สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
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สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 และ 2556
(เปรียบเทียบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2556 ที่มีผลการดาเนินงานดีขึ้น เท่าเดิม และต่ากว่าปีงบประมาณ 2555)
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PDCA - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 2556-2557
PLAN
1. กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ กาหนดวิสัยทัศน์
การเป็นสถาบันสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนา1 ใน 5 ของเอเชีย
2554 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2554-2558 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสรรหาคณบดี
กรกฎาคม 2554 วาระคณบดี ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ ทีมผู้บริหารคณะได้จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 2555-2558 โดยยังใช้วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนา 1 ใน 5 ของเอเชีย โดยการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้คณะผู้บริหารได้นาแนวทางของแผนพัฒนาคณะที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
นโยบายการหาเสียงจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2555-2558 โดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ในวาระการบริหารครั้งนี้
คณะผู้บริหารได้มีการกาหนดเป้าหมาย(GOAL) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2558 และมีการกาหนดค่านิยมหรืออัต
ลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ IDVETKU และยังคงดาเนินการตามอัตลักษณ์นี้อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.
2556-2557 อย่างต่อเนื่อง
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
คณะสั ต วแพทยศาสตร์
เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สั ต วแพทย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาและปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มี ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ มี
คุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่ง
เสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ พร้อมทั้งทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยด้วย
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนา 1 ใน 5 ของเอเชีย
ภารกิจ
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพย์สิ น ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอดความรู้
และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับนโยบายการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
2. วิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัยทางด้านสัตว
แพทย์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้า ตลอดจนความปลอดภัย
ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3. บริการสังคม ถือเป็นงานหลักที่สาคัญในการทาประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นงานบริการในโรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง 3
แห่ง งานบริการนอกสถานที่ และงานโครงการพัฒนาวิชาการ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากรทุกคน มีจิตสานึกและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย

2

แผนยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2558)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2555-2558
วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2558
หลังจากที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ตั้งแต่ปี 2551 โดยกาหนด
วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนา 1 ใน5 เอเชีย ภายใน 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารได้ดาเนินการ
ผลักดันการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนคณะมีความก้าวหน้าหลายด้าน (รายงานผลการดาเนินงานวาระคณบดี พ.ศ.
2551-2554 คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม) จนเปลี่ยนวาระการดารงตาแหน่งของคณบดีท่านต่อมา ของ ศ.
น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ วาระการดารงตาแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 ได้มีการทบทวนแผนงานและกาหนด
แนวทางการพัฒนาคณะตามแผนงานการพัฒนาคณะที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
สัตวแพทยสตร์ปี 2555-2558 โดยมีสาระสาคัญสรุปดังนี้
ทิศทางหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร
กาหนดให้เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนา 1 ใน 5 ของเอเชีย โดยมีกาหนดเป้าหมาย (goal) ในเรื่องระยะเวลาที่
ชัดเจนขึ้นคือในปี 2014 (พ.ศ.2558)
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ออกเป็น5 ยุทธศาสตร์ตามพันธะกิจด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยพันธะกิจด้านการผลิตบัณฑิตเป็นพันธะ
กิจสาคัญเป็นอันดับแรกของคณะ พันธะกิจด้านงานวิจัยตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย พันธะกิจด้านงานบริการ
คือจุดแข็งของคณะในการเสริมพลังให้พันธะกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยมีให้มีความเข้มแข็ง และโดดเด่นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่คุณภาพสากล เปี่ยมคุณธรรมมีภาวะผู้นาเพื่อ
สร้างสังคมที่ดีและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสาคัญกับศักยภาพในการสอนและการเป็นต้นแบบของอาจารย์ การปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาตรี (สพ.บ.) การจัดการการเรียนการสอนที่ดีและการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพโดยการวัดผลลัพธ์ (Output) คือความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต การสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์นี้ยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอกระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนพันธะกิจด้านวิจัย
ยุทธศาสตร์นี้ประกอบไปด้วย 9 กลยุทธ์
จุดเด่นในการมุ่งสู่การเป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนา คือ การเปิดหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ (ทางคลินิก)
จานวน 3 หลักสูตร การเปิดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ และระบาดวิทยา การให้ความสาคัญการเตรียมตัวบัณฑิต
สัตวแพทย์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้นา ทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี
ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ (ปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ.) กิจกรรมนิสิต การเข้า
ค่ายธรรมะ การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานบริการเพื่อสร้างให้บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ มก. เป็นของดีอย่างที่ 9 ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการวิจัยของบุคคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้ใ หม่และเป็นแหล่งวิ ชาการที่
เข้มแข็งของประเทศ
ยุทธศาสตร์นี้เป้าหมายในการผลิตงานวิจัยโดยผู้บริหารให้ความสาคัญกับจานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ /จานวน
นวัตกรรม/จานวนสิทธิบัตร โดยกาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและสร้างงานวิจัย 9 กลยุทธ์ โดยการสนับสนุนจากการเปิด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการริเริ่ มโครงการสร้างอาคารสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย การส่งเสริมงานวิจัยทางคลินิกและการ
สร้ างบรรยากาศทางวิช าการโดยการจั ดประชุมวิช าการระดับชาติและนานาชาติ แสวงหาแหล่ งทุนจากพันธมิตร
งบประมาณของยุทธศาสตร์นี้แบ่งออกเป็น
จุดเด่นของยุทธศาสตร์นี้ที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์
การมีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ การกาหนดกลุ่มวิจัยและตั้งโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาของประเทศ
การจัดตั้งหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะ(SRU) การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะผลักดันจานวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ร่วมกับ
การเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานด้านการบริการวิชาการเพื่อเป็นผู้นาด้านงานบริการวิชาการสัตวแพทย์ชั้นนาระดับชาติ
และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาจุดแข็งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ เนื่องจากภารกิจด้านงาน
บริการมีบทบาทสาคัญทั้งในเรื่องของจานวนบุคลากร จานวนเงินรายได้ จานวนค่าใช้จ่าย อีกทั้งหน่วยงานบริการทั้ง
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 แห่ง และศูนย์วิจัยฯ (หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์) ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่
สาคัญที่ใช้ในการบูรณการการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิจัย เป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้จึ งให้ความสาคัญในเรื่อง
ของการพัฒนาระบบงานบริการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานกระบวนการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การ
บูรณการงานบริการกับการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย (งานวิจัยคลินิก) การมีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการของภาควิชา การ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสร้างรายได้ให้เพียงพอสาหรับคณะเพื่อดาเนินการตามพันธะกิจของคณะ และสุดท้ายการ
พัฒนางานเพื่อการยอมรับทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยกาหนดเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลสัตว์
ระดับตติยภูมิ (referral hospital) กาหนดตัวชี้วัดให้ทุกโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มจานวนสั ดส่วนจานวน case นัดต่อ case
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walk in และกาหนดให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 แห่งโดย
กาหนดให้มีช่องทางการส่งต่อ case การแลกเปลี่ยนนายสัตวแพทย์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร (TeleGrand Round) ส่วนการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการรับฝึกงานของนิสิตต่างชาติ การจัดสัมมนาวิชาชีพระดับ
นานาชาติ ส่งเสริมความร่วมมือทางคลินิกกับต่างประเทศโดยการเชิญ Visiting Professor เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับ
คณาจารย์ทั้งด้านการเรี ย นการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ และกาหนดกลยุทธ์ส ร้ างศูนย์ความเป็นเลิ ศระดับ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์นี้ประกอบไปด้วย 8 กลยุทธ์
จุดเด่นของยุทธศาสตร์นี้ที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะ
ระบบงานบริการมีมาตรฐานรองรับของโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ การก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลสัตว์
ระดับตติยภูมิ การเสริมพลังของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 แห่งที่มีจุดเน้นที่โดดเด่นและ
หลากหลายครอบคลุมทุกสายงานทางวิชาชีพสัตวแพทย์ การมุ่งสู่การเป็น veterinary educational hub of Asia และ
การส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าประสงค์คือการพัฒนาองค์กรเพื่อการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(อัตตลักษณ์) ที่พึงประสงค์ ให้ความสาคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การนาเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงระหว่างหน่ว ยงาน
การบริหารเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรและประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
การบริหารจัดการทั้งการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงมาใช้พัฒนาระบบงานบริการ บริหาร
จัดการสนับสนุนพันธะกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหาร
คณะการจัดทา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน การพัฒนาเกณฑ์คงค้างเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากนี้ในปี ที่
ผ่านมาคณะได้มีการลงทุนและแผนการลงทุนในเรื่องของอาคารโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและที่
จอดรถ รวมทั้งอาคารชันสูตรโรคสัตว์กาแพงแสนและครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ซึ่ง
ถึงแม้จะมีงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน แต่คณะจาเป็นต้องใช้เงินรายได้ (เงินกองทุนพัฒนาคณะ)ร่วมลงทุนจานวนหนึ่ง
ดังนั้นการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อบริหารจัดการเงินรายได้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และเพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงจากผลกระทบทางการเงินต่อการดาเนินงานของคณะซึง่ ยุทธศาสตร์ที่ 4-5 นี้ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์
จุดเด่นของยุทธศาสตร์ทั้งสองนี้ เน้นด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวและทาให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ และให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานของคณะฯให้บรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
บทสรุป
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2555-2558 เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้
ในขบวนการบริหารจัดการพัฒนาคณะในวาระที่ผ่านมา ก่อนปี 2550 บุคลากรในคณะมักมีคาถามถึงทิศทางของการพัฒนา
คณะ เมื่อคณะมีการกาหนดวิสัยทัศน์และจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเริ่มมีคาถาม
ถึงสถานภาพขององค์กรในขณะนั้นว่าตอนนี้องค์กรของเราอยู่ตรงไหนในวงการสัตวแพทย์ในสังคม นอกจากนี้ยังมีคาถาม
ต่าง ๆ ตามมาอีก เช่น คณะฯ จะไปถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างไร จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของวาระการบริหาร คณะมีแผนที่จะ
ลงทุนด้านโครงสร้างทั้งอาคาร และครุภัณฑ์มูลค่าสูงจานวนมาก การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และแผน
กลยุทธ์ด้านการเงินจะมีความสาคัญอย่างมากในอนาคต การพัฒนาสารสนเทศทางการเงินเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสามารถ
ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจจึงมีความจาเป็นอย่างมาก ประกอบกับการที่คณะมีการลงทุนจานวนมากในทั้ง 2 วิทยาเขต
และโรงพยาลสัตว์แห่งใหม่ การเตรียมตัวทางด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับกับการลงทุนของคณะก็มีความจาเป็นต้องทา
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ควบคู่กัน ไป คณะผู้ บ ริ ห ารที่มีห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบจะขับเคลื่ อนการบริห ารงานของแต่ล ะยุทธศาสตร์อย่างไรให้ ประสบ
ผลสาเร็จหรือพัฒนาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และจะสื่อสารอย่างไรกับประชาคมให้มีความเข้าใจ และสร้างความร่วมแรง
ร่ ว มใจในการพัฒ นาคณะให้ มี การพั ฒ นาอย่ า งต่ อเนื่ อ ง โดยที่ งานก็ ได้ ผ ล และคนทางานก็ มีค วามสุ ข สิ่ ง ที่ส าคั ญ
นอกเหนือจากการวางแผนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้ว การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ก็มีความจาเป็นอย่างมาก จากการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี 2 วิทยาเขต 10 ภาควิชา 4
โรงพยาบาลสัตว์ 1 ศูนย์วิจัย การประสานงานและการวางระบบไหลเวียนข้อมูล ถือว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบันสาหรับผู้บริหารในการติดตามประเมินผล และใช้ตัดสินใจในการ
บริหาร อย่างไรก็ดี แผนที่เขียนออกมาเป็นเพียงการกาหนดเป้าหมายและวิธีการทางานเพื่อจะเดินทางสู่เป้าหมายและเป็น
พันธะสัญญา (Commitment) สาหรับผู้บริหารที่มีต่อประชาคม การเปลี่ยนแปลงของสถานการทั้งภายนอกและภายใน
องค์กรอาจจะต้องทาให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป
DO
2. การสื่อสารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะ และมีการกาหนดตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับภาควิชา หน่วยงาน โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานคณะและที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์คณะ นอก จากนี้มอบหมายให้ งานแผนและประกัน
คุณภาพ เวียนเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ส่งหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าภาควิชา ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ 2554 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ พร้อมทั้งได้ทาหนังสือติดตามการจัดทา
รายละเอียดโครงการของผู้บ ริหาร ภาควิชาและหน่วยงาน โดยภาควิชาและหน่วยงานให้จัดทาแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอ
อนุ มัติดาเนิ น การ คณะผู้ บ ริ ห ารได้กาหนดกลไกในการการขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์เ พื่อการพัฒ นาคณะฯ ผ่ า น
คณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่
- คณะกรรมการการศึกษาประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะกรรมการวิจัยประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการของโรงพยาบาลสัตว์และภาควิชา
- คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์
ระดับภาควิชาและหน่วยงาน
ภาควิชาและหน่วยงานได้จัด ทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2555 และมีการดาเนินงานและ
ปฏิบัติงานตามแผนงานพร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานการดาเนินให้กับผู้บริหารคณะได้รับทราบเป็นระยะ
ระดับคณะ
รองคณบดีหรือประธานคณะกรรมการที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามพันธกิจได้จัดทานโยบาย แผนงานเพื่อ
ดาเนินโครงการและกิจกรรม ของคณะกรรมการในระดับคณะ และมีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารคณะได้
รับทราบเป็น ระยะในรูป แบบของการรายงานเป็นวาระเพื่อทราบในกรรมการคณะหรือจัดทาเป็นรายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปี
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CHECK
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะปีงบประมาณ 2556
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการกาหนดให้มีการ
กาหนดให้มีการจัดทา management review ของผู้บริหารในระดับคณะเพื่อติดตามผล วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ นอกเหนือจากการติดตามและรายงานผลดาเนินงานตามระบบของงานแผนและประกันคุณภาพโดยปกติ
คณะผู้บริหารได้ทา management review 1 ครั้ง และได้นาเสนอให้กรรมการประจาคณะฯ พิจารณา ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมได้ดังนี้

