม 2562 มีนิสิตระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น จ านวน 158 คน  
 
คณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 93 คน (ณ 31 มกราคม 2562) แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 42 คน (ร้อยละ 45.17 ) บุคลากรสายสนับสนุนและสายปฏิบัติการ 51 คน 

(ร้อยละ 54.84) จ าแนกบุคลากรสายวิชาการออกเป็น ข้าราชการสายวิชาการ 2 คน (ร้อยละ 4.77 ) พนักงานสายวิชาการ 40 คน (ร้อยละ 95.24 ) จ าแนกเป็นบุคลากร
ตามต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 1 คน (ร้อยละ 2.38)ขอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน (ร้อยละ 14.29 ) และจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาเอก 12 คน 
(ร้อยละ 28.58 ) วุฒิปริญญาโท 10 คน (ร้อยละ 23.81 ) วุฒิปริญญาตรี 20 คน (ร้อยละ 47.62 )  จ าแนกบุคลากรสายสนับสนุนและสายปฏิบัติการออกเป็น ข้าราชการ 1 
คน (ร้อยละ 1.96 ) พนักงานราชการ 10 คน (ร้อยละ 19.61 )  ลูกจ้างชั่วคราว 40 คน (ร้อยละ 78.44 ) 

สถานการณ์และสภาพปัจจุบัน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 



 

 

 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้าส านักวิชาการ 
หัวหน้าส านักวิจัย 
และบริการวิชาการ 

งานบริหารทั่วไป 

งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

งานนโยบาย และแผนงบประมาณ 
งานบริการการศึกษา 

โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียน
การสอน 

ศูนย์บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (สถาบันสมทบ) 
 

 

 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือกลางเพื่อการบริการ 

หลักสูตร สพ.บ. 

คณบดี 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายนิสิตและ
กิจการพิเศษ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา กพร. 
ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง 
 

 

 

โครงสร้างการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
สัตว์เพื่อการเรียนการสอน 



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีประมาณ พ.ศ 2562 หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 
 

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

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยท์ี่มีความรู้ ความสามารถ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑติที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพีการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ       
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

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



 

 

ค่านิยมองค์กร 
 

 

ค่านิยมองค์กร 
(VETMSU)      

ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 
การมุ่งเน้นพัฒนา 

 
 

V = Volunteer    

 
จิตอาสา 

- การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
- การมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 

 
E = Excellence 

  
 

ความเป็นเลิศ 

- มุ่งเน้นในดา้นการท าวิจัยเพื่อน าความรู้มาพัฒนาในด้านการจดัการเรียนการสอนและ 
การบริการวิชาการ 

 

T = Teamwork  

 
การท างานเปน็ทีม 

- การพัฒนาบุคลากรทั้งในสายวิชาการส 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. 2562-2566 
 

ประสิทธิภาพ 
ตาม

ยุทธศาสตร ์

คุณภาพ 
การ

ให้บริการ 

ประสิทธิผล 
การปฏบิัติ
ราชการ 

 การพัฒนา
องค์กร 

การพัฒนาองค์กรภายใต้แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ (2562-2566) จ านวน 7 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชนก์ับชุมชนและสังคม ยทุธศาสตร์ที ่3
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล ยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดบัการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลยัสีเขียวและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

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

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผน 
กลยุทธ ์แผนปฏิบัตริาชการให้สอดคลอ้ง
กับอัตลกัษณ์จุดเนน้ของคณะ 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทนัสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานสภาวิชาชีพและตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศกึษา 

การบรกิารวิชาการที่มุ่งเน้นการบริการก การวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้และพัฒนา
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 

การพัฒนาระบบการ
จัดการความรู ้

พัฒนาฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่
ทันสมัยรองรับการบริหารจัดการของ
องค์กร 

พัฒนาระบบการเงินการคลัง
ให้มีความมั่นคง 

พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพ 

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
สังคมและชมุชนเป็นที่พึ่ง
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 
 



[Type the document title] 
 

1 FACULTY OF VETERINARY SCIENCES MAHASARAKHAM  UNIVERSITY  

 

แผนปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 1.1)  หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรอง
จากองค์กร วิชาชีพระดับชาติ/ นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีะแนนผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดี (3.01)*  ขึ้นไป 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
90 

- โครงการทบทวนและสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
  สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรคณะสตัวแพทยศาสตร์  
- โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข 
 

นางเสาวนีย์ จรสัแสง 
ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข 1.1.2 จ านวนหลักสูตรไดร้ับการรบัรองเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ี

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสตูรวิชาชีพไดร้ับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/ นานาชาติ** 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

 
1 

หลักสูตร 

1.1.3 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีวามร่วมมือด้านการจดัการเรียน
การสอนหรือการปฏิบตัิการกับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
100 

1.1.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปิดสอน** (Non Degree) 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1 
หลักสูตร 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี * (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ90 - โครงการฝึกความช านาญทางวิชาชีพนอกหลักสูตร 
- โครงการเตรียมความพร้อมนสิิตหลักสตูรสัตวแพทยศาสตร 
  บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
- โครงการประเมินจติวิทยา 
- โครงการสมัมนาสัญจร ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 
  ขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
  "เจาะลึกการสอบประเมินฯ ที่น่ีมีค าตอบ" 

5,000 
10,000 

 
2,000 
20,000 

 
 

นางสาวสุกัญญา ทองโรจน ์
อ.สพ.ญ. ณัฐญา วัดเวยีงค า 

 
นางเสาวนีย์ จรสัแสง 
นางเสาวนีย์ จรสัแสง 

 
 

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) 
(ประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ) * (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ไม่น้อยกว่า 
4.50 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตาม

ร้อยละ 
25 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มคีะแนนผลการทดสอบไม่น้อย
กว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) (มหาวิทยาลัย+
คณะวิชา) 
 

- โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
- โครงการจัดติวข้อสอบเพื่อการสอบประเมินความรู ้
  ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการสตัว 
  แพทย์ ในหมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 
 

10,000 
10,000 

 
 

 

นางสาวสุกัญญา ทองโรจน ์
นางเสาวนีย์ จรสัแสง 

 
 

 1.2.4 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา มคีะแนนผลการทดสอบ ไม่
น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
 

ร้อยละ 
83 

1.2.5 รายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมดอย่างน้อย 1 รายวิชา** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
 

1 
รายวิชา 

1.2.6 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของคณะ และอตัลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
 

ระดับ 5 

1.2.7 จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/ หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และ/ หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/ 
หรือนานาชาต ิ

3 
รางวัล 

  รวม 9 โครงการ 97,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2562 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม** (มหาวิทยาลัย+
คณะวิชา) 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 5 

- โครงการสนับสนุนและส่งเสรมิงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและ 
  งานสร้างสรรค์แก่อาจารย์และนกัวิจัยภายในคณะ 
- โครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

  250,000 
 
- 

นางผกาพรรณ เพลยีวงษ ์
 

อาจารย์วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ 
2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการเชิงบูรณาการสหวิชา หรือสร้าง
มูลค่าเพิม่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
 

 
1 

โครงการ 

2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
เชิงบูรณาการสหวิชา* 
 

3 
โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
     - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

 
 

30,000 

- โครงการอบรมการจดัการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยและ 
  การผลติบัณฑิต 

3,000 นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม (มหาวิทยาลัย+คณะ
วิชา) 

 
1 

ผลงาน 
2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่ม
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) คณะเลอืกด าเนินการได ้
กรณีที่ 1 คณะไมไ่ด้รับจัดสรรหรอืสนับสนุนดา้นนวัตกรรม 

 
 

 

≥90,000 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.3) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.1 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า* 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
     - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

 
ร้อยละ 40 

 

- โครงการอบรมการจดัการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยและ 
  การผลติบัณฑิต 

- นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร 

  รวม 4 โครงการ 253,000  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างคณะกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ* 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ระดับ 5 - โครงการค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์กบัการบูรณาการทาง   
  วัฒนธรรม ชุมชน และสังคม 
- โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

50,000 
 

200,000 

นางสาวสุกัญญา ทองโรจน ์
 

นางผกาพรรณ เพลยีวงษ ์3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินท่ีได้รับจากการบริการวิชาการ
ภายนอกต่ออาจารย์ประจ า (จ านวนเงิน/ จ านวนอาจารย์
ประจ า) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
    - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

