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และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนราชการต้องท าการพัฒนาการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งแผนฉบับนี้เป็นการแปลง
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 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความคาดหวังให้แผนฉบับนี้เป็นกลไกส าคัญในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานให้มีแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ/ การพัฒนามหาวิทยาลัย
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2561) 
 
วิสัยทัศน์ 
 “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 
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 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการศึกษาวิเคราะห์ บทบาทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนพร้อมด้วยหลักการและเหตุผลตาม
เจตนารมณ์ของการปฎิรูปการศึกษา ประกอบกับปัญหาและความต้องการสถาบันศึกษาหลักสูตรด้านสัตวแพทย์ และสัตวศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตลอดจนความต้องการของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ได้แยกส่วน 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ของคณะเทคโนโลยีในส่วนของหลักสูตรและบุคลากร พร้อมทั้งทรัพย์สินมาสังกัดในโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  
โดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์ม)  มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยเสริมศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์เป็นแหล่งสนับสนุน
ในด้านการฝึกปฏิบัติ ในส่วนของหลักสูตรนั้นปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ของ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี ไปเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของโครงการ
จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ตามล าดับ และในระยะแรกนี้ได้จัดให้มีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ิมข้ึนใหม่อีก 1 หลักสูตร และยังจัดให้มี
โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2/2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นประกอบไปด้วยคณะกรรมการในการยกร่าง
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการด าเนินการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น นอกเหนือไปจากคณะท างานปรับปรุงหลักสูตรสัตว
ศาสตร์ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึนนั้น ในปีงบประมาณ 2550 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ได้เสนอขอจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตว
ศาสตร์ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ไปก่อน 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 เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา 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 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2551  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จึงมีมติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม

ประวัติความเป็นมา 
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พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 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 นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่ตั้ง ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/ โทรสาร 043-742823  
Website : http://www.vet.msu.ac.th คณะสัตวแพทยศาสตร์แบ่งการบริหารหน่วยงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงาน 
ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 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 19 มกราคม 2560 มีนิสิตระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น จ านวน 174 คน  

คณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 83 คน (ณ วันที่ 19 มกราคม 2560) แบ่งเป็นสายวิชาการ 40 คน (ร้อยละ 48.19 ) สายสนับสนุน 43 คน (ร้อยละ 51.80) จ าแนกเป็น
ข้าราชการสายวิชาการ  2 คน (ร้อยละ 5) พนักงานสายวิชาการ 38 คน (ร้อยละ 95) ข้าราชการสายทั่วไป 1 คน  (ร้อยละ 2.32) พนักงานราชการ 1 คน (ร้อยละ 2.32)  
พนักงานปฏิบัติการ 7 คน (ร้อยละ 16.27) ลูกจ้างชั่วคราว 34 คน (ร้อยละ 79.06) จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 1 คน (ร้อยละ 2.5 ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน (ร้อยละ 12.50)  และอาจารย์ 34 คน (ร้อยละ 85) และจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาเอก 9 คน (ร้อยละ 22.5) วุฒิปริญญาโท 10 คน 
(ร้อยละ 25)  และวุฒิปริญญาตรี  21 คน (ร้อยละ 52.50)     

สถานการณ์และสภาพปัจจุบัน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

http://www.vet-animsci.msu.ac.th/
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หมายเหตุ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์  
          ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

หัวหน้าส านักวิชาการ หัวหน้าส านักวิจัยและ
บริการวิชาการฯ 

งานบริหารท่ัวไป งานกิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ 

งานการเงิน บัญชี และ
พัสด ุ

งานนโยบาย และแผน
งบประมาณ 

งานบริการการศึกษา โรงพยาบาลสัตวเ์พื่อ
การเรยีนการสอนฯ 

ศูนย์บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
 

 

ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการให้บรกิาร 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง 

หลักสตูร สพ.บ. 