7

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน เพื่อผลิตสัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิตที่มีคุณภาพสากล เปี่ยมคุณธรรม มีภาวะผู้นาเพื่อสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ เพือ่ พัฒนาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มก. ให้ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ เทียบเท่าสากล
มีคุณธรรมและทักษะทางสังคม (human skill) มีภาวะผู้นา มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
1.1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์

1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
2. อาจารย์มีศักยภาพ
ในการสอนนิสิต เป็นต้นแบบใน
การผลิตนิสิต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2556

1.1 ระดับความพึงพอใจของ
3.92
ผู้ใช้บัณฑิตแต่ละปี
2.1 ร้อยละของรายวิชาที่ผลการ 100%
ประเมินมากกว่า 3.51
2.2 จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษา
5 คน
ต่อระดับปริญาโท และปริญญา
เอก

4.00

2.3 จานวนอาจารย์ที่ยื่นขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผศ. 4 คน
รศ. 1 คน
ศ. 1 คน
-

10 คน

-

ร้อยละ 80 ของ
บัณฑิตสพ.บ.
ที่สาเร็จการศึกษา
10 คน

3. มีการพัฒนาหลักสูตร
3.1 หลักสูตร สพ.บ.
ปริญญาตรีที่สอดคล้องเหมาะสม (ปี 2557) ดาเนินการตามแผน
กับสถานการณ์
4. บัณฑิตมีคุณภาพสากล
มีคุณธรรม มีภาวะผู้นา
มีส่วนร่วมกับสังคม
5. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อ
รองรับงานวิจัย

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

5.1 จานวนนิสิตหลักสูตร
3 คน
ปริญญาเอกที่รับใหม่
5.2 จานวนนิสิตประกาศนียบัตร บัณฑิตที่รับใหม่

100%
5 คน

ส่งสกอ. เพื่อ
พิจารณาหลักสูตร
มิ.ย. 2556

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 3.90 (ตัวบ่งชี้ 2 ของสมศ.) จาแนกเป็น ผลการประเมินฯ ในระดับปริญญา
ตรี 3.89 (กองแผนงาน มก.) และระดับบัณฑิตศึกษา 3.95 (บัณฑิตวิทยาลัย มก.)
100% (ระบบประเมินสานักบริการคอมพิวเตอร์ มก.)

x

รวม 5 คน ลาศึกษาต่อปริญญาเอกต่างประเทศ ได้แก่ อ.น.สพ.พายุ ศรีศุภร
(27 พค.56-26 พค.58) อ.สพ.ญ.นิอร รัตนภพ (1 กย.56-31 สค.59) อ.สพ.ญ.
วัลยา ผ่องแผ้ว (24 กย.56-23 กย.58) อ.สพ.ญ.ศุทธิวีร์ เจิมประไพ (1 ตค.55-30 กย.
59) และอ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ (27 พค.56-26 พค.58) (รายงานกจน.)
รองคณบดีฝ่าย รวม 4 คน (ผศ. 4 / รศ. 3 / ศ. 4) โดยยื่นประเมินผลการสอน + กพ.อ.03
วิชาการ
ได้แก่ (ศ.) รศ.น.สพ.ดร.กิจจา, รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ (รศ.) ผศ.น.สพ.ดร.พิษณุ
(ผศ.) อ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี (รายงานกจน.)
รองคณบดีฝ่าย ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มก. ในคราวประชุมครั้งที่
วิชาการ
16/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้คณะทางานวิเคราะห์หลักสูตรมีมติให้
ความเห็นชอบ โดยมีข้อคิดเห็น ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ ให้แก้ไข ซึ่งคณะฯ
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว และส่งกลับให้คณะกรรมการการศึกษา มก.
พิจารณา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (รายงานงานบริการการศึกษา)
รองคณบดีฝ่าย ดาเนินการปีงบประมาณ 2558 (การสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพจะเริ่มใช้จริงในปี
วิชาการ
2558 – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.ปริวรรต รายงาน)
รองคณบดีฝ่าย รับใหม่ปีการศึกษา 2556 รวม 4 คน ปัจจุบันมีนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกทั้งสิ้น 10
วิชาการ
คน (รายงานงานบริการการศึกษา)
รองคณบดีฝ่าย ดาเนินการปีงบประมาณ 2557
วิชาการ

/
/

x

x

x
-
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ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

5.3 จานวนนิสิตปริญญาโท
ที่เปิดรับใหม่

แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1
กลยุทธ์ที่ 1.2
กลยุทธ์ที่ 1.3
กลยุทธ์ที่ 1.4
กลยุทธ์ที่ 1.5
กลยุทธ์ที่ 1.6
กลยุทธ์ที่ 1.7
กลยุทธ์ที่ 1.8

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

-

เป้าหมาย
ปี 2556

ผู้รับผิดชอบ

60 คน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

รองคณบดีฝ่าย รับใหม่ปีการศึกษา 2556 รวม 43 คน ปัจจุบันมีนิสิตหลักสูตรปริญญาโททั้งสิ้น 91
วิชาการ
คน (รายงานงานบริการการศึกษา)

การบรรลุ
เป้าหมาย

x

ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สพ.บ. (เน้นคุณภาพ และภาษา)
สร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (มีทุนการศึกษา เน้นคลินิกและนานาชาติ)
รับตรงจบปริญญาตรีมาเรียน สพ.บ. ในโครงการพิเศษ (เรียน 5 ปี)
เน้นการสร้างบัณฑิตที่มภี าวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม และภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
เพิ่มอาจารย์ปริญญาเอก เพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
ศ. คลินิก
เน้นการพัฒนาห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

1.1 ปรับปรุงหลักสูตร 1.1.1 โครงการปรับปรุง ส่ง สกอ. เดือน
ปริญญาตรี สพ.บ.
หลักสูตร สพ.บ. ปี
มิถุนายน 2556
(เน้นคุณภาพและ
2557
ภาษา)

ตามเวลา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

เงินรายได้
คณะ

1.2 สร้างหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
(มีทุนการศึกษา เน้น
คลินิกและนานาชาติ)

60

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
ภาควิชา/หน่วย
บัณฑิตศึกษา

-

1.2.1 โครงการรับนิสิต
บัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโท

จานวนนิสิตที่รับ
ใหม่

จานวน
เงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

200,000 ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มก. ในคราว
บาท
ประชุมครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ คณะทางาน
วิเคราะห์หลักสูตรมีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อคิดเห็น ข้อสังเกตุ
ข้อเสนอแนะให้แก้ไข ซึ่งคณะฯ ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว และ
ส่งกลับให้คณะกรรมการการศึกษา มก. พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2556 (รายงานงานบริการการศึกษา)
-

รับใหม่ปีการศึกษา 2556 รวม 43 คน จาแนกสาขาวิชาได้ ดังนี้
กายวิภาคทางสัตวแพทย์ 1 คน จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 3 คน ปรสิต
วิทยาทางสัตว์ 3 คน เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 3 คน พยาธิ
วิทยาทางสัตวแพทย์ 1 คน คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 29 คน ระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย์ 2 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 1 คน
ปัจจุบันมีนิสิตหลักสูตรปริญญาโททั้งสิ้น 91 คน (รายงานงานบริการ
การศึกษา)

การบรรลุ
เป้าหมาย

x

x
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กลยุทธ์

1.3 รับตรงจบ
ปริญญาตรี มาเรียน
สพ.บ. ในโครงการ
พิเศษ (เรียน 5 ปี)
1.4 เน้นการสร้าง
บัณฑิตที่มีภาวะผู้นา
คุณธรรม จริยธรรม
และภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.2.2 โครงการรับนิสิต
บัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

จานวนนิสิตที่รับ
ใหม่

1.2.3 โครงการพัฒนา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง

1.3.1 โครงการรับนิสิต
หลักสูตร สพ.บ. จาก
ผู้สาเร็จปริญญาตรีใน
โครงการพิเศษ
1.4.1 โครงการพัฒนา
ภาวะผู้นาให้กับนิสิต

เป้าหมายปี
56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวน
เงิน
-

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

รับใหม่ปีการศึกษา 2556 รวม 4 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 คน
ปัจจุบันมีนิสิตในหลักสูตร รวม 9 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 1 คน ปัจจุบันมีนิสิต
หลักสูตรปริญญาเอกทั้งสิ้น 10 คน (รายงานงานบริการการศึกษา)
ดาเนินการปีงบประมาณ 2557 มีการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 4 ครั้ง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 55ครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 55 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 55 ครั้งที่
4/2555 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 55 ปัจจุบันยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
รายวิชาในส่วนของภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ทั้งหมด
และภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
ศาสตร์ บางรายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และประธานกรรมการ
ชุดนี้ได้หมดวาระตามรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กาแพงแสน (รศ.ดร.
ธีระ รักความสุข) เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 56
ดาเนินการปีงบประมาณ 2557

x

900,000 มากกว่า 300 คน รวม 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 805,534.25 บาท
บาท
สรุปดังนี้ โครงการพัฒนานิสิตคณะฯ 13-15 ต.ค. 55 นิสิตเข้าร่วม 137 คน
งบประมาณ 419,316.75 บาท โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท
16-22 ต.ค. 55 ณ จังหวัดศรีสะเกษ นิสิตเข้าร่วม 90 คน งบประมาณ
100,000 บาท โครงการ รักษ์ เรียนรู้ ร่วมฟื้นฟูธรรมชาติ 23-26 ต.ค. 55 ณ
จังหวัดราชบุรี นิสิตเข้าร่วม 77 คน งบประมาณ 43,262.25 บาท โครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในและนอกเขตการเรียนการสอน มก.
บางเขน ณ ชุมชนซอยพหลโยธิน 45 และชุมชนโรงสูบ วันที่ 17-24 พ.ย. 55
นิสิตเข้าร่วม 141 คน งบประมาณ 70,019.25 บาท โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
12 ม.ค. 56 นิสิตเข้าร่วม 195 คน งบประมาณ 75,357 บาท โครงการสาม
สัตว์สัมพันธ์ วันที่ 21-25 ม.ค. 56 นิสิตเข้าร่วม 110 คน งบประมาณ
97,579 บาท (รายงานงานบริการการศึกษา - SAR)

