ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 88-11/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

1

แผนปฏิบัติการคณะเทคนิคการสัตวแพทย ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562)
นโยบายตามภารกิจที่
สภามก.อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม

1. ดานการศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี การทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
และบัณฑิตศึกษา ใหเปนผูนําดานการ ระยะเวลา
ตรวจวิเคราะห และการพยาบาลสัตว
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
เทคนิคการสัตวแพทย
2. ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวของภาคปศุสัตวความ
ปลอดภัยทางอาหาร และความ
ตองการของอัตราวางในอนาคต

3. เสริมสรางศักยภาพเชิงแขงขัน
ใหแกบัณฑิต โดยเนนทักษะวิชาชีพ
ตรงตามสายงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว
มีวิเคราะหการขยายตัวของภาคปศุสัตว 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ความปลอดภัยทางอาหาร และความ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
ตองการของอัตราวางในอนาคตเพื่อให 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สอดคลองกับหลักสูตรและแผนการรับ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
นิสิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว
1. โครงการและกิจกรรมการใหความรู 1. มีการดําเนินการอยางนอย 3
ดานการประกอบธุรกิจใหแกนิสิต
โครงการ
ภายในคณะฯ
- โครงการเสริมสรางประสบการณ
ฝกงานทางดานเทคนิคการสัตวแพทย
และการพยาบาลสัตวและสหกิจศึกษา
- โครงการปจฉิมนิเทศ เปดโลกทัศน
เตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิต
คุณภาพ
- โครงการใหความรูดานการประกอบ
ธุรกิจ

ป
2559



เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561

มคอ.1



มคอ.1

ผูรับผิดชอบ

50,000 บาท

คณะกรรมการ
การศึกษา/
คณะกรรมการ
ปรับปรุง
หลักสูตรฯ

-

คณะกรรมการ
การศึกษา/
คณะกรรมการ
ปรับปรุง
หลักสูตรฯ

ป
2562

มคอ.1



งบประมาณ/ป




3

3

3

3

คณะกรรมการ
กิจการนิสิต
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

1

ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 88-11/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
นโยบายตามภารกิจที่
สภามก.อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการทดสอบความรูนิสิตกอนจบ
การศึกษา (Exit Exam)
3. โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนิสิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ
2. รอยละของนิสิตปสุดทายที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรม
3. รอยละของนิสิตปสุดทายที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรม
4. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอ
โครงการ
5. จํานวนทุน
6. จํานวนเงิน/ทุน

ป
2559
100

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561
100
100

ป
2562
100

>90

>90

>90

>3.75

>3.75

>3.75

2

งบประมาณ/ป

ผูรับผิดชอบ

>90

10,000 บาท

>3.75

15,000 บาท

คณะกรรมการ
การศึกษา
คณะกรรมการ
การศึกษา
หัวหนา
ภาควิชาฯ

4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
5
5
5
5
500,000 บาท
บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อสงเสริม
100,000 100,000 100,000 100,000
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
บาท
บาท
บาท
บาท
4. เสริมทักษะการใชภาษา
โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการใช 1. จํานวนรายวิชาที่สอนดวย
1
1
1
1
5,000 บาท
ตางประเทศในการจัดการเรียนการ
ภาษาตางประเทศ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับปริญญา
สอน การจัดกิจกรรม รวมถึงพัฒนา บุคลิกภาพ
ตรี*
ดานบุคลิกภาพเพื่อความพรอมสู
20,000 บาท
2. จํานวนโครงการและกิจกรรมการ
2
2
2
2
ประชาคมอาเซียน
ฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษใหแก
นิสิต*
3. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ
40
40
40
40
ฝกอบรมภาษาอังกฤษตอนิสิตทั้งหมด*
4. รอยละของนิสิตที่สอบผานโครงการ
100
100
100
100
ฝกอบรมภาษาอังกฤษตอนิสิตทั้งหมดที่
เขารับการฝกอบรม*
5. พัฒนาเครือขายความรวมมือ
สรางเครือขายความรวมมือทางดานการ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการ
50,000 บาท
ทางดานการเรียนการสอนทางเทคนิค เรียนการสอนทางเทคนิคการสัตวแพทย สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
การสัตวแพทยและพยาบาลสัตวกับ และพยาบาลสัตวกับหนวยงานตาง ๆ
กับหนวยงานฯ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐบาล ทั้งของภาครัฐบาล และเอกชน ทั้งใน
- ภายในประเทศ
3
3
3
3
และเอกชน ทั้งในและระหวาง
และระหวางประเทศ
- ตางประเทศ
2
2
2
2
ประเทศ