คณบดี 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร 

รองคณบดีฝ่ายนิสิตและ
กิจการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กพร. ความ
เสี่ยง และการจัดการ
ความรู ้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ฯ 

 

โครงสร้างองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และงานวิจัย 1 ใน 5 
ของประเทศภายใน 4 ปี มุ่งเน้นบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์สู่ชุมชน  

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตร ฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 2. ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม                
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกปูอง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสาน 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน ตามหลักกธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบ 
     มาตรฐานอุดมศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที ่2  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ 
      และสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
    (น  าหนักร้อยละ 25) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560   
เป้าประสงค์ 1.1)  หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจาก
องค์กร 
                      วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1  ร้อยละของหลักสตูรที่มีคะแนนผลการประเมิน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป  
(มหาวิทยาลัย+คณะวิชา) 

2.95 3.05 3.00 ร้อยละ 60 -โครงการนิสติและบุคลากรกับการประกันคณุภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

9,000 
 
20,000 

นางสาว
เพ็ญพิชญา 

1.1.2  ร้อยละของหลักสตูรที่มีความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอนหรือการปฏบิตัิการกับสถาบันใน
ประเทศหรือต่างประเทศ* (มหาวทิยาลัย+ คณะวิชา) 

- - 3.00 ร้อยละ 60 -โครงการฝึกความช านาญทางวิชาชีพภาคฤดูร้อน 
- MOU กับ ม.ขอนแก่น 

5,000 
- 

นางสาวสุ
กัญญา 
นางเสาวนีย ์

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มทีักษะทางด้านวิชาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตมหาวิทยาลัย 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี * (มหาวิทยาลัย+ 
คณะวิชา) 

- 84 2.00 ร้อยละ 
90 

-โครงการปฐมนเิทศนิสติสหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
 

10,000 
 

นางเสาวนีย ์

1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผูส้ าเรจ็การศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.
ตร-ีโท-เอก)  (ประเมินจากผู้ใช้บณัฑิต) * 
(มหาวิทยาลัย+ คณะวิชา) 

- - 2.00 ไม่น้อยกว่า 
4.50 

-โครงการฝึกความช านาญทางวิชาชีพภาคฤดูร้อน 
-โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
-โครงการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ประกันคณุภาพระดับหลักสตูร 

5,000 
25,000 
20,000 

นางเสาวนีย ์

1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า 
ก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 100 ของ
นิสิตทั้งหมดในช้ันปีท่ีหลักสูตรก าหนด  (MSU 

100 100 3.00 ร้อยละ 
90 
 

-โครงการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อ 
สารดา้นภาษาอังกฤษ 
 

- 
 

นางสาวสุ
กัญญา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560   
English Exit – Exam) (มหาวิทยาลัย+ คณะวิชา) 
 
1.2.4 ร้อยละของนิสิต (ป.ตร-ีโท-เอก) ที่เข้าทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า  
มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของนิสิตทีเ่ข้าทดสอบทั้งหมด 
(MSU English Exit – Exam) (มหาวิทยาลัย+ คณะ
วิชา) 

100 100 2.00 ร้อยละ 
20 

-โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

5,000 นางสาวสุ
กัญญา 

1.2.5 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ท่ีเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐาน ICT  หรือเทียบเท่า ก่อนส าเรจ็การศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  ของนิสิตทั้งหมดในช้ันปีท่ี
หลักสตูรก าหนด  (IT Exit-Exam)  (มหาวิทยาลัย+ 
คณะวิชา) 

100 100 3.00 ร้อยละ 
93 

-โครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา  
 (MSU IT Exit –Exam) 

- 
 

นายสกานท์ 

1.2.6 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT  ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเรจ็การศึกษา  
มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด 
(IT Exit-Exam)    (มหาวิทยาลัย+ คณะวิชา) 

100 100 2.00 ร้อยละ 
70 

-โครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา  
 (MSU IT Exit –Exam) 

- นายสกานท์ 

1.2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา 
(ภาษาไทย และอังกฤษ หรือสื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีจัดการเรียนการสอน)  
(ทุกระดับ)  (มหาวิทยาลัย+ คณะวิชา) 

100 100 2.00 ร้อยละ 
90 

-โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและการ
วัดผล 
-โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

5,000 
 
5,000 

นางเสาวนีย์  
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560   
1.2.8 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั และอัตลักษณ์
ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือในหลักสตูร
ของคณะ* (มหาวิทยาลัย+ คณะวิชา) 

5 5 1.00 ระดับ 5 -โครงการน าเสนอผลงานของนิสิตสัตวแพทย ์
-โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
-โครงการ 1 ชมรม 1 กิจกรรม 
 

5,000 
3,000 
30,000 
 

นางเสาวนีย์  

1.2.9  จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าไดร้ับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  (คณะวิชา) 