/

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
ภาควิชา

-

ส่ง สภามก. เดือน ตามเวลา
พฤษภาคม 2556

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
คณะกรรมการ
ร่างหลักสูตรฯ

เงินรายได้
คณะ

20,000
บาท

จานวนนิสิตที่
รับเข้าเรียนจากผู้
จบปริญญาตรีใน
แต่ละปี
จานวนนิสิตเข้า
รับการอบรมใน
แต่ละปี

30 คน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เงินรายได้
คณะ

-

300 คน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

กองทุนย่อย
พัฒนานิสิต

7

-

-
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1.5 เพิ่มอาจารย์
ปริญญาเอก เพิ่ม
ตาแหน่งทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

1.4.2 โครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนิสิต

จานวนนิสิตเข้า
รับการอบรม
ในแต่ละปี

150 คน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

กองทุนย่อย
พัฒนานิสิต

1.4.3 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

จานวนนิสิตเข้ารับ 150 คน
การอบรมใน
แต่ละปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

กองทุนย่อย
พัฒนานิสิต

1.4.4 โครงการอบรม
ภาษาที่สาม (จีน ญี่ปุ่น
เวียดนาม มลายู) ให้กับ
นิสิต

จานวนนิสิตเข้า
รับการอบรมใน
แต่ละปี

20 คน

1.4.5 โครงการสัตว
แพทย์อาสาอาเซียน

จานวนนิสิตเข้า
ร่วมโครงการ

40 คน

1.5.1 โครงการพัฒนา
คุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์

จานวนอาจารย์ที่ 4 คน
ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท-เอก
ต่อปี

คณบดี

1.5.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมการจัดทา
ผลงานเพื่อขอตาแหน่ง
วิชาการของอาจารย์

จานวนอาจารย์ที่
ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คณบดี

10 คน

จานวน
เงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

/

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

กองทุนย่อย
พัฒนานิสิต

300,000 340 คน จากโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บาท
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานสาหรับนิสิตคณะ ชั้นปีที่ 4 ประจาปี
2556 วันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 56 ณ จังหวัดนครราชสีมา (รายงานงาน
บริการการศึกษา - SAR) 110 คน และโครงการไหวัครู ณ คณะสัตว
แพทยศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสน 247 คน
450,000 217 คน จาก 2 โครงการ ดังนี้ โครงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
บาท
การนาเสนอผลงาน สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2555 เดือน
ตุลาคม 2555 นิสิตเข้าร่วม 24 คน โครงการเสริมทักษะด้านภาษา สาหรับ
นิสิต ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจาปีการศึกษา 2555 (มิ.ย. 55 – มี.ค. 56) นิสิต
เข้าร่วม 193 คน ใช้งบประมาณ 37,281.50 บาท (รายงานงานบริการ
การศึกษา - SAR)
193 คน ในโครงการเสริมทักษะด้านภาษา สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5
ประจาปีการศึกษา 2555 (มิ.ย. 55 - มี.ค. 56) งบประมาณ 37,281.50 บาท
(รายงานงานบริการการศึกษา - SAR)

รองคณบดีฝ่าย
แผนฯ

เงินสนับสนุน 1,300,000 60 คน ในโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ดาเนินการตั้งแต่ 29 เม.ย. – 21
จากเอกชน
บาท พ.ค. 56 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท CPF ผู้เข้าร่วมเป็น
บุคลากรสาขาสัตวแพทย์และนิสิตจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศ
ที่สนใจรวม 8 ประเทศ (SAR ปีการศึกษา 2555)
กองทุน
2,500,000 5 คน ลาศึกษาต่อปริญญาเอกต่างประเทศ ได้แก่ อ.น.สพ.พายุ ศรีศุภร
พัฒนาคณะ + บาท (27 พค.56-26 พค.58) อ.สพ.ญ.นิอร รัตนภพ (1 กย.56-31 สค.59)
ทุนจาก
อ.สพ.ญ.ศุทธิวีร์ เจิมประไพ (1 ตค.55-30 กย.59) อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ
ภายนอกคณะ
(27 พค.56-26 พค.58) อ.สพ.ญ.วัลยา ผ่องแผ้ว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
(24 กย.56-23 กย.58) (รายงานกจน.)
กองทุน
1,800,000 รวม 4 คน (ผศ. 1 / รศ. 1 / ศ. 2) โดยยื่นประเมินผลการสอน + กพ.อ.03
พัฒนาคณะ
บาท ได้แก่ (ศ.) รศ.น.สพ.ดร.กิจจา, รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ (รศ.) ผศ.น.สพ.ดร.
พิษณุ (ผศ.) อ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี (รายงานกจน.)

/

/

/

/

x
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โครงการ/กิจกรรม

1.6 ศ.คลินิก

1.6.1 โครงการศึกษา
แนวทางการขอตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ทางคลินิก
ด้านสัตวแพทย์

1.7 เน้นการพัฒนา
ห้องสมุดและสื่อ
สารสนเทศ
1.8 การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน

1.7.1 โครงการคัดเลือก
หนังสือเข้าห้องสมุด
1.8.1 โครงการสัมมนา
การจัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญในสาขาสัตวแพทยศาสตร์
1.8.2 โครงการพัฒนา
คณาจารย์ด้านเทคนิค
การสอน การวัด
ประเมินผล อย่างมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวน
เงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

ผลการศึกษาแนว ปรับแผน
ทางการขอตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ทาง
คลินิกด้านสัตวแพทย์
จานวนหนังสือที่ 100 เล่ม
ได้รับการคัดเลือก

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

งบประมาณ
แผ่นดิน และ
เงินรายได้
คณะ

10,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เงินรายได้
คณะ

500,000 154 เล่ม รวมงบประมาณจัดซื้อ 293,965.50 บาท
บาท

/

จานวนคณาจารย์ 50 คน
เข้าร่วมสัมมนา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เงินรายได้
คณะ

20,000
บาท

25 คน ในโครงการการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนและการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 25 ธ.ค. 2555 ใช้งบประมาณ 10,300
บาท

x

จานวนคณาจารย์ 50 คน
เข้าร่วมสัมมนา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เงินรายได้
คณะ

20,000
บาท

มากกว่า 50 คน ใน 5 โครงการ งบประมาณ 30,910 บาท ดังนี้ โครงการ
บรรยายทางวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(PBL) 5 ต.ค. 55 เข้าร่วม 32 คน งบประมาณ 12,342 บาท โครงการศึกษา
ดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กลุ่มย่อย 3 ธ.ค.
55 ณ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้า
ร่วม 6 คน งบประมาณ 3,665 บาท โครงการระดมสมองเพื่อร่วมออก
ข้อสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 2555 โครงการอบรมการกรอก มคอ.
3 ออนไลน์ 11 ธ.ค. 2555 เข้าร่วม 11 คน งบประมาณ 4,603 บาท
โครงการการบรรยายพิเศษ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 25 ธ.ค. 2555 เข้าร่วม 20 คน ใช้งบประมาณ
10,300 บาท (SAR ปีการศึกษา 2555)

/

ดาเนินการปีงบประมาณ 2557

การบรรลุ
เป้าหมาย

-
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวน
เงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

/

1.8.3 โครงการจัดทา
ผลงานวิจัยชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน

จานวนผลงานวิจัย 3 ชิน้
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เงินรายได้
คณะ

30,000
บาท

1.8.4 โครงการคลัง
ข้อสอบสาหรับการสอบ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย์
1.8.5 โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการสอบ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย์

จานวนข้อสอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เงินรายได้
คณะ

30,000
บาท

จานวน 5 เรื่อง จาก 5 ภาควิชา ดังนี้ 1) “การศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การสอบปฏิบัติการย่อยวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของนิสิตชั้นปีที่ 2” นาผลไป
ปรับปรุงการสอนรายวิชา 01501213 โดย อ.น.สพ. มนตรี ภัทรพนาวัน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 2) “การเปรียบเทียบผลการทดสอบจากการสอบ
ปฏิบัติการด้วยกล้องจุลทรรศน์และสื่อการสอนวีดิทัศน์” นาผลไปปรับปรุง
การสอนรายวิชา 01504311 โดยภาควิชาพยาธิวิทยา 3) “การศึกษาเรื่อง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนบทปฏิบัติการภาควิชาเภสัชวิทยา : การเรียน
กลุ่มปฏิบัติการโดยการหมุนเวียนทุกครั้ง” นาผลไปปรับปรุงการสอนรายวิชา
01505311 และ01505312 โดยคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา 4) “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยการนั่งสมาธิก่อนเรียน” นาผลไปปรับปรุง
การสอนรายวิชา01510532 โดย อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ 5) “การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ประจาปี
การศึกษา 2555” นาผลไปปรับปรุงการสอนรายวิชาโรคสัตว์ปีก 1
(01505531) โดย อ.น.สพ.เกรียงไกร วิฑูรเสถียร ภาควิชาเวชศาสตร์และ
ทรัพยากรการผลิตสัตว์ (SAR ปีการศึกษา 2555)
157 ข้อ (ส่งเมื่อ 17 ธันวาคม 2555 จานวน 96 ข้อ ส่งเมื่อ 3 ตุลาคม 2555
จานวน 61 ข้อ)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เงินรายได้
คณะ

30,000
บาท

มากกว่าร้อยละ 90 จากการจัดทั้งสิ้น 3 ครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.ปริวรรต) รายงาน)

/

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

เงินรายได้
คณะ

-

ดาเนินการปีงบประมาณ 2558 (การสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพจะเริ่มใช้จริง
ในปี 2558 – ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อ.ปริวรรต รายงาน)

-

50 ข้อ

ร้อยละจานวนนิสิต ร้อยละ 90
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละของนิสิต
ที่สอบผ่าน
ใบอนุญาต

/
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทาวิจัยของบุคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็งของประเทศ
เป้าประสงค์
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทาวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมของบุคลากรในคณะสร้างความรับรู้และความตระหนัก สร้างแรงจูงใจในการ
ทางานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็งของประเทศ
2.1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

1. บุคลากรมีศักยภาพ 1.1 จานวนงบประมาณสนับสนุน/
ในการวิจัย
อาจารย์ประจา (ปี)

2. พัฒนาระบบงาน
และปัจจัยสนับสนุน
การทางานวิจัย

3. เป็นแหล่งวิชาการ
ที่เข้มแข็ง

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

เป้าหมายปี 2556

6,800,773 บาท 27,000,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

37,594,462 บาท จาแนกเป็น ทุนสนับสนุนของมก. 23 โครงการ เป็นเงิน
3,905,833 บาท ทุนสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ 36 โครงการ เป็นเงิน
33,688,629 บาท
0.42 โครงการต่อคน ทุนสนับสนุนของมก. 23 โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ
36 โครงการ รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ อาจารย์ประจารวม 141 คน (สวพ.มก.)
0.55 ผลงานต่อคน ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 9 เรื่อง นานาชาติ 37 เรื่อง
ผลงานนาเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 11 เรื่อง นานาชาติ 21 เรื่อง รวม
78 เรื่อง อาจารย์ประจารวม 141 คน (สวพ.มก.)
1 ผลงาน ได้แก่ การประดิษฐ์ วัคซีนต่อต้านเห็บโค โดย รศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา อยู่ระหว่างการพิจารณาการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา (SAR ปีการศึกษา 2555)
ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ปีงบประมาณ 2556 มีการก่อสร้างโรงเรือนแพะ 1 โรงเรือน
งบประมาณ 670,000 บาท และปรับปรุงโรงเรือนรีดนม งบประมาณ 760,000 บาท
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กาแพงแสน รายงาน)
แล้วเสร็จ คณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์การใช้เครื่องมือ central lab ชั้น 6 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ (คาสั่งคณะฯ ที่ 152/2556 ลว. 1 ต.ค.56) ประชุม 2 ครั้ง (24
ต.ค. 56 และ 27 พ.ย. 56) มีประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบการใช้เครื่องมือ Central
Lab ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะฯ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
5 โครงการ (ข้อมูลจากเวปไซด์ของ สวพ.มก.)