คณะกรรมการ
ฝายวิเทศ
สัมพันธ/
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต

คณะกรรมการ
ฝายวิเทศ
สัมพันธ/
คณะกรรมการ
การศึกษา

2

ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 88-11/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
นโยบายตามภารกิจที่
สภามก.อนุมัติ
6. สนับสนุน และจัดหาแหลงฝกงาน
ในการสรางเสริมประสบการณแก
นิสิต

7. พัฒนาความเขมแข็งและศักยภาพ
ของอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น

8. สนับสนุนการบูรณาการดาน
การศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร
ตามนโยบายการบูรณาการหนวยงาน
ตามกลุมสาขาของสภามหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
จัดหาแหลงฝกงานที่ตรงสาขาในการ
สรางเสริมประสบการณแกนิสิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

1. จํานวนแหลงฝกงานที่ตรงสาขา
เทคนิคการสัตวแพทย
2. จํานวนแหลงฝกงานที่ตรงสาขาวิชา
การพยาบาลสัตว
3. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอ
การฝกงาน (คะแนนเต็ม 5)
4. ระดับความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่มีตอการฝกงานของ
นิสิต (คะแนนเต็ม 5)
1. การจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยเพื่อ 1. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาเอก (ไมนับรวมผูทรงคุณวุฒ)ิ *
2. การอบรมใหความรูแกคณาจารยใน 2. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทาง
การขอตําแหนงทางวิชาการ
วิชาการ (ไมนับรวมผูทรงคุณวุฒิ)*
- ผูชวยศาสตราจารย
- รองศาสตราจารย
3. การทบทวน/วิเคราะหภาระงานสอน 3. ภาระงานสอนของอาจารยตอนิสิต*
ของอาจารยตอนิสิต
การบูรณาการดานการศึกษากับคณะ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานวิชาการที่
สัตวแพทยศาสตร
มีการบูรณาการรวมกับคณะสัตว
แพทยศาสตร

ป
2559
2

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561
2
2

ป
2562
2

2

2

2

2

3.75

3.75

4.0

4.0

4.50

4.50

4.50

4.50

12

13

14

15

3
1/6

4
1/6

5
1
1/6

6
2
1/6

1

1

1

1

3

งบประมาณ/ป

ผูรับผิดชอบ

100,000 บาท

คณะกรรมการ
กิจการนิสิต

-

งานบุคลากร

-

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

3

ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 88-11/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
นโยบายตามภารกิจที่
สภามก.อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

ป
2559

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561

งบประมาณ/ป

ผูรับผิดชอบ

ป
2562

2. ดานการวิจัย
1. สงเสริมคณาจารยในการสรางกลุม สรางกลุมเครือขายความรวมมือดาน
เครือขายความรวมมือดานงานวิจัยกับ งานวิจัยกับสถาบันตาง ๆ ภาครัฐและ
สถาบันตาง ๆ
เอกชนทัง้ ในและตางประเทศ

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจาก
การสรางเครือขายความรวมมือดานวิจัย
กับหนวยงานฯ
- ภายในประเทศ
- ภายนอกประเทศ
2. จํานวนหนวยงานที่คณะ
เทคนิคการสัตวแพทยสรางความรวมมือ
(MOU) ดานการวิจัย
2. สรางศักยภาพเชิงวิจัยแกอาจารย 1. โครงการฝกอบรมดานการวิจัยใหกับ 1. มีการจัดโครงการทุกป
ใหมีสวนรวมในการสรางผลงานวิจัยที่ คณาจารย
ตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 2. การจัดสรรทุนวิจัยและทุนตีพิมพ
2. จํานวนอาจารยที่นําเสนอผลงานทาง
ใหกับคณาจารย
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
3. จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
อยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus
4. รอยละของอาจารยประจําที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
และเผยแพรตออาจารยประจําทั้งหมด*
5. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
หรือเผยแพรตองานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ/เผยแพรทั้งหมด*
- ระดับชาติและระดับนานาชาติ
6. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของ
งานวิจัยที่ตีพิมพ/งานสรางสรรคที่
เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท*

4

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
3
2
-

3
2
1

3
2
-

3
2
1

15,000 บาท
100,000 บาท
50,000 บาท

1

1

1

1

50,000 บาท

3

3

5

5

200,000 บาท

3

3

4

4

30

30

40

50

80

80

80

80

-

-

-

50

คณะกรรมการ
วิจัย

4

ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 88-11/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
นโยบายตามภารกิจที่
สภามก.อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

7. รอยละของผลรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ
หรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนทุกกลุมสาขาวิชาตอ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรืองานสรางสรรค
ทั้งหมดของทุกสาขาวิชา*
3. เนนการทําวิจัยเปนทีม ประยุกต ดําเนินการทําวิจัยเปนทีม และมีนักวิจัย 1. จํานวนผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่
ผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนและ พี่เลี้ยงเปนที่ปรึกษาในการทํางานวิจัย เกิดขึ้นจากทีมประยุกตผลงานวิจัย
แกปญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ
2. รอยละของผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนและ
แกไขปญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ*
3. จํานวนรายวิชาที่นําผลงานวิจัยมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน*
4. มีกิจกรรมการใหความรูและ/หรือ
กําจัดของเสียจากสารเคมีที่เกิดจากการ
เรียนการสอนและการวิจัย (จํานวน
ครั้ง/เดือน)
4. สรางนวัตกรรมดานการตรวจ
การสรางนวัตกรรมดานการตรวจ
จํานวนนวัตกรรมดานการตรวจสุขภาพ
สุขภาพสัตว การตรวจวิเคราะหทาง สุขภาพสัตว การตรวจวิเคราะหทางหอง สัตว และการตรวจวิเคราะหทางหอง
หองปฏิบัติการ และการพยาบาลสัตว ปฏิบัติ การและการพยาบาลสัตวเพื่อให ปฏิบัติงานการและการพยาบาลสัตวที่
เพื่อใหคนและสัตวสุขภาพดีและ
คนและสัตวสุขภาพดีและปองกัน
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/
ปองกันโรคติดตอจากสัตว
โรคติดตอจากสัตวสูคน
ประโยชนตอชุมชนและสังคม
สูคน
5. สนับสนุนแนวทางการบูรณาการ
บูรณาการดานการวิจัยกับคณะสัตว
จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการวิจัย
ดานการวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ แพทยศาสตร
ที่มีการบูรณาการรวมกับคณะสัตว
โดยเฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร
แพทยศาสตร
ตามนโยบายการบูรณาการหนวยงาน
ตามกลุมสาขาของสภามหาวิทยาลัย

ป
2559
-

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561
-

งบประมาณ/ป
ป
2562
50

-

-

5

ผูรับผิดชอบ

1

1

1

1

คณะกรรมการ
วิจัย

20

20

20

20

2

2

2

2

12

12

12

12

85,000 บาท

1

1

1

1

50,000 บาท

คณะกรรมการ
วิจัย

1

1

1

1

50,000 บาท

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
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3. ดานการบริการวิชาการ
1. พัฒนาโครงการบริการวิชาการใน
เชิงรุก เพื่อนําไปสูเปาหมายในการ
ไดรับการรับรองมาตรฐานดาน
หองปฏิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

จัดทําวิจัยการตลาดและดําเนินการยื่น/ 1. การทดสอบที่ผานการรับรอง
ขอเพื่อใหไดการรับรองมาตรฐาน
มาตรฐาน (ครั้ง/ป)
2. จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน

2. สนับสนุนนําผลการบริการวิชาการ นําผลการบริการวิชาการในดานเทคนิค
ในดานเทคนิคการสัตวแพทยเพื่อ
สัตวแพทยมาเผยแพรเพื่อสรางความ
สรางความเขมแข็งใหกับสังคม
เขมแข็งใหกบั สังคม

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการในดานเทคนิคการสัตวแพทย
ที่สรางความเขมแข็งใหกับสังคม
- โครงการฝกอบรมใหความรูดานการ
ดูแลสุนัข/สัตวอื่นๆ
- โครงการใหความรูสูชุมชน
3. สงเสริมการนํานวัตกรรมดานการ นํานวัตกรรมดานการตรวจสุขภาพสัตว การนํานวัตกรรมเครื่องมือหรือวิธีการ
ตรวจสุขภาพสัตว การตรวจวิเคราะห การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ดานการตรวจวิเคราะหทาง
ทางหองปฏิบัติการ และ/หรือการ
และ/หรือการพยาบาลสัตวที่ไดจากการ หองปฏิบัติการและ/หรือการพยาบาล
พยาบาลสัตวที่ไดจากการวิจัยมาใชใน วิจัยมาใชในงานบริการวิชาการแกสังคม สัตวที่ไดจากการวิจัย ไปใชในงาน
งานบริการวิชาการแกสังคม
บริการวิชาการแกสังคม
- โครงการผลิตภัณฑปฐมพยาบาล
สําหรับสุนัขเบื้องตน
4. พัฒนาธนาคารเลือดสุนัขใหเปน
ผลิตเลือดสุนัขใหเปนแหลงโลหิตสํารอง จํานวนโลหิตและผลิตภัณฑโลหิตสํารอง
แหลงโลหิตสํารองสําหรับงาน
สําหรับงานพยาบาลสัตวโดยมีความ
สําหรับงานพยาบาลสัตว (หนวย/ป)
พยาบาลสัตว
รวมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร มก.