4 4 1.00 2  
รางวัล 

 -โครงการสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรตินสิิตเรียนด ี
 

100,000 
 
 

นางสาวสุ
กัญญา 

1.2.10 จ านวนศิษยเ์ก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย+ คณะ
วิชา) 

- 4 1.00 1 
คน 

-โครงการฝึกซ้อมบณัฑิตเพื่อเข้ารบัพระราชทาน
ปริญญาบัตรและคืนสู่เหย้าศิษย์เกา่สัตวแพทย ์
-โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ผู้ปกครองและศิษยเ์ก่าฯ 

100,000 
 
5,000 

นางสาวสุ
กัญญา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
   (น  าหนักร้อยละ 25) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559  2560  

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน 
2.1.1 จ านวนหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความ 
โดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ (คณะ) 
 

- 3.00 6.00 1 
หน่วยวิจัย 

-โครงการสนบัสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรคแ์ก่อาจารย์ 
และนักวิจัยภายในคณะ 
 

160,000 นางสาวกิตติยา 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
2.2.1 จ านวนความร่วมมือทางการวิจัยของคณะ/
หน่วยงานกับนักวิจัยภายนอกสถาบันท้ังในและ/หรือ
ตา่งประเทศ 

0 3.00 6.00 2 -โครงการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย ์
-โครงการสนบัสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรคแ์ก่อาจารย์ 
และนักวิจัยภายในคณะ 
-โครงการสนบัสนุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

120,000 
 
160,000 
 
5,000 

นางสาวกิตติยา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559  2560  

2.2.2 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ า* (มหาวิทยาลัย+คณะ)        
                - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  

5 4.00 3.00 ร้อยละ 
30 

-โครงการสนบัสนุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5,000 นางสาวกิตติยา 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาของชมุชนและสังคม 
2.3.1) จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีสร้างคณุค่าทางวิชาการ หรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชนหรือสังคม* (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

- - 5.00 5 
โครงการ 

-โครงการสนบัสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรคแ์ก่อาจารย์ 
และนักวิจัยภายในคณะ 
-โครงการสนบัสนุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

160,000 
 
5,000 

นางสาวกิตติยา 

เป้าประสงค์ที่ 2.4  มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 
2.4.1 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณาการสหวิชา* (มหาวิทยาลัย+
คณะ) 

 
- 

 
- 

3.00 5 
โครงการ 

-โครงการสนบัสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรคแ์ก่อาจารย์ 
และนักวิจัยภายในคณะ 
-โครงการสนบัสนุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

160,000 
 
5,000 

 
นางสาวกิตติยา 

2.4.2 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลยั+คณะ) 

- - 1.00 ร้อยละ 
0.05 

-โครงการสนบัสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรคแ์ก่อาจารย์ 
และนักวิจัยภายในคณะ 
-โครงการสนบัสนุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

160,000 
 
5,000 
 

นางสาวกิตติยา 

เป้าประสงค์ที่ 2.5) มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมขึ นจากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนหรือสังคมได้ 
2.5.1 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

- - 0.50 1 
ผลงาน 

-โครงการสนบัสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรคแ์ก่อาจารย์ 
และนักวิจัยภายในคณะ 
-โครงการสนบัสนุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

160,000 
 
5,000 

นางสาวกิตติยา 

2.5.2 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรมทีส่ร้าง
มูลค่าเพิม่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน
หรือสังคม* (มหาวิทยาลัย+คณะ) 

- - 0.50 ร้อยละ 
0.05 

-โครงการสนบัสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรคแ์ก่อาจารย์ 
และนักวิจัยภายในคณะ 
-โครงการสนบัสนุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

160,000 
 
5,000 

นางสาวกิตติยา 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

11 FACULTY OF VETERINARY SCIENCES MAHASARAKHAM  UNIVERSITY 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม  (น  าหนัก ร้อยละ 10) 
เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 2558 2559  ปี 2560  
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มีการด าเนินงาน
โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชน  หรือสถานประกอบการ* 
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

5 5 8.00 ร้อยละ 
80 

-โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน - นางสาว 
กิตติยา 

3.1.2 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากการให้บริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก(เฉพาะเงินบริการ
วิชาการที่หัก 10%)* (มหาวิทยาลัย+คณะ)        