 
6,000 

เป้าประสงค์ที่ 3.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ 
3.2.1 จ านวนผู้มารับบริการเพิม่ขึ้น**  ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 
- โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2562 
- โครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 อ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ ์
นางผกาพรรณ เพลยีวงษ ์

  รวม 4 โครงการ 270,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2562 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 4.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูร
ณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.1.1 จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม   1 

โครงการ 
- โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
 

100,000 นางสาวสุกัญญา ทองโรจน ์

เป้าประสงค์ที่ 4.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
4.2.1 จ านวนผลงาน/ โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรม
ที่ส่งเสรมิมลูค่าเพิ่ม หรือคุณค่าใหก้ับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* (คณะสามารถเลือกด าเนินการ
ได้) 

 - โครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 15,000 นางผกาพรรณ เพลยีวงษ ์

       4.2.1.2) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุบ ารุง 
       ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสรา้งคุณค่าทางวิชาการ 
       ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ 
       สังคม 

1 
โครงการ 

4.2.2 จ านวนผลงานท่ีมีการบรูณาการกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นระหว่างคณะและ
หน่วยงานภายในและชุมชน (มหาวิทยาลัย+คณะ/
หน่วยงาน) 

5 
ผลงาน/ 
โครงการ 

  รวม 2 โครงการ 115,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ปี 2562 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ 5.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ*(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา)       

ระดับ 5  - โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ  
   ราชการประจ าปี 2562 
 - โครงการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
20,000 

นางพรทิพย์ พันธมุชัย  
นางสาวสิรพิร นลิด ี

นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร 5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายในไม่
ต่ ากว่า 4.25* 

 

4.25 

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับ
นิสิตเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562** (มหาวิทยาลัย+
คณะวิชา) 

 

 

5.1.3.1 ระดับปริญญาตร ี ร้อยละ 
90 

เป้าประสงค์ 5.2)  คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธภิาพ 

5.2.1 ระดับความส าเรจ็ของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ (มหาวิทยาลยั+คณะ/หน่วยงาน) 

- 

ระดับ 5 - - - 

เป้าประสงค์ 5.3) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
  5.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนเพิม่รายไดล้ดราย 
  จ่าย(มหาวิทยาลยั+คณะวิชา) 
 

ระดับ 5 - โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัต ิ
  ราชการประจ าปี 2562 

   นางพรทิพย์ พันธุมชัย  
นางสาวสิริพร นิลด ี

5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 
 

ร้อยละ 
100 

5.3.4 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
100 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
เป้าประสงค์ 5.4) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) (บังคับเฉพาะคณะที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา) 
 

 - โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัต ิ
  ราชการประจ าปี 2562 
- โครงการสมัมนาบุคลากรคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนและการ 
  ประเมินผล 
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที ่
  สูงขึ้น สายวิชาการ 

 
 

200,000 
 

15,000 
 

5,000 

นางพรทิพย์ พันธุมชัย  
นางสาวสิริพร นิลด ี

นางพรทิพย์ พันธุมชัย  
นางสาวสิริพร นิลด ี

นางเสาวนีย์ จรสัแสง 
 

นางสาวขวัญกมล โพธ์ิมินทร ์
5.4.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** (มหาวิทยาลัย+คณะ/
หน่วยงาน) 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 5 

  รวม 6 โครงการ 215,000  

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระดับสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 6.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานการส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ใหไ้ดร้ับการยอมรับ
และพัฒนาเป็นคณะในระดับสากล** (มหาวิทยาลัย+คณะ
วิชา) 

ระดับ 5 - โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัต ิ
  ราชการประจ าปี 2562 

 
 

 นางพรทิพย์ พันธุมชัย  
นางสาวสิริพร นิลด ี

 
 
 6.1.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ไดร้ับการจดัอันดับคณุภาพ

และมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล (มหาวิทยาลัย+คณะ
วิชา) 

ไม่น้อยกว่า 
4 

หน่วยงาน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 6.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ 
การจัดการศึกษานานาชาติ และมโีครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อ
การศึกษานานาชาติ* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ระดับ 5 - โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัต ิ
  ราชการประจ าปี 2562 