ป
2559

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561

6

งบประมาณ/ป

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ/
งานตรวจ
วิเคราะหโรค
สัตว
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

ป
2562

1

1

1

1

30,000 บาท

-

-

1

1

30,000 บาท

2

2

2

2

50,000 บาท

-

-

1

-

20,000 บาท

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ/
งานดาน
ธนาคารเลือด

100

100

150

150

60,000 บาท

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ/
งานดาน
ธนาคารเลือด
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5. พัฒนารูปแบบการใหบริการ
วิชาการดานสุขภาพสัตวเลี้ยงแบบ
ครบวงจรรวมทั้งการฝกสุนัขใหเชื่อฟง
คําสั่งเพื่อสรางรายไดสูคณะ

6. สนับสนุนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการ กับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
7. สนับสนุนการบูรณาการดานการ
บริการวิชาการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยเฉพาะคณะสัตว
แพทยศาสตร ตามนโยบายการบูรณา
การ หนวยงาน ตามกลุมสาขาของ
สภามหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

สงเสริมการพัฒนารูปแบบการใหบริการ 1. รายไดจากการใหบริการวิชาการดาน
วิชาการดานสุขภาพสัตวเลี้ยงแบบครบ สุขภาพสัตวเลี้ยง/การฝกสุนัขใหเชื่อฟง
วงจรรวมทั้งการฝกสุนัขใหเชื่อฟงคําสั่ง คําสั่ง(ลานบาท)
เพื่อสรางรายไดสูคณะ
2. จํานวนผูเขารวมอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการดูแล/การฝกสุนัข

นํางานบริการวิชาการ มาบูรณาการ กับ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณา
การเรียนการสอน และการวิจัย
การงานบริการวิชาการรวมกับการเรียน
การสอน และการวิจัย
สงเสริมการการบูรณาการดานการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ
บริการวิชาการกับคณะสัตว
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการรวมกับ
แพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร

ป
2559
0.281

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561
0.290
0.298

7

งบประมาณ/ป

ผูรับผิดชอบ

ป
2562
0.307

-

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ/
โครงการสัตว
เลี้ยงสุขภาพดี
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ/
โครงการหาบาน
ใหมใหสุนัขจร
จัด
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

60

60

80

80

50,000 บาท

2

2

2

2

20,000 บาท

1

1

1

1

20,000 บาท

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
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โครงการ/กิจกรรม

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. สนับสนุนการจัดโครงการและ
โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางเอกภาพ
กิจกรรมที่เสริมสรางเอกภาพและ
และความสามัคคีของนิสิตและบุคลากร
ความสามัคคีของนิสิตและบุคลากร
ของคณะใหมีอัตลักษณตามที่
ของคณะใหมอี ัตลักษณตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (I D K U)
มหาวิทยาลัยกําหนด

2. สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม
จิตสาธารณะเพื่อสรางประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม

โครงการ/กิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อ
สรางประโยชนตอชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสรางเอกภาพและความสามัคคี
ของนิสิตและบุคลากรของคณะใหมีอัต
ลักษณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ป
2559

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของนิสิตในการอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ

งบประมาณ/ป

ผูรับผิดชอบ

40,000 บาท

คณะกรรมการ
งานกิจการนิสิต

ป
2562

1

1

1

1

4.60

4.60

4.60

4.60

2

2

2

2

- โครงการกีฬาสานสัมพันธนิสติ -บุคลากรคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตและ
บุคลากรที่เขารวมโครงการ (คะแนน
เต็ม 5)
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
จิตสาธารณะเพื่อสรางประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม
- โครงการคายปศุสัตวเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.