- - 2.00 ร้อยละ 
0.05 

-โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน - นางสาว 
กิตติยา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

สังคม  (น  าหนัก ร้อยละ  10) 
เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560  
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน 
                      การสอนและการวิจัย 
4.1.1 จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินงาน
โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม  (คณะ) 
      

5 5 5.00 1 
โครงการ 

-โครงการ 1 คณะ 1 ศลิปวัฒนธรรม 3,000 นางสาว 
สุกัญญา 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 
(มหาวิทยาลัย+คณะ)        

- - 4.00 1 
ผลงาน 

โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 3,000 นางสาว 
สุกัญญา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560  

4.2.2 จ านวนผลงาน/โครงการที่มกีารบูรณาการ
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและ
ชุมชน*  (มหาวิทยาลัย+คณะ)        

 
- 

 
- 

 
1.00 

5 
ผลงาน 

-โครงการ 1 คณะ 1 ศลิปวัฒนธรรม 
-โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวขอพร 
ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 
-โครงการถวายเทยีนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝนเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา 
 

3,000 
15,000 
 
5,000 

นางสาว 
สุกัญญา 

นางสาววาสนา 
นางสาวพรชนก 
นางสาวขวัญ

กมล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล (น  าหนัก ร้อยละ 20) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560  

เป้าประสงค์ 5.1) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ (มหาวิทยาลัย+คณะ)        

5 5 1.00 ระดับ 5 -โครงการทบทวนและถา่ยทอดแผนกลยุทธ ์ 15,000 นางสาว
สุภาพร 

5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน  ไม่ต่ ากว่า 3.51 (คณะ/หน่วยงาน) 

5 5 1.00 ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

- โครงการนิสิตและบุคลากรกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

9,000 นางสาว
เพ็ญพิชญา 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 
5.2.2 ระดบัความส าเรจ็ของการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (มหาวิทยาลยั+คณะ)        

4 5 2.00 ระดับ 5 -มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตค์ณะสัตว
แพทยศาสตร์สม่ าเสมอ 

- นายสกานท์ 

       
5.2.3 ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการถ่ายทอด
และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(มหาวิทยาลัย+คณะ)        

- 4 1.00 ระดับ 5 -โครงการถ่ายทอดและสร้างความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- นายสกานท์ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560  

เงินงบประมาณแผ่นดิน        
5.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม(กรณคีณะหน่วยงานท่ีไม่ได้
รับการจดัสรรงบรายจ่ายลงทุน) 

4 4 0.50 มากกว่า 
≥  96 

-ติดตามการเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

- 
 

นางสาว
สุภาพร 

5.3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมป ี

- - 0.50 ร้อยละ 
100 

-ติดตามการเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

- นางสาวนฤ
ทิพย์ 
นางสาว
สุภาพร 

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย        
5.3.3 ร้อยละของการกันเงินไว้เบกิเหลื่อมป ี - - 0.50 ไม่มีการ 

กันเงิน 
-ติดตามการเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

- นางสาวนฤ
ทิพย ์
นางสาว
สุภาพร 

5.3.4 ระดับความส าเรจ็ในการก ากับด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนงานการเงินและบญัช ี
 

- - 1.0 ระดับ 5 -อบรมการปฏบิัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัช ี - นางพรทิพย์ 

5.3.5 ระดับความส าเรจ็ของการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี

- - 1.0 ระดับ 5 -อบรมการปฏบิัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ - นางวาสนา 

5.3.6 ร้อยละของเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน
ต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบประมาณเงิน
รายได้) 
 

- - 0.50 10 -รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 
คงเหลือสิ้นปีงบประมาณ จากกองแผนงาน 

- นางสาว
สุภาพร 

5.3.7 ระดับความส าเรจ็ในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 
 

- - 1.0 ระดับ 5 -การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

- นางสาว
สุภาพร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560  

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    
(มหาวิทยาลัย+คณะ)       

0.68 0.67 5.00 ร้อยละ 
20 

-สนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก - นางสาวขวัญ
กมล 

5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  (มหาวิทยาลัย+คณะ)      

........ ......... 5.00 ร้อยละ 
12 
 

-สนับสนุนให้อาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ - นางสาวขวัญ
กมล 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  (น  าหนัก  ร้อยละ 5) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินการ น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560  

เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 จ านวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/
หน่วยงาน/มมส (คณะ) 