15,000 
 

นางพรทิพย์ พันธุมชัย  
นางสาวสิริพร นิลด ี

  รวม 2 โครงการ 15,000  

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม   

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2562  

เป้าประสงค์ 7.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขยีวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 

ระดับ 5 - โครงการ VET Big Cleaning Day 5,000 นางสาววาสนา รันตแสง 
นางสาวนวพร อรรถฮาตศร ี

นายสัจพงษ์ วงษาไฮ 7.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจดัการขยะ 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 

ระดับ 5 

  รวม 1 โครงการ 5,000  

 
ส่วนที่ 8 ตัวช้ีวัดที่มีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2562  

พัฒนาจุดเน้นหรือจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณข์องหน่วยงาน 

8.1.1 จ านวนโครงการควบคุมป้องกันโรคสตัว์เพื่อส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

1 
โครงการ 

- โครงการบริการวิชาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- โครงการส่งเสรมิสุขภาพนิสิตและบุคลากรป้องกันโรคพิษสุนัข 
  บ้า 

      - 
- 

นางผกาพรรณ เพลยีวงษ ์
นางสาวสิริพร นิลด ี
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และ
มาตรฐานของชาติและสากล 

97,000 9 
 

2 พัฒนาการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม 

253,000 4 

3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 270,000 4 
4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทาง

วัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคม 
115,000 2 

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

215,000 6 

6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล     

15,000 2 

7 การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม   5,000 1 
8 ตัวชี้วัดที่มีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์  2 
 รวม 975,000 29 
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กลยุทธก์ารด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ 1.1)  หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการ
รับรองจากองค์กร วิชาชีพระดับชาติ/ นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีะแนนผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับดี (3.01)*  ขึ้นไป 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาให้หลักสูตรได้รับ
การรับรองคณุภาพและมาตรฐานใน
ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
90 

 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

เพ็ญพิชญา 

1.1.2 จ านวนหลักสูตรไดร้ับการรบัรองเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสตูรวิชาชีพไดร้ับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/ นานาชาติ** 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลยั
ทั้งในและต่างประเทศ 
2. จัดประชุมวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4. ส่งเสรมิการส่งนิสิตไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

เสาวนีย ์

1.1.3 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีวามร่วมมือด้านการจดัการเรียน
การสอนหรือการปฏิบตัิการกับสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศ* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

เสาวนีย ์

1.1.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปิดสอน** (Non Degree) 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

เสาวนีย ์

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี * (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาให้นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูร
สัตวแพทยศาสตรบณัฑติผลิตบณัฑิต
ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการ

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

เสาวนีย ์
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ของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) 
(ประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ) * (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการผลิต
บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

ไม่น้อย
กว่า 
4.50 

เสาวนีย ์

1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มคีะแนนผลการทดสอบไม่น้อย
กว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) (มหาวิทยาลัย+
คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิให้นิสิตพัฒนาความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

สุกัญญา 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ท่ีเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา มคีะแนนผลการทดสอบ ไม่
น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิให้นิสิตพัฒนาความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ผ่าน
การทดสอบ (IT Exit-Exam) 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
83 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

สกานท์ 

1.2.5 รายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมดอย่างน้อย 1 รายวิชา** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิให้อาจารยจ์ัดการเรยีนการ
สอนสองภาษา 

1 
รายวิชา 

1 
รายวิชา 

1 
รายวิชา 

1 
รายวิชา 

1 
รายวิชา 

เสาวนีย ์

1.2.6 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของคณะ และอตัลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดั
กิจกรรมหรือโครงการที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชา หนึ่งหลกัสูตร
หนึ่งชุมชน  

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 เสาวนีย ์

1.2.7 จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/ หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และ/ หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/ 
หรือนานาชาต ิ

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนนิสติและศิษย์
เก่าให้มีความสามารถในการสร้าง
ผลงานในระดับชาติและ/ หรือ
นานาชาติ 

3 
รางวัล 

3 
รางวัล 

3 
รางวัล 

4 
รางวัล 

5 
รางวัล 

สุกัญญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เป้าประสงค์ที่ 2.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา 
หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชมุชน 
2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์** (มหาวิทยาลัย+คณะ
วิชา) 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากร
และนิสติมผีลงานวิจัย/ งาน
สร้างสรรค ์
2. ส่งเสรมิการสร้างคณุค่าทาง
วิชาการจากงานวิจัย 
 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 5 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 5 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 5 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 5 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 5 