3. สงเสริมการเรียนรูของนิสิตในการ
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

8

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ

40,000 บาท
40,000 บาท

4

4

4

4

- โครงการทําบุญตึกเรียนและแสดงความยินดี
กับนิสิตใหม
- โครงการไหวครู
- โครงการมุฑิตาจิตเนื่องในวันสงกรานต
- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ (คะแนนเต็ม 5)

คณะกรรมการ
งานกิจการนิสิต

คณะกรรมการ
งานกิจการนิสิต
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

4.60

4.60

4.60

4.60

8
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โครงการ/กิจกรรม

5. การบริหารจัดการ
1. บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหาร
เนนความโปรงใส ตรวจสอบได
2. สรางแรงจูงใจและสภาพแวดลอม การสํารวจความตองการของบุคลากร
ในการทํางาน
เพื่อสรางแรงจูงใจและสภาพแวดลอม
ในการทํางานอยางมีความสุข
3. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร โครงการผูบริหารพบบุคลากร
ในทุกระดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

ระดับการประเมินผลการบริหารงาน
ของผูบริหาร (คะแนนเต็ม 5)
ระดับการประเมินผลการสรางแรงจูงใจ
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(คะแนนเต็ม 5)
1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ผูบริหารพบบุคลากร
2. รอยละของบุคลากรที่เขารวม
ประเมินการบริหารงานของคณบดีใน
การประเมินระบบออนไลน*
4. สรางและพัฒนาฐานขอมูลและ
สรางและพัฒนาฐานขอมูลและระบบ
1. ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ สารสนเทศในงานตางๆ เพื่อประโยชน สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)
การตัดสินใจ
ในการบริหารและการตัดสินใจ
2. จํานวนฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศที่มีการปรับปรุง/พัฒนา
5. ใชกระบวนการ KM เพื่อนําไปสู
สงเสริมการใชกระบวนการ KM เพื่อ
1. โครงการจัดการองคความรู (KM)
การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
พัฒนาคน และพัฒนางาน
เพื่อพัฒนาคนและพัฒนางาน
2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาตามภารกิจอยางนอย
40 ชั่วโมง/คน/ป*
6. บริหารจัดการดานอาคารสถานที่ บริหารจัดการดานอาคารสถานที่ในการ ระดับความพึงพอใจของนิสิตตออาคาร
ในการจัดการเรียนการสอนแกนิสิตให จัดการเรียนการสอนแกนิสิตใหมีความ สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
มีความปลอดภัยและเกิด
ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
(คะแนนเต็ม 5)
ประสิทธิภาพ

ป
2559

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561

ป
2562

4.05

4.05

4.05

4.0

4.0

90

9

งบประมาณ/ป

ผูรับผิดชอบ

4.05

-

4.0

4.0

-

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

90

90

90

150,000 บาท

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

60

60

60

60

4.50

4.50

4.50

4.50

-

1

1

1

1

1

1

1

1

คณะกรรมการ
ฝายอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ
คณะกรรมการ
จัดการความรู

40

40

40

40

4.0

4.0

4.0

4.0

-

-

คณะกรรมการ
ฝายอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

9

ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 88-11/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
นโยบายตามภารกิจที่
สภามก.อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม

7. เสริมสรางภาพลักษณและปรับปรุง โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสราง
รูปแบบการประชาสัมพันธคณะให
ภาพลักษณ และปรับปรุงรูปแบบการ
เปนที่รูจักและยอมรับในสังคม
ประชาสัมพันธคณะฯ ใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับในสังคม
8. สงเสริมการหารายไดตามนโยบาย จัดทําแผนการหารายไดเพื่อนํามา
ของมหาวิทยาลัยในการพึ่งพาตนเอง บริหารจัดการและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได
9. สนับสนุนแนวทางการบูรณาการ
การบูรณาการดานการบริหารจัดการกับ
ดานการบริหารจัดการกับหนวยงานที่ หนวยงานในสาขาสุขภาพสัตว
เกี่ยวของตามนโยบายการ บูรณาการ
หนวยงานตามกลุมสาขาของสภา
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสราง
ภาพลักษณ และปรับปรุงรูปแบบการ
ประชาสัมพันธคณะฯ ใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับในสังคม
รายไดสุทธิจากการจัดโครงการ/
กิจกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย
(ลานบาท)*
โครงการ/กิจกรรมดานการบริหาร
จัดการที่มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานในสาขาสุขภาพสัตว
- การศึกษาดูงานของผูบริหาร/บุคลากร
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
คณะฯ (ครั้ง)
หมายเหตุ : - * หมายถึง ตัวชี้วัดบังคับที่ทุกหนวยงานตองกําหนดไวในแผนพัฒนาในระยะ 4 ป

เปาหมายตัวชี้วัด
ป
ป
2560
2561
1
1

3.4

10.9

1

1

ป
2559
1

10

งบประมาณ/ป

ผูรับผิดชอบ

ป
2562
1

30,000 บาท

12.6

12.8

-

หัวหนา
สํานักงาน
เลขานุการ/
หัวหนาภาควิชา
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

1

1

50,000 บาท

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
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