3 3 2.00 10 
คน 

-โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติและ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
 
 

120,000 
 

นางสาว
เพ็ญพิชญา 

6.1.2  จ านวนอาจารย์/นักวิจัย/ผูเ้ชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วม
สอนและ/หรือวิจยั (Inbound Visiting)  และ/หรือมี
การแลกเปลี่ยนอาจารย/์นักวิจัย มมส  กับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ  (คณะ) 

- - 0.50 1 
คน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

5,000 นางสาว 
กิตติยา 

6.1.3  นิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสตูร 
(Inbound) (คณะ) 

0 0 0.50 1 คน --สนับสนุนการรับนสิิตฝึกงานชาวต่างชาติ 
 
 

- นางสาวสุ
กัญญา 

6.1.4  จ านวนหลักสูตรทีม่ีการแลกเปลี่ยนนสิิต
ต่างชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Visiting) และ/
หรือแลกเปลี่ยนนสิิต มมส กับมหาวิทยาลัย

5 5 0.50 1 
หลักสูตร 

-สนับสนุนการส่งนิสติไปฝึกงานยังต่างประเทศ  นางสาวสุ
กัญญา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินการ น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ ปี 2560  

ต่างประเทศ  (Outbound Visiting)   (คณะ) 
6.1.5 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา* 

- - 0.50 ได้รับการ
จัดอันดับ
ไม่น้อย
กว่า 4 

หน่วยงาน 

-โครงการเตรยีมความพร้อมในการรับการประเมิน
ประกันคณุภาพระดับหลักสตูร 

10,000 นางเสาวนีย ์

เป้าประสงค์ที่ 6.2  มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อ
การศึกษานานาชาต*ิ 

- - 1.0 ระดับ 
5 

-โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติและ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 

 

120,000 นางเสาวนีย ์

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม  (น  าหนัก ร้อยละ 5) 

เป้าประสงค์/ตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน น  าหนัก เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2558 2559 ร้อยละ 2560  

เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอนัดับเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีวในระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ*  
(มหาวิทยาลัย+คณะ) 

5 5 1.00 ไม่เกิน 1 
ใน 5 
ของ

ประเทศ 

-โครงการ VET Big Cleaning Day เฉลมิพระเกียรต ิ 5,000 นางสาวสุภาพร 

7.1.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสรมิ 
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (คณะ) 
 

- - 3.00 3 -โครงการ VET Big Cleaning Day เฉลมิพระเกียรต ิ 5,000 นางสาวสุภาพร 

7.1.3 ระดับความส าเรจ็ของการประหยดัพลังงาน
ไฟฟูา  (มหาวิทยาลัย+คณะ) (ตัวชี วัดเพ่ิมเติมตาม
นโยบาย) 

- - 1.00 ระดับ 
5 

-โครงการ VET Big Cleaning Day เฉลมิพระเกียรต ิ 5,000 นางสาวสุภาพร 
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 หน่วยงาน :  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  รวม   แผ่นดิน   รายได้    เงินสะสม 

 รวมทัง้สิน้   64,234,700   2,586,500  4,252,800   57,395,400
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมคุีณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรท่ีทันสมยัตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบ
มาตรฐานอดุมศึกษา

 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ    56,446,000   1,442,800  3,385,600   51,617,600

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้และพฒันานวัตกรรมท่ีสร้าง
มลูค่าเพิม่หรือใช้ประโยชน์กบัชุมชนและสังคม  ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้        165,000  -     165,000  - 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแกสั่งคมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลงานการให้บริการวิชาการ        120,000  -     120,000  - 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         48,000  -      48,000  - 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พฒันาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล  การพฒันาระบบบริหารจัดการ         15,000  -      15,000  - 

 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ     7,402,700   1,143,700     481,200     5,777,800
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ให้ได้รับการยอมรับและพฒันาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล  การพฒันาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย         33,000  -      33,000  - 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  พฒันาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  การพฒันาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว           5,000  -        5,000  - 

 ยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั  ผลผลติ

 งบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ที่ปรึกษา 

 คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
 

  วิเคราะห์ข้อมลู/ แหล่งข้อมูล 

  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  จัดท ารูปเลม่ 

  นางสาวสุภาพร มาแก้ว     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ปีที่พิมพ ์

  เมษายน 2560 

จ านวน 10 เล่ม 

คณะผู้จัดท า 