ผกาพรรณ 

2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการเชิงบูรณาการสหวิชา หรือสร้าง
มูลค่าเพิม่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
 

 
1 

โครงการ 

 
1 

โครงการ 

 
1 

โครงการ 

 
2 

โครงการ 

 
3 

โครงการ 

ผกาพรรณ 

2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
เชิงบูรณาการสหวิชา* 
 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

ผกาพรรณ 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า** (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิการขอทุนวิจัยจากแหลง่
เงินทุนภายนอก 
 

     ผกาพรรณ 

     - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม (มหาวิทยาลัย+คณะ
วิชา) 

1. ส่งเสรมิให้คณะมีงานวิจัยและการ
บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม 
รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 
 

 
1 

ผลงาน 

 
1 

ผลงาน 

 
1 

ผลงาน 

 
2 

ผลงาน 

 
3 

ผลงาน 

ผกาพรรณ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่ม
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) คณะเลอืกด าเนินการได ้
กรณีที่ 1 คณะไมไ่ด้รับจัดสรรหรอืสนับสนุนดา้นนวัตกรรม 

1. ส่งเสรมิให้คณะมีงานวิจัยและการ
บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม 
รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 

 
 

 

≥90,000 

 
 

 

≥90,000 

 
 

 

≥90,000 

 
 

 

≥90,000 

 
 

 

≥95,000 

 
 

ผกาพรรณ 

เป้าประสงค์ที่ 2.3) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.1 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า* 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
     - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

1. ส่งเสรมิการท าวิจัยของบุคลากร 
2. ส่งเสรมิการตีพมิพ์ผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรในคณะ  

 
ร้อยละ 

40 
 

 
ร้อยละ 

45 
 

 
ร้อยละ 

50 
 

 
ร้อยละ 

55 
 

 
ร้อยละ

60 
 

ผกาพรรณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ท่ี 3.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างคณะกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ* 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรมี
การด าเนินงานร่วมกับชุมชนในการ
สร้างชุมชนต้นแบบ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ผกาพรรณ 

3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินท่ีได้รับจากการบริการวิชาการ
ภายนอกต่ออาจารย์ประจ า (จ านวนเงิน/ จ านวนอาจารย์
ประจ า) (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 
    - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

1. ส่งเสรมิการท าวิจัย และบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
2. ส่งเสรมิการจดัโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

ผกาพรรณ 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ 
3.2.1 จ านวนผู้มารับบริการเพิม่ขึ้น**) 1.ส่งเสริมการจัดหารายได้เข้าสู่คณะฯ

จากการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ 
ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
10 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
10 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
10 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
10 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
10 

ภาวิน ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 4.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณา
การจากการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.1.1 จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม   1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หลักสตูรมี

การด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

 
สุกัญญา 

เป้าประสงค์ที่ 4.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนทีส่ามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2.1 จ านวนผลงาน/ โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรม
ที่ส่งเสรมิมลูค่าเพิ่ม หรือคุณค่าใหก้ับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* (คณะสามารถเลือกด าเนินการ
ได้) 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนนิงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม
ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

      4.2.1.2) จ านวนผลงาน/ โครงการทางด้านท านุบ ารุง   
      ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างคณุค่าทางวิชาการ 
      ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

 
สุกัญญา 

4.2.2 จ านวนผลงานท่ีมีการบรูณาการกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และ
หน่วยงานภายในและชุมชน (มหาวิทยาลัย+คณะ/
หน่วยงาน) 

5 
ผลงาน/ 
โครงการ 

5 
ผลงาน/ 
โครงการ 

5 
ผลงาน/ 
โครงการ 

5 
ผลงาน/ 
โครงการ 

6 
ผลงาน/ 
โครงการ 

 
สุกัญญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ 5.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ* (มหาวิทยาลยั+คณะวิชา)       

1. พัฒนาระบบบริหารจดัการตามแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิราชการให้
สอดคล้องกับอัตลักษณจ์ุดเน้นของ
มหาวิทยาลยั และนโยบายของชาติ 
2. ก าหนด KPI ระดับองค์กรระดบั
หน่วยงาน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มี
ความสอดคล้องกัน เพื่อให้การประเมิน
หน่วยงานและบุคคลตาม KPI มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 สิริพร 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายในไม่
ต่ ากว่า 4.25* 