/

1.2 จานวนโครงการวิจัย/อาจารย์ประจา 25 โครงการ

0.65 โครงการ

1.3 จานวนผลงานที่เผยแพร่/อาจารย์
ประจา

37 ผลงาน

0.65 ผลงาน

1.4 จานวนสิทธิบัตร และ/หรือ
อนุสิทธิบัตร (ที่ยื่นขอ)

1 ผลงาน

1 ผลงาน

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

2.1 มีระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่อ
การวิจัยที่ได้มาตรฐาน

-

มีอาคารเลี้ยงสัตว์
ทดลองมาตรฐาน

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

2.2 จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง
(central lab)

-

จัดตั้งหน่วยเครื่องมือ รองคณบดีฝ่าย
กลางแล้วเสร็จ
วิจัย

3.1 จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการ
2 โครงการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนโดยตรง
3.2 จานวนโครงการวิจัยที่เป็นความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
3.3 จานวนการประชุมวิชาการด้านวิจัย 3 ครั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

5 โครงการ
5 โครงการ
2 ครั้ง

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย
รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย
รองคณบดีฝ่าย
วิจัย
รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

x
x
/
x
/

/

1 โครงการ (ข้อมูลจากเวปไซด์ของ สวพ.มก.)

x

2 ครั้ง การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจาปี วิทยาเขตบางเขน และ
วิทยาเขตกาแพงแสน

/

14
แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3
กลยุทธ์ที่ 2.4
กลยุทธ์ที่ 2.5
กลยุทธ์ที่ 2.6
กลยุทธ์ที่ 2.7
กลยุทธ์ที่ 2.8
กลยุทธ์ที่ 2.9

การสร้างระบบนักวิจยั พี่เลีย้ ง
การหาแหล่งทุนเชิงรุก
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจยั
การส่งเสริม / สนับสนุนการยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
การสนับสนุนการจัดประชุม อบรม สัมมนาในสาขาเฉพาะ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์) เพื่อช่วยงานวิจัย
การพัฒนาการวิจัยทางคลินิก
การพัฒนากลุ่มงานวิจัยและศูนย์วจิ ัยเฉพาะทาง
การพัฒนางานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยที่ได้มาตรฐาน

2.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

2.1 การสร้างระบบ
นักวิจัยพี่เลี้ยง

2.1.1 โครงการสนับสนุน
นักวิจัยหน้าใหม่

จานวนเงินที่จัดสรร

2.2 การหาแหล่งทุน
เชิงรุก

2.2.1 โครงการพัฒนา
จานวนโครงการวิจัยที่
ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ ได้รับการสนับสนุนต่อ
บูรณาการ
อาจารย์ประจา
จานวนโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนโดยตรง
จานวนโครงการวิจัยที่
เป็นความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ

เป้าหมาย
ปี 56

500,000
บาท

0.65
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย/คณะกรรม
การวิจัย

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย/คณะกรรม
การวิจัย
5 โครงการ รองคณบดีฝ่าย
วิจัย/คณะกรรม
การวิจัย
5 โครงการ รองคณบดีฝ่าย
วิจัย/คณะกรรม
การวิจัย

แหล่งเงิน

เงินรายได้
คณะ

จานวน
เงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

x

-

500,000 177,500 บาท
บาท
1. ผลการตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและโลหะหนักในขน
และไข่เป็ด ภาควิชาเภสัชวิทยา 47,500 บาท
2. การสารวจและมาตรการลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่พบใน
โรงพยาบาลสัตว์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ 42,500
บาท
3. การแสดงออกของโปรตีนคลาวดินในสุนัขที่เป็นโรคผิวหนัง
อะโทปี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 37,500 บาท
4. การตรวจหาความชุกโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเชื้อ Theileria spp. ในโคนมและกระบือปลักในประเทศไทย
ภาควิชาปรสิตวิทยา 50,000 บาท
0.42 โครงการต่อคน ทุนสนับสนุนของมก. 23 โครงการ จากเงิน
นอกงบประมาณ 36 โครงการ รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ อาจารย์
ประจารวม 141 คน (สวพ.มก.)
5 โครงการ (ข้อมูลจากเวปไซด์ของ สวพ.มก.)

-

-

x

-

1 โครงการ (ข้อมูลจากเวปไซด์ของ สวพ.มก.)

x
/
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย
ปี 56

ผู้รับผิดชอบ

จานวน
เงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย/คณะกรรม
การวิจัย

เงินรายได้
คณะ

20,000,000
บาท

/

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย/คณะกรรม
การวิจัย
2.5.1 โครงการจัดประชุม จานวนการประชุม
2 ครั้ง
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการประจาปี
วิชาการ ในสาขาเฉพาะ
วิจัย/คณะกรรม
ระดับชาติและนานาชาติ
การวิจัย
2.6.1 โครงการส่งเสริม
จานวนผลงานที่เผยแพร่ 0.65 ผลงาน รองคณบดีฝ่าย
นักวิทยาศาสตร์เป็นหัวหน้า ต่ออาจารย์ประจา
วิจัย/คณะกรรม
โครงการ / ผู้ร่วมวิจัย
(เรื่อง/ปี)
การวิจัย

เงินรายได้
คณะ

400,000
บาท

เงินรายได้
คณะ

2,400,000
บาท

แล้วเสร็จ คณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์การใช้เครื่องมือ central
lab ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (คาสั่งคณะฯ ที่ 152/2556
ลว. 1 ต.ค.56) ประชุม 2 ครั้ง (24 ต.ค. 56 และ 27 พ.ย. 56) มี
ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบการใช้เครื่องมือ Central Lab ชั้น 6
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะฯ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
1 ผลงาน การประดิษฐ์ วัคซีนต่อต้านเห็บโค โดย รศ.ดร.สถาพร
จิตตปาลพงศ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา อยู่ระหว่างการพิจารณาการจด
สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (SAR ปีการศึกษา 2555)
2 ครั้ง การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจาปี
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกาแพงแสน

-

-

x

2.7.1 โครงการพัฒนา
งานวิจัยทางคลินิก

เงินรายได้
คณะ

1,000,000
บาท

0.55 ผลงานต่อคน ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 9 เรื่อง
นานาชาติ 37 เรื่อง ผลงานนาเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 11 เรื่อง นานาชาติ 21 เรื่อง รวม 78 เรื่อง อาจารย์
ประจารวม 141 คน (สวพ.มก.)
คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนภาควิชาละ 1,000,000 บาท

เงินรายได้
คณะ
เงินรายได้
คณะ

350,000
บาท

/

เงินรายได้
คณะ

10,000,000
บาท

มีหน่วยบัณฑิตศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา สานักงาน
เลขานุการ
รวม 9 ทุน มีการเบิกเงินสารองจ่ายทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นจานวนเงิน 859,200 บาท
(รายงานงานการเงินฯ)
ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ปีงบประมาณ 2556 มีการก่อสร้างโรงเรือนแพะ
1 โรงเรือน งบประมาณ 670,000 บาท และปรับปรุงโรงเรือนรีดนม
งบประมาณ 760,000 บาท (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์
กาแพงแสน รายงาน)

2.3 การสนับสนุน
2.3.1 โครงการจัดสร้าง
งบประมาณเพื่อพัฒนา ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อ
ห้องปฏิบัติการกลาง งานวิจัย
เพื่อการวิจัย

จัดตั้งหน่วย
ห้องปฏิบัติการกลาง

ดาเนิน
การตาม
เป้าหมาย

2.4 การส่งเสริม/
สนับสนุนการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2.5 การสนับสนุนการ
จัดประชุม อบรม
สัมมนาในสาขาเฉพาะ
2.6 การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
(นักวิทยาศาสตร์) เพื่อ
ช่วยงานวิจัย
2.7 การพัฒนาการวิจัย
ทางคลินิก

สิทธิบัตรและ/หรือ
อนุสิทธิบัตร (ที่ยื่นขอ)

1 ผลงาน

2.4.1 โครงการสนับสนุน
การยื่นจดสิทธิบัตร

จานวนงบประมาณที่
1,000,000 รองคณบดีฝ่าย
จัดสรรสาหรับนักวิจัยทาง บาท
วิจัย/คณะกรรม
คลินิก
การวิจัย
2.8 การพัฒนางาน
2.8.1 โครงการจัดตั้งหน่วย มีหน่วยบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาเพื่อ
บัณฑิตศึกษา
วิชาการ
สนับสนุนวิจัย
2.8.2 โครงการจัดสรรทุน จานวนทุน
10 ทุน
รองคณบดีฝ่าย
เฉพาะทาง
ผู้ช่วยนักวิจัยระดับ
วิชาการ
บัณฑิตศึกษา
2.9 การพัฒนางาน
2.9.1 โครงการพัฒนา
ระบบการเลี้ยง
ดาเนิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง สัตว์ทดลองเพื่อ
การตามแผน
ที่ได้มาตรฐาน
ที่ได้มาตรฐาน
การวิจัยที่ได้มาตรฐาน

แหล่งเงิน

2,000,000
บาท

/
/

/

x
x
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นผู้นาในการให้บริการทางวิชาการสัตวแพทย์ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งทางด้านงานบริการวิช าการสัตวแพทย์บริหารจัดการ ของหน่วยงานบริการวิช าการของคณะโดยใ ช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถบูรณาการงานผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
3.1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์

1. การให้บริการวิชาการมี
คุณภาพมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ

2. ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจสูงสุด
3. มีรายได้จากการบริการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

1.1 รพส.มก. ผ่าน
มาตรฐาน KU-AHA

1.2 จานวนเทคนิค/
วิธีการตรวจที่เปิด
ให้บริการผ่านการรับรอง
จากภายนอก
2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการใน
หน่วยงานบริการ (แยก
หน่วย)
3.1 จานวนเงินรายได้จาก
งานบริการวิชาการ
(ไม่รวมเงินโอน)

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

ตรวจรับรอง

เป้าหมายปี 2556

ผู้รับผิดชอบ

ผ่านมาตรฐาน
ผู้อานวยการ
ขบวนการให้บริการ โรงพยาบาลสัตว์
100% อย่างน้อย 1 ทัง้ 4 แห่ง
แห่ง
ผ่านมาตรฐาน
โครงสร้าง 75% อย่าง
น้อย 1 แห่ง

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

ไม่มีหน่วยงานผ่านมาตรฐานขบวนการ ดังนี้ รพส.มก.บางเขน 59.43% รพส.
มก.กาแพงแสน 52.83% รพส.มก.หนองโพ 53.36% รพส.มก.มก.หัวหิน
49.45% (รายงานผลการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสัตว์ มก. ตามมาตรฐาน KUAHA ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2556)
ผ่าน 1 หน่วยงาน ได้แก่ รพส.มก.บางเขน 88.89% อีก 3 หน่วยงานไม่ผ่าน
ดังนี้ รพส.มก.กาแพงแสน 65.42% รพส.มก.หนองโพ 60.91% รพส.มก.
หัวหิน 63.87% (รายงานผลการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสัตว์ มก.
ตามมาตรฐาน KU-AHA ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2556)
1 ระบบ งานชันสูตรโรคสัตว์ กาแพงแสน มีการตรวจรับรองจากภายนอก
ได้แก่ การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison)
การทดสอบภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดนกในซีรั่ม

x

/

ไม่มีการดาเนินการ

อย่างน้อย 1 เทคนิค/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิธีการ
ชันสูตรโรคสัตว์
ทั้ง 2 แห่ง

รพส.บข. 3.98
รพส.หนองโพ 4.20
รพส.หัวหิน 4.28
รพส.กพส. –
250,837,862 บาท

4.00 ทุกหน่วยงาน

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

ไม่ผ่าน 1 หน่วยงาน ได้แก่ รพส.มก.บางเขน 3.58 อีก 3 หน่วยงานผ่าน ดังนี้
รพส.มก.กาแพงแสน 4.14 รพส.มก.หนองโพ 4.34 รพส.มก.หัวหิน 4.26
(รายงานคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556)

x

250,000,000 บาท

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รวม 314.34 ล้านบาท
รายรับปกติ รพส.มก.บางเขน 101.90 ล้านบาท รพส.มก.กาแพงแสน 21.83
ล้านบาท รพส.มก.หนองโพ 13.25 ล้านบาท รพส.มก.หัวหิน 10.31 ล้านบาท
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน 2.37 ล้านบาท หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์
กาแพงแสน 7.23 ล้านบาท
รายรับโครงการพัฒนาวิชาการ รพส.มก.บางเขน 107.57 ล้านบาท
รพส.มก.กาแพงแสน 13.51 ล้านบาท รพส.มก.หนองโพ 13.83 ล้านบาท
รพส.มก.หัวหิน 8.26 ล้านบาท หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน ....-.....
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กาแพงแสน 14.28 ล้านบาท
(งานแผนฯ สรุปโดยใช้ข้อมูลงานการเงินฯ)

/

/
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ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

3.2 ร้อยละของกาไรสุทธิ จากงานบริการวิชาการ

4. งานบริการวิชาการได้รับ 4.1 จานวนโครงการ
3 โครงการ
การยอมรับในระดับชาติและ สัมมนาระดับนานาชาติที่
นานาชาติ
คณะดาเนินการ

5. งานบริการวิชาการของ
ภาควิชา

เป้าหมายปี 2556

ผู้รับผิดชอบ

15%

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

7 โครงการ

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

4.2 จานวนนักศึกษา
ต่างชาติที่มาใช้บริการ
ฝึกงาน

18 คน

50 คน

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

4.3 จานวนศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการวินิจฉัยระดับ
นานาชาติ
4.4 จานวนฟาร์ม
ปศุสัตว์ที่เป็นเครือข่าย
งานบริการวิชาการ
4.5 จานวนสถาน
พยาบาลสัตว์ที่ส่งต่อใน
การรักษา
5.1 จานวนโครงการ
บริการของภาควิชา
(โครงการพัฒนาวิชาการ)

2 ศูนย์

1 ศูนย์

166 ฟาร์ม
(รพส.หนองโพ)

300 ฟาร์ม

75 แห่ง

50 แห่ง

15 โครงการ

10 โครงการ

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง
หัวหน้าภาควิชา

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 รวม 19.16% จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
รพส.มก.บางเขน 32.99% รพส.มก.กาแพงแสน 13.08% รพส.มก.หนองโพ
11.13% รพส.มก.หัวหิน 6.49% หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน 13.24%
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กาแพงแสน 6.81%
(งานแผนฯ สรุปโดยใช้ข้อมูลงานการเงินฯ)
1 โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมนานาชาติ โครงการสัตวแพทย์อาสา
อาเซียน (ASEAN Veterinary Volunteer Project 2013) เป็นการดาเนินงาน
ร่วมกันของทุกโรงพยาบาลสัตว์ มก. ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 21 พฤษภาคม
2556
48 คน (รายงานหน่วยวิเทศสัมพันธ์) ส่วนรายงานจากต้นหน่วยดังนี้
รพส.มก.บางเขน 39 คน รพส.มก.กาแพงแสน 7 คน รพส.มก.หนองโพ 2 คน
(Roxanne Griffioen, HenrietteBruggink) รพส.มก.หัวหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
จานวน 4 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จานวน 1 คน
อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เนื้องอก และศูนย์สัตว์เลี้ยงสูงวัย
(รายงานผลการดาเนินงานคณบดีรอบปีที่ 2)

/

x

x

x

รวม 305 ฟาร์ม ดังนี้ รพส.มก.กาแพงแสน 100 แห่ง รพส.มก.หนองโพ 205
แห่ง รพส.มก.บางเขน และหัวหิน ไม่มี (รายงานจากต้นหน่วย)

/

รวมมากกว่า 300 แห่ง ดังนี้ รพส.มก.บางเขน 321 แห่ง รพส.มก.กาแพงแสน
19 แห่ง รพส.มก.หนองโพ 30 แห่ง รพส.มก.หัวหิน ไม่มี
(รายงานต้นหน่วย)
รวม 11 โครงการ 1. โครงการพัฒนาการผลิตสไลด์เนื้อถาวรและตัวอย่างสัตว์
เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย 2. โครงการบริการและฝึกอบรมสื่อการสอน
หุ่นจาลองยางพารา - ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 3. โครงการพยาธิวินิจฉัย ภาควิชาพยาธิวิทยา 4. โครงการประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ 5. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ศึกษาแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาด้านโภชนศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา 6. โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาการตรวจ
ภูมิคุ้มกันหลังการติดชเอพีอาร์อาร์เอสและพีอีดีโดยวิธี (ELISA) และ 7.
โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาการตรวจภูมิคมุ้ กันหลังการติดเชื้อ
พีอาร์อาร์เอสและพีอีดีโดยตรวจวิธี SN Titer - ภาควิชาเวชศาสตร์และ

/
/
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6. บูรณาการงานผลิตบัณฑิต 6.1 จานวนโครงการ/
งานวิจัยและงานบริการ
กิจกรรมที่บูรณาการ
วิชาการ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

1 โครงการ

เป้าหมายปี 2556

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการ

หัวหน้าภาควิชา

6.2 จานวนโครงการ
34 โครงการ
ปัญหาพิเศษและงานวิจัย
ทางคลินิก

30 โครงการ

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

6.3 จานวนวันฝึกงานนิสิต ของหน่วยงานบริการ

1,500 วันฝึกงาน/ปี

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

ทรัพยากรการผลิตสัตว์ 8. โครงการการตรวจวินิจฉัยทางไวรัสและซีรั่มวิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ - ภาควิชาจุลชีววิทยาฯ 9. โครงการการให้บริการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางปรสิตวิทยา - ภาควิชาปรสิตวิทยา 10. โครงการการศึกษา
ลักษณะทางพันธุกรรมและอาการแสดงออกทางคลินิกของโรคจอประสาทตา
เสื่อมในสุนัข - ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง 11. โครงการการศึกษาความ
ผันแปรของยีนส์ myostation ในกระบือปลักของไทย - ภาควิชาเวชศาสตร์
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า (รายงานจากต้นหน่วย)18
รวม 5 โครงการ 1. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ ศึกษา
แนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาด้านโภชนศาสตร์ - ภาควิชาสรีรวิทยา
2. โครงการประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย - ภาควิชาสัตวแพทย
สาธารณสุขศาสตร์ 3. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหา EMS – ภาควิชาเวช
ศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ 4. นางานวิจัยและงานบริการวิชาการมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 01509321 – ภาควิชาปรสิตวิทยา 5.
โครงการการตรวจวินิจฉัยทางไวรัสและซีรั่มวิทยาสัตว์เศรษฐกิจ – ภาควิชาจุล
ชีววิทยาฯ (รายงานจากต้นหน่วย)
รวม 33 โครงการ โครงการปัญหาพิเศษ 24 โครงการ (การนาเสนอปัญหาพิเศษ
ของนิสิตชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 22 วันที่ 8-9 ธ.ค.55) โรงพยาบาลสัตว์ มก.
กาแพงแสน 7 ผลงาน โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ 2 ผลงาน (1. ปัจจัยเสี่ยง
ของโรค Bovine Viral Diarrhea ของฟาร์มโคนมสหกรณ์โคนมท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี (น.สพ.ศุภชาติ ปานเนียม) 2. โครงการการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ระดับอิมมูโนกลอบูลินจีในนมน้าเหลืองในแม่โคนมที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกร
รายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย (สพ.ญ.สุปภาดา คณานับ))
โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน และหัวหิน ไม่มี (รายงานจากต้นหน่วย)
รวมมากกว่า 1,500 วันฝึกงาน/ปี (รายงานจากต้นหน่วย) รพส.มก.บางเขน
608 วัน รพส.มก.กาแพงแสน รายงาน 443 วัน (นิสิตในคณะฯ 48 คน 158 วัน
นิสิตนอกคณะฯ 4 คน 120 วัน นิสิตต่างชาติ 7 คน 168 วัน) รพส.มก.หนองโพ
รายงาน 1,874 วัน (นิสิตในคณะฯ 160 คน 101 วัน นิสิตนอกคณะฯ 7 คน 63
วัน) รพส.มก.หัวหิน รายงาน 1,211 วัน (นิสิตในคณะฯ 62 คน 698 วัน นิสิต
นอกคณะฯ 48 คน 638 วัน นิสิตต่างชาติ 7 คน 71 วัน)

การบรรลุ
เป้าหมาย
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แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1
กลยุทธ์ที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 3.3
กลยุทธ์ที่ 3.4
กลยุทธ์ที่ 3.5
กลยุทธ์ที่ 3.6
กลยุทธ์ที่ 3.7
กลยุทธ์ที่ 3.8

การบริการมีคณ
ุ ภาพได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสวัสดิภาพสัตว์ (University Social Response and animal welfare)
บูรณาการงานผลิตบัณฑิต งานวิจยั และงานบริการวิชาการ
เป็นที่พึ่งของสังคมเมื่อเกิดปัญหา
เป็นโรงพยาบาลสัตว์ระดับตติยภูมิ
เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับนานาชาติ
เป็นหน่วยงานที่สามารถหารายได้ที่มีศักยภาพ
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการวินิจฉัยและรักษาทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ

3.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3.1 การบริการมี
3.1.1 โครงการขับเคลื่อน
คุณภาพได้รับการ
และรับรองมาตรฐาน KUยอมรับระดับชาติและ AHA
นานาชาติ

3.1.2 โครงการขับเคลื่อน
และมุ่งสู่การรับรอง
มาตรฐานของหน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์
3.1.3 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับสัตวแพทย์
และนักวิทยาศาสตร์ประจา
โรงพยาบาลสัตว์และ
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

ผ่านการตรวจรับรอง 100%
ตามมาตรฐาน
ขบวนการ
ผ่านการตรวจ
75%
มาตรฐานเชิงโครงสร้าง

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

เงินรายได้
คณะ

ตรวจรับรองภายนอก

อย่างน้อย 1
ระบบ

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
ชันสูตรโรคสัตว์
ทั้ง 2 แห่ง

เงินรายได้
คณะ

1,000,000
บาท

จานวนเงินที่อนุมัติ

1,000,000
บาท
10 คน

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายชันสูตร
โรคสัตว์ทั้ง 2 แห่ง

เงินรายได้
คณะ และ
กองทุนพัฒนา
คณะ

1,000,000 +
350,000
บาท

จานวนบุคลากรที่ไป
ฝึกอบรมต่างประเทศ

เป้าหมายปี 56

จานวนเงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

5,000,000
บาท

ไม่มีหน่วยงานผ่านมาตรฐานขบวนการ ดังนี้ รพส.มก.บางเขน
59.43% รพส.มก.กาแพงแสน 52.83% รพส.มก.หนองโพ
53.36% รพส.มก.มก.หัวหิน 49.45%
ผ่าน 1 หน่วยงาน ได้แก่ รพส.มก.บางเขน 88.89% อีก 3
หน่วยงานไม่ผ่าน ดังนี้ รพส.มก.กาแพงแสน 65.42% รพส.มก.
หนองโพ 60.91% รพส.มก.หัวหิน 63.87% (รายงานผลการ
ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสัตว์ มก. ตามมาตรฐาน KU-AHA
ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2556)
1 ระบบ งานชันสูตรโรคสัตว์ กาแพงแสน มีการตรวจรับรอง
จากภายนอก ได้แก่ การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ
(Interlaboratory comparison) การทดสอบภูมิคุ้มกันโรค
ไข้หวัดนกในซีรั่ม
คณะฯ อนุมัติเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสัตว์
แห่งละ 250,000 บาท
รวม 13 คน รพส.มก.บางเขน 6 คน ได้แก่ สพ.ญ.คาริน สพ.ญ.
นภาภรณ์ น.สพ.จนัธ น.สพ.ภัคธร สพ.ญ.ณัฏฐิกา น.สพ.นภสินธุ์
รพส.มก.กาแพงแสน 3 คน ได้แก่ น.สพ.นักรบ สพ.ญ.นิชาพัทธ์
น.สพ.กฤษฎา รพส.มก.หนองโพ 1 คน ได้แก่ สพ.ญ.อมรพรรณ
รพส.มก.หัวหิน 3 คน ได้แก่ สพ.ญ.วาสนา น.สพ.คชพล น.สพ.
วันชาติ (รายงานกจน. และต้นหน่วย)

x
/

/

/
/

20
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จานวนบุคลากรที่
ลาศึกษาต่อ