 

1. พัฒนาระบบการตดิตามผลการ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 เพ็ญพิชญา 

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับ
นิสิตเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562** (มหาวิทยาลัย+
คณะวิชา) 

1. จัดท าแผนการรับนิสติให้สอดคล้อง
กับสภาวิชาชีพ  
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 

เสาวนีย ์5.1.3.1 ระดับปริญญาตร ี ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

  เป้าประสงค์ 5.2) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.1 ระดับความส าเรจ็ของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ** (มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 

1. ส่งเสรมิให้การพัฒนาระบบสารสน 
เทศเพื่อการบรหิารจดัการคณะฯ 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 สกานท์ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

  เป้าประสงค์ 5.3) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
  5.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนเพิม่รายไดล้ดราย 
  จ่าย(มหาวิทยาลยั+คณะวิชา) 

1. จัดท าแผนเพิ่มรายไดล้ดรายจ่าย ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 สิริพร 

5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 

1. พัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้มี
ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพเอือ้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

พรทิพย์ 

5.3.4 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

วาสนา 

เป้าประสงค์ 5.4) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) (บังคับเฉพาะคณะที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา) 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
เงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล  
 

ร้อยละ
18 

ร้อยละ
18 

ร้อยละ
18 

ร้อยละ
19 

ร้อยละ
20 

ขวัญกมล 

5.4.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** (มหาวิทยาลัย+คณะ/
หน่วยงาน) 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
5 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
5 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
5 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
5 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
5 

ขวัญกมล 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระดับสากล 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เป้าประสงค์ที่ 6.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 

6.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานการส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ใหไ้ดร้ับการยอมรับ
และพัฒนาเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระดับสากล** 
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

  1. พัฒนาความเป็นสากลให้กับคณะฯ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 เสาวนีย ์

6.1.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ไดร้ับการจดัอันดับคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล (มหาวิทยาลัย+คณะ
วิชา) 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาคณะฯ ให้มี
คุณภาพและศักยภาพเป็นที่รูจ้ักและ
ยอมรับทางวิชาการได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากล 

ไม่น้อย
กว่า 
4 

หน่วยงาน 

ไม่น้อย
กว่า 
4 

หน่วยงาน 

ไม่น้อย
กว่า 
4 

หน่วยงาน 

ไม่น้อย
กว่า 
4 

หน่วยงาน 

ไม่น้อย
กว่า 
4 

หน่วยงาน 

เสาวนีย ์

เป้าประสงค์ที่ 6.2) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ 
การจัดการศึกษานานาชาติ และมโีครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อ
การศึกษานานาชาติ* (มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

1. ส่งเสรมิให้มีการจัดสภาวะแวดล้อม 
ระบบการสื่อสาร เอกสารและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของคณะฯ ให้เป็นสากล 
2. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้
สามารถสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนและการให้บริการต่าง ๆ ที่เปน็
สากล 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 เสาวนีย ์
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่คณะสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม   

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ 7.1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขยีวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคณะใหส้อดคล้อง
กับมหาวิทยาลยัสีเขยีวตามเกณฑ์
มาตรฐานของ Green University 
Ranking 
2. ส่งเสรมิให้มีโครงการลดการใช้
ทรัพยากร และเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 สิริพร 

7.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจดัการขยะ 
(มหาวิทยาลัย+คณะ/ หน่วยงาน) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 สิริพร 

 
ส่วนที่ 8 ตัวช้ีวัดที่มีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 

พัฒนาจุดเน้นหรือจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณข์องหน่วยงาน 
8.1.1 จ านวนโครงการควบคุมป้องกันโรคสตัว์เพื่อส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดั
โครงการป้องกันโรคในสัตว์ท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

สุกัญญา 
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ที่ปรึกษา 

 คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

  วิเคราะห์ข้อมลู/ แหล่งข้อมูล 

  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  จัดท ารูปเลม่ 

  นางสาวสิริพร นิลดี     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ปีที่พิมพ ์

  มีนาคม 2562 

จ านวน 10 เล่ม 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะผู้จัดท า 