3.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สวัสดิภาพสัตว์
(University Social
Response and
animal welfare)
3.3 บูรณาการงาน
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการ

เป้าหมายปี 56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวนเงิน

7 คน

3.2.1 โครงการจัดกิจกรรม จานวนโครงการ
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
สวัสดิภาพสัตว์

3 โครงการ

คณบดี

-

-

3.3.1 โครงการงานวิจัย
ทางด้านคลินิกศึกษา

4 โครงการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

เงินรายได้
คณะ

200,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

เงินรายได้
คณะ

100,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

กองทุนย่อย
พัฒนานิสิต

100,000
บาท

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ 4
แห่ง/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์
ทั้ง 2 แห่ง

เงินรายได้
คณะ

50,000
บาท

จานวนเรื่องของ
โครงการงานวิจัย
ทางด้านคลินิกศึกษา

3.3.2 โครงการพี่สอนน้อง จานวนนิสิตสัตวแพทย์ 1,500
มก. ฝึกงานนอก
วันฝึกงาน/ปี
หลักสูตร
3.3.3 โครงการ
จานวนนิสิตที่ได้รับทุน 20 คน
ทุนการศึกษานิสิตใฝ่รู้
3.4 เป็นที่พึ่งของสังคม 3.4.1 โครงการจัดทา
เมื่อเกิดปัญหา
active website และ
พัฒนา Social net work
สาหรับโรงพยาบาลสัตว์
และหน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์

จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ 10,000 คน
ไซด์

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

รวม 9 คน รพส.มก.บางเขน 3 คน ได้แก่ น.สพ.โอสธี สพ.ญ.
สิริภัทรา น.สพ.วิจิตร รพส.มก.กาแพงแสน 3 คน ได้แก่ สพ.ญ.
ธัญลักษณ์ น.สพ.นักรบ สพ.ญ.รติกร รพส.มก.หนองโพ 1 คน
ได้แก่ สพ.ญ.ปัญญวดี รพส.มก.หัวหิน 2 คน ได้แก่ น.สพ.
ดิศดนัย น.สพ.วันชาติ (รายงานกจน. และต้นหน่วย)
รวม 5 โครงการ
1. โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท
2. โครงการสัตวแพทย์อาสา อาเซียน
3. โครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ช่วยประชาชนและ
สัตว์ประสบภัย
4. โครงการ KU Blood Bank
5. โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
รวม 9 โครงการ รพส.มก.กาแพงแสน 7 ผลงาน รพส.มก.
หนองโพ 2 ผลงาน (1. ปัจจัยเสี่ยงของโรค Bovine Viral
Diarrhea ของฟาร์มโคนมสหกรณ์โคนมท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
(น.สพ.ศุภชาติ ปานเนียม) 2. โครงการการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อระดับอิมมูโนกลอบูลินจีในนมน้าเหลืองในแม่โคนมที่เลี้ยงใน
ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
(สพ.ญ.สุปภาดา คณานับ)) (รายงานต้นหน่วย)
มากกว่า 1,500 วันฝึกงาน/ปี นิสิตชั้นปีที่ 2 - 3 ฝึกงานด้าน
Service mind ณ โรงพยาบาลสัตว์ มก. ศึกษาการทางานจริง
ของสัตวแพทย์ทุกวันหลังเลิกเรียน และ ช่วงปิดภาคเรียน
20 คน คณะฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภทสนับสนุน
วิชาการแก่นิสิตชั้นปีที่ 6 จานวน 20 โครงการ (88 คน)
รวมเป็นเงิน 239,600 บาท (รายงานงานบริการการศึกษา)
476,974 จากรพส.มก.บางเขน 214,981 รพส.มก.หนองโพ
261,993 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กาแพงแสน 10,500
(ปัจจุบันไม่สามารถนับจานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ได้ เนื่องจาก
ระบบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย) รพส.มก.กาแพงแสน
และรพส.มก.หัวหิน ไม่สามารถนับได้ (รายงานต้นหน่วย)

การบรรลุ
เป้าหมาย
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โครงการ/กิจกรรม

3.4.2 โครงการ Rapid
response team (RRT)
3.5 เป็นโรงพยาบาล
สัตว์ระดับตติยภูมิ

3.5.1 โครงการ TeleGrand-Round
3.5.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายส่งต่อสัตว์ป่วย
ระหว่างโรงพยาบาลสัตว์
มก.
3.5.3 โครงการโรงพยาบาล
สัตว์เครือข่ายด้านสัตว์เล็ก
ภายนอก มก.
3.5.4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ
วินิจฉัยด้วยวิธีการใหม่ๆ
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์
กาแพงแสน

3.5.5 พัฒนาระบบงาน
บริการเพื่อเป็น referal
hospital
3.6 เป็นศูนย์กลางการ 3.6.1 โครงการฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สัมมนาวิชาการระดับ
ระดับนานาชาติ
นานาชาติ
3.6.2 โครงการเชิญ
visiting professor

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 56

จานวนกิจกรรมที่มีการ อย่างน้อย 1
ตอบสนองต่อปัญหา
กิจกรรม
สังคมอย่างทันท่วงที
จานวนครั้งของกิจกรรม 12 ครั้ง
จานวนสัตว์ป่วยที่มีการ 50 ตัว
refer ระหว่าง
โรงพยาบาลสัตว์
จานวนสถานพยาบาล
สัตว์เครือข่าย

40 แห่ง

จานวนการวินิจฉัยใหม่ที่ 1 เทคนิค
เกิดขึ้น

จานวน case นัด :
case walk-in

เก็บข้อมูล

จานวนโครงการ

3 โครงการ

จานวน visiting
professor

3 คน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวนเงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

คณบดี

เงินรายได้
คณะ

100,000
บาท

โครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ช่วยประชาชนและสัตว์
ประสบภัย

/

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง

เงินรายได้
คณะ

2,000,000
บาท

2 ครั้ง ที่มีการใช้ Teleconference สื่อสารระหว่างวิทยาเขต
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ รายงาน)

x

เงินรายได้
คณะ

20,000
บาท

/

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ชันสูตรโรคสัตว์
กาแพงแสน

เงินรายได้
คณะ

20,000
บาท

เงินรายได้
คณะ

50,000
บาท

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์
ทั้ง 4 แห่ง
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง
4 แห่ง/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์
ทั้ง 2 แห่ง
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง
4 แห่ง/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์
ทั้ง 2 แห่ง

-

-

เงินรายได้
คณะ

600,000
บาท

78 ตัว รพส.มก.กาแพงแสน 65 ตัว รพส.มก.หนองโพ refer
บางเขน 4 ครั้ง เป็นสุนัข 4 ตัว กพส. 8 ครั้ง เป็นสุนัข 7 ตัว
แมว 1 ตัว รพส.มก.หัวหิน refer บางเขน 1 ตัว รพส.มก.
บางเขน ไม่มี (รายงานต้นหน่วย)
มากกว่า 40 แห่ง รพส.มก.หนองโพ 30 แห่ง รพส.มก.หัวหิน 3
แห่ง รพส.มก.บางเขน มากกว่า 100 แห่ง และกาแพงแสน ไม่มี
(รายงานต้นหน่วย)
3 เทคนิค รายงานจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัย
ครั้งที่ 4/2556 กลุ่มงานแทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา ได้เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้อง
ปฏิบัติการเพิ่ม 3 เทคนิค ดังนี้ 1. โรค Flavivirus ในเป็ด
ด้วยวิธี RT-PCR 2. โรค Duck Plaque ในเป็น ด้วยวิธี PCR 3.
โรค Feline Leukemis Virus ในแมว ด้วยวิธี Nested PCR
รพส.มก.บางเขน (43,386 : 186,780) รพส.มก.กาแพงแสน
(มากกว่า 50 คน) รพส.มก.หนองโพ (2,209 : 25,453)
รพส.มก.หัวหิน (40 : 17,474)
1 โครงการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมนานาชาติ โครงการ
สัตวแพทย์อาสาอาเซียน (ASEAN Veterinary Volunteer
Project 2013) เป็นการดาเนินงานร่วมกันของทุกโรงพยาบาล
สัตว์ มก. ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2556

เงินรายได้
คณะ

750,000
บาท

5 คน

/
/

/
x

/
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3.6.3 โครงการรับนิสิต
ต่างชาติฝึกงาน
3.7 เป็นหน่วยงานที่ 3.7.1 โครงการขับเคลื่อน
สามารถหารายได้ที่มี ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ศักยภาพ
บริหารโรงพยาบาลสัตว์
3.7.2 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาวิชาการระดับชาติ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวนเงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

จานวนนิสิตต่างชาติ
ฝึกงาน

50 คน

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศน์สัมพันธ์

เงินรายได้
คณะ

100,000
บาท

48 คน (รายงานจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์)

x

มีการใช้ระบบ
สารสนเทศภายในกลาง
ปีงบประมาณ 2556
จานวนรายได้จากการจัด
โครงการฝึกอบรม

ดาเนินการ
ตามแผน

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง
4 แห่ง
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง
4 แห่ง/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์
ทั้ง 2 แห่ง
ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง
4 แห่ง/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์
ทั้ง 2 แห่ง

เงินงบประ
มาณและเงิน
รายได้คณะ
เงินรายได้
คณะ

15,000,000
บาท

อยู่ระหว่างทดลองระบบ (ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก.
บางเขน รายงาน)

x

600,000
บาท

ไม่มีข้อมูลรายได้จากการจัดโครงการฝึกอบรมระดับชาติ

x

เงินรายได้
คณะ

25,000
บาท

ร้อยละ 66.7 คิดจาก 4 หน่วยงานใน 6 หน่วยงาน ดังนี้
1. โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน 2. โรงพยาบาลสัตว์ มก. กาแพงแสน 1 ภาพรวม+4 หน่วยย่อย
3. โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ 100%
4. โรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน 1 ภาพรวม และ 2 หน่วยย่อย
5. หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กาแพงแสน มีการคิดต้นทุนต่อ
หน่วย 6 จาก 10 ห้องปฏิบัติการ/แผนก คิดเป็น 60%
6. หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตกแต่งพื้นที่

/

1,000,000
บาท

3.7.3 โครงการคิดต้นทุนต่อ ร้อยละของหน่วยงาน
หน่วย
ย่อย (แผนก/ห้อง
ปฏิบัติการ) ที่มีการคิด
ต้นทุนต่อหน่วย

ร้อยละ 30

3.7.4 โครงการเปิด
เปิดดาเนินการ
ให้บริการ premium clinic

เปิดดาเนินการ ผู้อานวยการ
เงินงบ
ตามกาหนด
โรงพยาบาลสัตว์ มก. ประมาณและ
บางเขน
เงินรายได้
คณะ
เปิดดาเนินการ ผู้อานวยการ
เงินงบ
ตามกาหนด
โรงพยาบาลสัตว์ มก. ประมาณ
บางเขน
และเงิน
รายได้คณะ

3.8 เป็นศูนย์ความเป็น 3.8.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ เปิดดาเนินการตาม
เลิศในการวินิจฉัยและ เชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคสัตว์ กาหนด
รักษาทางสัตวแพทย์ เลี้ยง (SCCA)
ระดับนานาชาติ

50,000,000
บาท

300,000,000
บาท

ยังไม่แล้วเสร็จ มีการจัดสรรและตกแต่งพื้นที่ แต่ยังไม่มีการ
กาหนดโครงสร้างของหน่วยงาน

x

x

23

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์

สร้างบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อสร้างและปลูกฝังคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างสานึกรักองค์กรและการทางานเป็นทีม
มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ การทางานเป็นทีม การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี
เพื่อสร้างและส่งเสริมให้มคี ุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีของบุคลากรในทุกระดับ

4.1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

1. กาหนดและปลูกฝังอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์แก่บุคลากร

1.1 ระดับพฤติกรรมการแสดงออก
ตามอัตลักษณ์ของบุคลากรในคณะ

-

3.50

2. มีการสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กรที่ดี

2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การสื่อสารภายในองค์กร

3.91

3.75

3. นิสิตและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม

3.1 ผลสารวจระดับคุณธรรม
จริยธรรมของคนในองค์กร

-

3.75

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ

3.2 ผลสารวจระดับคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต

3.99

4.00

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ

4. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพชีวิตในการทางาน 4.1 ผลสารวจความพึงพอใจของ
ที่ดี
บุคลากรในการปฏิบัติงาน

3.64

3.50

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ

5. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมไทย

23 โครงการ

20 โครงการ

1,000,000
บาท

1,000,000
บาท

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ
รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ

5.1 จานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย/ปี
5.2 จานวนงบประมาณสาหรับการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

เป้าหมายปี
2556

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ/รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ
รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

ดาเนินการปีงบประมาณ 2557

-

ค่าเฉลี่ย 4.08 (ระดับดี) รายงานจากระบบประเมินออนไลน์
คณะฯ ผลสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (เดือน
เมษายน 2556)
ค่าเฉลี่ย > 3.75 ทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย 4.00
กลุ่มอาจารย์และสัตวแพทย์ ค่าเฉลี่ย 3.88 กลุ่มเพื่อนร่วมงาน
ค่าเฉลี่ย 3.98 กลุ่มนิสิตสัตวแพทย์ ค่าเฉลีย 3.82 ประเมิน
ตัวเอง ค่าเฉลี่ย 4.16 รายงานจากระบบประเมินออนไลน์
คณะฯ (เดือนเมษายน 2556) ผลประเมินการรับรู้อัตลักษณ์
ของคณะฯ
ค่าเฉลี่ย 4.09 (ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 2555 กอง
แผนงาน มก. ด้านคุณธรรม จริยธรรม)

/

ค่าเฉลี่ย 3.86 (ระดับดี) รายงานจากระบบประเมินออนไลน์
คณะฯ ผลสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (เดือน
เมษายน 2556)
รวม 25 กิจกรรม/โครงการ (16 โครงการ 9 กิจกรรม)

/

ใช้งบประมาณรวม 2,430,763.83 บาท

/

/

/

/
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แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1
กลยุทธ์ที่ 4.2
กลยุทธ์ที่ 4.3
กลยุทธ์ที่ 4.4

ส่งเสริมอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีทั้งภายในและภายนอก
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี
รณรงค์ในการสร้างอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร ID VET KU

4.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ราชวงศ์
4.2 การสื่อสารภายใน
องค์กรที่ดีทั้งภายใน
และภายนอก

4.1.1 โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ราชวงศ์
4.2.1 โครงการการสื่อสาร
ภายในองค์กร
4.2.1.1 การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่

ตัวชี้วัด

จานวนกิจกรรม/
โครงการ
จานวนกิจกรรมที่นิสิต
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

ร้อยละของจานวน
บุคลากรใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการ
4.2.1.2 คณบดีพบบุคลากร จานวนกลุ่มบุคลากร
เป้าหมาย

4.2.1.3 จดหมายข่าว

เป้าหมายปี 56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวนเงิน

20 กิจกรรม
/โครงการต่อปี
2 กิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ
รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรฯ/รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

เงินรายได้
คณะ
เงินรายได้
คณะ

1,000,000
บาท

100%

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร เงินรายได้
องค์กรฯ
คณะ

3 กลุ่ม

คณบดี

จานวนฉบับของจดหมาย 12 ฉบับ
ข่าว

เงินรายได้
คณะ

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร เงินรายได้
องค์กรฯ
คณะ

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

รวม 25 กิจกรรม/โครงการ (16 โครงการ 9 กิจกรรม)
ใช้งบประมาณรวม 2,430,763.83 บาท
11 โครงการ

/

500,000
บาท

ไม่มีการดาเนินการ

x

125,000
บาท

ครบทั้ง 3 กลุ่ม
1. โครงการคณบดีพบภาควิชาฯ 3 ครั้ง (ภาควิชาเภสัชวิทยา
วันที่ 29 พ.ย. 55 / ภาควิชาพยาธิวิทยา วันที่ 17 ธ.ค. 55 /
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วันที่ 19 ธ.ค. 55)
2. โครงการวันสถาปนาฯ สัมมนาผู้บริหารพบและขอบคุณ
บุคลากร วันที่ 28 ธ.ค. 55 ณ วิทยาเขตบางเขน
3. โครงการขอบคุณบุคลากร นิสิตและผู้สนับสนุนกิจกรรม
คณะฯ วันที่ 10 ม.ค. 56 ณ วิทยาเขตกาแพงแสน
18 ฉบับ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือนละ 1 ฉบับ
จดหมายข่าวทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 6 ฉบับ (12 เดือน)

/

12,000
บาท

/

/
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.2.2 โครงการการสื่อสาร
ภายนอกองค์กร
4.2.2.1 สัมมนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากร
และกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุม่ เป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ
4.2.2.2 การจัดทา
จานวนผู้เข้าชม
website ภาษาไทยอังกฤษ

4.2.2.3 การจัดทาสื่อ
มัลติมิเดียและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์คณะฯ
4.3 เป็นองค์กรที่มี
4.3.1 โครงการปรับ
คุณภาพชีวิตในการ
โครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทัศน์
ทางานที่ดี
สภาพแวดล้อม และส่งเสริม
สุขภาพ
4.4 รณรงค์ในการสร้าง 4.4.1 โครงการสร้างความ
วัฒนธรรมองค์กร ID เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
VET KU
ID VET KU

เป้าหมายปี 56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

100%

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร เงินรายได้
องค์กรฯ
คณะ

Baseline
+10%

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร เงินรายได้
องค์กรฯ/รองคณบดี คณะ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

จานวนเงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

จานวนสื่อที่
ประชาสัมพันธ์

2

ความพึงพอใจของ
บุคลากรด้าน
สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน
จานวนกิจกรรมในการ
สร้างความเข้าใจ
ID VET KU

ระดับดี

รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร เงินรายได้
องค์กรฯ/ผู้ช่วยคณบดี คณะ
ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ

100% จากโครงการสัมมนาบุคลากรและกิจกรรมเพื่อสังคม
วันที่ 8 มิ.ย. 56 ณ สถานีสร้างฝายชะลอน้า อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี ใช้งบประมาณรวม 50,154 บาท
100,000
811,363 สรุปจานวนผู้เข้าชมในเวปไซด์ คณะสัตวบาท
แพทยศาสตร์ บางเขน 54,294 กาแพงแสน 269,595
รพส.มก.บางเขน 214,981 รพส.มก.หนองโพ 261,993
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กาแพงแสน 10,500 (ปัจจุบันไม่
สามารถนับจานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ได้ เนื่องจากระบบ
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย) รพส.มก.กาแพงแสน และ
รพส.มก.หัวหิน ไม่สามารถนับได้ (รายงานต้นหน่วย)
125,000
5 สื่อ ได้แก่ แผ่นพับแนะนาคณะฯ แผ่นพับแนะนา
บาท
โรงพยาบาลสัตว์ VDO วันสถาปนาคณะฯ หน่วยงาน
พอเพียง และวันรับปริญญา
10,000,000 ค่าเฉลี่ย 3.95 (ระดับดี) รายงานจากระบบประเมินออนไลน์
บาท
คณะฯ ผลสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
สภาพแวดล้อม (เดือนเมษายน 2556)

5 กิจกรรม

คณบดี/ผู้บริหาร
ทุกท่าน

150,000
บาท

เงินรายได้
คณะ

เงินรายได้
คณะ

200,000
บาท

5 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทีมรองคณบดี โครงการคณบดี
พบภาควิชา โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะฯ
โครงการแต่งกายด้วยเสื้อค่านิยมคณะสัตวแพทยศาสตร์
ID VET KU โครงการวันสถาปนาคณะฯ

การบรรลุ
เป้าหมาย

/
/

/
/

/
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญกับก ารพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัมนาระบบสารสนเทศแ ละ
เครือข่าย

5.1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์

1. มีระบบบริหารพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และประกันคุณภาพ

3. ให้ความสาคัญกับการประกัน
คุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

1.1 มีการกาหนดสรรถนะบุคลากร
ของคณะภายในปี 2556
1.2 ผลสารวจความพึงพอใจ VET
KU HRD ของคณะ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

ดาเนินการตาม
กาหนดเวลา
คะแนน 3.75

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ

ยังไม่มีการดาเนินการ

x

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ

/

2.1 ผลสารวจความพึงพอใจต่อระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
จากผู้บริหาร
2.2 ระบบบัญชีเป็นเกณฑ์พึงรับ
2.3 พึงจ่าย
3.1 ร้อยละของหน่วยงานย่อยที่มีผล 88.88%
ตรวจประกันคุณภาพไม่น้อยกว่าดี

ระดับดีเยี่ยม (4.5)

หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ

ค่าเฉลี่ย 3.79 ผลสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
สวัสดิการ 3.61 ด้านความก้าวหน้าในงาน 3.54 ด้าน
สภาพแวดล้อมการทางาน 3.95 และด้านลักษณะงานที่ทา 4.06
รายงานจากระบบประเมินออนไลน์ คณะฯ (เดือนเมษายน 2556)
ดาเนินการปีงบประมาณ 2557

ดาเนินการตาม
กาหนดเวลา
ร้อยละ 80

หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ

ยังไม่มีการดาเนินการ

x
x

3.2 ระดับคะแนนในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ

มก. 4.78
สมศ. 4.43

ไม่ต่ากว่าระดับดี

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

-

300,000,000 บาท

-

15%

หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ

คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีคะแนนไม่น้อยกว่าดี 6 หน่วยงาน จาก 18
หน่วยงาน
1. ภาควิชาทั้ง 10 ภาควิชา มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (2.61-3.40)
2. โรงพยาบาลสัตว์ มีคะแนนอยู่ในระดับดี 3 โรงพยาบาลสัตว์ และ
อยู่ในระดับพอใช้ 1 โรงพยาบาลสัตว์
3. หน่วยงานสนับสนุน มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 1 หน่วยงาน
ระดับดี 2 หน่วยงาน และระดับพอใช้ 1 หน่วยงาน
รวม 37 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 4.63 (ดีมาก) ตัวบ่งชี้ของสกอ. และมก.
24 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 4.69 (ดีมาก) ตัวบ่งชี้ของสมศ. 14 ตัวบ่งชี้
ค่าเฉลี่ย 4.52 (ดีมาก)
428,061,886.51 บาท
19.16%

/

4. มีรายได้เพียงพอในการดาเนินงาน 4.1 จานวนเงินรายได้ที่ได้รับ
ตามพันธกิจ
4.2 กาไรของเงินรายได้สุทธิ
(ไม่รวมงบลงทุน)

-

เป้าหมายปี 2556

-

-

/
/

27
ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์

5. หน่วยงานมีการบริหารงานที่มี
คุณภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
ปี 2555

เป้าหมายปี 2556

ผู้รับผิดชอบ

5.1 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับคณะที่ บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 90

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ

5.2 รางวัลคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการที่หน่วยงานได้รับ

3 รางวัล

1 รางวัล

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ

5.3 จานวนครั้งในการจัดประชุม
ผู้บริหารพบบุคลากร

14 ครั้ง

3 ครั้ง/ปี

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ

5.4 ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
5.5 ผลสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารคณะ

-

ร้อยละ 80

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ

3.78

ระดับคะแนน 3.75

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

58.49% ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 53 ตัวชี้วัด บรรลุ 31 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 9 ตัวชี้วัด บรรลุ 2 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 9 ตัวชี้วัด บรรลุ 5 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 15 ตัวชี้วัด บรรลุ 10 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 7 ตัวชี้วัด บรรลุ 6 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 13 ตัวชี้วัด บรรลุ 8 ตัวชี้วัด
1 รางวัล ได้แก่ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 7 ประเภทที่ 3
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 1 ผลงาน เรื่อง "การบริการชาระ
เงินผ่านระบบ Business Net" การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/
นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ผลงาน เรื่อง "ระบบการจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการบันทึกเวลาผ่านเครื่อง
สแกนนิ้ว (e-payroll)" การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
รวม 5 ครั้ง ได้แก่ โครงการคณบดีพบภาควิชาฯ 3 ครั้ง (ภาควิชา
เภสัชวิทยา วันที่ 29 พ.ย. 55 / ภาควิชาพยาธิวิทยา วันที่ 17 ธ.ค.
55 / ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วันที่ 19 ธ.ค. 55) โครงการวัน
สถาปนาฯ สัมมนาผู้บริหารพบและขอบคุณบุคลากร วันที่ 28 ธ.ค.
55 ณ วิทยาเขตบางเขน โครงการขอบคุณบุคลากร นิสิตและ
ผู้สนับสนุนกิจกรรมคณะฯ วันที่ 10 ม.ค. 56 ณ วิทยาเขต
กาแพงแสน
100%

x

ค่าเฉลี่ย 3.94 (ระดับดี) รายงานจากระบบประเมินออนไลน์ คณะฯ
ผลสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (เดือนเมษายน 2556)

/

/

/

/
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แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.1
กลยุทธ์ที่ 5.2
กลยุทธ์ที่ 5.3
กลยุทธ์ที่ 5.4
กลยุทธ์ที่ 5.5
กลยุทธ์ที่ 5.6
กลยุทธ์ที่ 5.7

มีระบบบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ
ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพ
มีรายได้เพียงพอในการดาเนินงานตามพันธกิจ
หน่วยงานมีการบริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
มีระบบการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
มีระบบการบริหารความเสีย่ ง

5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

5.1 พัฒนาระบบการ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
5.1.2 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรระดับคณะ
5.2 มีระบบสารสนเทศ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบ
เพือ่ การบริหารและ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ประกันคุณภาพ
ทางไกล

5.2.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารและประกัน
คุณภาพ
5.3 ให้ความสาคัญกับ 5.3.1 โครงการพัฒนางาน
การประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพระดับคณะฯ
5.4 มีรายได้เพียงพอ 5.4.1 โครงการบัญชีเกณฑ์คง
ในการดาเนินงานตาม ค้างเพื่อการบริหารงานคณะ
พันธกิจ

ตัวชี้วัด

มีการกาหนดสมรรถนะ
หลักและรองของ
บุคลากร
มีรายงานผลการวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
จานวนครั้งที่มีการ
ประชุมผ่านระบบ
สื่อสารทางไกล

เป้าหมายปี 56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวนเงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

เสร็จตาม
เป้าหมาย

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

-

ยังไม่มีการดาเนินการ

x

เสร็จตาม
เป้าหมาย

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

-

ยังไม่มีการดาเนินการ

x

1 ครั้ง

รองคณบดี บางเขน/ เงินรายได้
รองคณบดี
คณะ
กาแพงแสน/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวนเทคโนโลยี
1 ระบบ
สารสนเทศที่นามาใช้งาน

หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ

เงินรายได้
คณะ

ระดับคะแนนประกัน
คุณภาพ
จานวนครั้งที่มีการ
รายงานผลในกรรมการ
คณะ

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ

เงินรายได้
คณะ
เงินรายได้
คณะ

4.75
4 ครั้ง

2,000,000 2 ครั้ง
บาท
1. รองคณบดีกาแพงแสน รายงาน หากระบบเครือข่าย
ยังไม่เสถียร จะยังไม่พิจารณาลงทุนที่กาแพงแสน
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการ
ใช้ระบบ Teleconference ระหว่างวิทยาเขตบางเขน
และกาแพงแสน ในรอบปี 2556 จานวน 2 ครั้ง
2 ระบบ ดังนี้
1. การลาผ่านระบบ e-office
2. การจ่ายเงินเดือนเชื่อมโยงกับการแสกนนิ้ว payroll
400,000 ค่าเฉลี่ย 4.63 (ดีมาก) จาก 37 ตัวบ่งชี้
บาท
20,000 ยังไม่มีการดาเนินการ
บาท

/

/
x
x
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

5.5 หน่วยงานมีการ 5.5.1 โครงการวิเคราะห์และ
บริหารงานที่มีคุณภาพ ประเมินสถานะเพื่อเตรียมการ
ประสิทธิผล โปร่งใส จัดอันดับของหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ
5.5.2 โครงการขยายความ
ร่วมมือ MOU กับหน่วยงาน
นานาชาติ
5.5.3 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนระดับผู้บริหาร
(management review)

ตัวชี้วัด

รายงานผลการจัด
ลาดับตามเกณฑ์ที่
ประกาศใช้

เป้าหมายปี 56

แหล่งเงิน

จานวนเงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

รายงานเสนอ รองคณบดีฝ่าย
เงินรายได้
คณะกรรม
แผนฯ/รองคณบดีฝ่าย คณะ
การประจาคณะ วิเทศสัมพันธ์

300,000
บาท

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ เสนอจัดทาตัวชี้วัดการจัดอันดับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16
ส.ค. 2556
7 MOU

/

จานวน MOU ที่เพิ่มขึ้น 1 MOU

จานวนครั้งการจัด
2 ครั้ง
ประชุมติดตามและ
ประเมินผลการดาเนิน
งานตามแผนระดับผู้
บริหาร (management
review)
5.6 มีระบบการจัดการ 5.6.1 โครงการการจัดการ
จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับ 2 องค์ความรู้
ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กร ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการ การจดบันทึกและนา
แห่งการเรียนรู้
เรียนรู้ระดับคณะ
เผยแพร่
5.6.2 โครงการการจัดการ
ร้อยละของภาควิชา/
ร้อยละ 80
ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการ หน่วยงานที่มีการจัดการ
เรียนรู้ระดับภาควิชาหน่วยงาน ความรู้

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

เงินรายได้
คณะ

200,000
บาท

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

50,000
บาท

2 ครั้ง

/

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

150,000
บาท

16 องค์ความรู้
(จากรายงานผลการดาเนินงานคณบดีครบ 2 ปี)

/

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

50,000
บาท

31.58% ดาเนินการ 6 จาก 19 ภาควิชา/หน่วยงาน
1. รพส.มก.บางเขน จัดโครงการการจัดการความรู้ให้กับ
สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
2. รพส.มก.หนองโพ - การใช้กิจกรรม KM เพื่อพัฒนา
งานบริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กร 5 เม.ย. 56
3. ภาควิชาพยาธิวิทยา - นิติวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์
: การเก็บตัวอย่าง 19 ต.ค. 55
4. ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่ฯ - ชั่วโมง KM
การวิจัยในชั้นเรียน 26 ส.ค. 56
5. งานธุรการกาแพงแสน - เรื่อง ERP : สาหรับงาน
การเงินบัญชีและพัสดุ 23 ก.ย. 56 และการจัดทา
website สาหรับภาควิชา/หน่วยงาน 30 ก.ย. 56
(รายงานสรุปการจัดโครงการของคณะฯ ปีงบ 2556)
6. สานักงานเลขานุการ – เรื่อง การจัดทารายงานข้อมูล
เพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ บริหารความ
เสี่ยง และการคิดต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการให้บริการ

x

/
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โครงการ/กิจกรรม

5.6.3 โครงการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี
5.6.4 โครงการ S&R2R
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
5.7 มีระบบการบริหาร 5.7.1 โครงการบริหารและ
ความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงระดับคณะ

5.7.2 โครงการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน/ภาควิชา

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 56

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงิน

จานวนเงิน

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

การบรรลุ
เป้าหมาย

จานวนครั้งที่มีการศึกษา 2 ครั้ง
ดูงาน

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

50,000
บาท

ยังไม่มีการดาเนินการ

x

จานวนผลงาน
ที่ผ่านเกณฑ์

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

150,000
บาท

x

จานวนความเสี่ยงที่ได้รับ 2 เรื่อง
การบริหารจัดการ

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

150,000
บาท

ร้อยละของหน่วยงานที่มี ร้อยละ 80
การบริหารความเสี่ยง

รองคณบดี
ฝ่ายแผนฯ

เงินรายได้
คณะ

50,000
บาท

ผลงานที่ผ่านเกณฑ์รวม 24 ผลงาน (รายงานการประชุม
คณะกรรมการตัดสินโครงการพัฒนางานบริการและงาน
ประจาสู่งานวิจัยฯ (ศธ 0513.20601/0724
ลว.25 มิ.ย.56))
4 เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
เสนอมหาวิทยาลัย (ศธ 0513.11301/2721
ลว.21 พ.ย.56)
1. การเปิดสอนและรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง (โครงการต่อเนือ่ ง)
2. การเรียนการสอน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานโรงพยาบาลสัตว์
4. การบริหารครุภัณฑ์มูลค่าสูง
89.47%
- คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมี
ตัวแทนจากทุกภาควิชา/หน่วยงาน
- มีการจัดโครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารและการประกันคุณภาพ โดย คุณ
ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. และทีมงาน วันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 56 เวลา
09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯ
- คณะทางาน ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้ระดม
สมองเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ (5.7.1)

25 เรื่อง

/

/
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ACT
จากการประเมิน ผลการดาเนิ น งานในรอบปี 2556 พบว่า ดัง สรุ ปผลการดาเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2556 (1
ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
ข้อเสนอแนะและควรปรับปรุงสาหรับยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญและยังไม่บรรลุเป้าหมายและควรปรับ
แผนในปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ควรเน้นในเรื่อง
การเพิ่มจานวนรับนิสิตป.โท และ ป.เอก
การรับนิสิตป.ตรีโครงการพิเศษทางสัตวแพทย์
การเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
สาหรับเรื่องที่ยังไม่ได้ดาเนินการที่จะต้องเน้นให้เห็นเป็นรูปธรรมได้แก่
การพัฒนาประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสัตวแพทย์
แนวทางการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการทางคลินิค
จานวนนิสิตที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์จากสัตวแพทยสภา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ควรเน้นในเรื่อง
การเพิ่มจานวนโครงการวิจัย
การเพิ่มผลงานตีพิมพ์ โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ
การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐาน
จานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควรเน้นในเรื่อง
การผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ ระบบ KU-AHA
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของทั้ง 4 โรงพยาบาล
จานวนสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
จานวนนักศึกษาต่างชาติขอเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์
จานวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านวินิจฉัยระดับนานาชาติ
สาหรับเรื่องที่ยังไม่ได้ดาเนินการที่จะต้องเน้นให้เห็นเป็นรูปธรรมได้แก่
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร
การเปิด premium clinic
การเปิดศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 4,5 ควรเน้นเรื่อง
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
การกาหนดสมรรถนะของบุคลากร
การทาบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ร้อยละของหน่วยงานย่อยที่มีผลประกันคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดี
ร้อยละตัวชี้วัดระดับคณะฯที่บรรลุเป้าหมายที่ 90 %
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บทสรุปจากแผนปฎิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระดับคณะประจาปีพ.ศ. 2556
จากการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ในปี พ.ศ. 2556 นั้น ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดได้เพียง 58.49% จากเป้าหมาย 90% ที่กาหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์
จะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ งของตน เพื่อประกอบการกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ที่ตอบแต่ละกลยุทธในยุทธศาสตร์ของตนให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด มีหลายตัวชี้วัดที่ต่ากว่าเกณฑ์เพียง
เล็กน้อยและน่าจะสามารถผลักดันให้บรรลุได้ในที่สุด สาหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3
และ 5 นั้ น ถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ที่ จ ะเป็ น
มหาวิทยาลัยทางสัตวแพทย์ชั้นนา 1 ใน 5 ของเอเชีย ซึ่งผู้บริหารควรจะต้องนามาพิจารณาอย่างเข้มข้นและ
จริ งจั งต่อไป อย่ างไรก็ดีเนื่ องจากในช่ว งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีการปรับเปลี่ ยนผู้ บริห ารระดับ
รองคณบดีหลายตาแหน่ง ทาให้การถ่ายทอดและการติดตามยุทธศาสตร์อาจไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้ควรจะต้อง
นามาพิจารณากันในระหว่างผู้บริหารในการปรับกลยุทธ์ในเชิงบริหาร ที่ผู้บริหารสามารถปรับตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้
โดยฝ่ายวางแผนและสารสนเทศจะได้ดาเนินการจัดทา management review ในทุกระดับและจักได้
ดาเนินการต่อไป

