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ส่วนที่ ๑ 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
ได้จัดท าขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การรับฟังความคิดจาก
หลาย ๆภาคส่วน เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและผู้ปกครอง จากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาของคณะฯ โดยเน้นความสอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๑. จุดมุ่งหมายและปณิธานของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่
ส่วนภูมิภาคในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑ ของประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนและองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้ง และ
ประชาชนยากจนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากถึง ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศให้มีฐานะความเป็นอยู่ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังกระแสพระราชด ารัสแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวัน
เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ ซึ่งมีใจความตอนหนึ่ง
ว่า 

“การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มข้ึนอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างย่ิง 
เพราะท าให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่ส าคัญท่ีสุดส่วนหนึ่งของประเทศ 

ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง
ความส าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความส าเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี” 

 
๒. การก่อตั้งและพัฒนาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูมอดินแดง ข้างศาลเจ้าพ่อมอ
ดินแดง ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะที่ ๑๓ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๐จ านวน ๔๐ คน ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๙๕ คนต่อปี 

สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ตั ้งอยู ่ที ่บ ้านนาดอกไม้ อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ห่างจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ ๑๘๐กิโลเมตร  เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติส าหรับนักศึกษา การบริการ
วิชาการ รวมถึงการบริการห้องสัมมนาและที่พัก 

โ ร งพยาบาลส ัต ว ์ ตั ้ง อ ยู ่บ ร ิเ วณคณะส ัต วแพทยศาสตร ์ต ิด ก ับ โ ร ง เ ร ียนสาธ ิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนการ
เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสัตว์เลี ้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณส าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ โดย
ได้เริ่มก่อสร้างแล้วในปี ๒๕๕๑ และเปิดให้บริการ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีที่ตั้งติดกับอาคาร
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หลังเดิม และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าอาคาร 
“สัตววิทยรักษ์” 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒. เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ให้บริการ

ด้านการรักษาโรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 
๓. เพ่ือกระจายก าลังสัตวแพทย์ไปสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์ได้ทั่วถึง  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐ ด้าน

การส่งเสริมก าลังคนในการพัฒนาประเทศ เพ่ือเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้
สูงขึ้น  โดยเป็นผลที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสัตว์ 

๔. ส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการพัฒนามาโดยล าดับ ตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง
จนถึงปัจจุบัน โดยอาจแบ่งพัฒนาการตามผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้ ๓ ยุค ดังนี้ 
 
ยุคที่หนึ่ง : ยุคแห่งการก่อตั้งและขยายตัวของคณะ 
 ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ 
ส านักงานคณบดี และ ๘ ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา 
ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (มีสถานี
ฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัด) ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งมี
การพัฒนาอาคารเรียนเพื่อรองรับทางด้านการเรียนการสอนดังนี้ 

- ปี ๒๕๓๐ มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกในวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๓๑ ซึ่งปัจจุบัน คือ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

- ปี ๒๕๓๓ ก่อตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
- ปี ๒๕๓๔ ก่อสร้างอาคารหลังที่ ๒ คือ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 
- ปี ๒๕๓๖ ก่อสร้างอาคารหลังที่ ๓ คือ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองค า 
- ปี ๒๕๕๑ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่  (อาคารศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตร

โรคสัตว์ หรือ อาคารสัตววิทยรักษ์ในปัจจุบัน) 
 
ยุคที่สอง : ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายใน 

๒.๑ การเปลี่ยนชื่อภาควิชา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการขอเปลี่ยนชื่อภาควิชา ๓ ภาควิชาคือ ภาควิชาเภสัชวิทยา

เปลี่ยนเป็นภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาเปลี่ยนเป็นภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
และภาควิชาศัลยศาสตร์เปลี่ยนเป็นภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ภาควิชา
ที่มีความสอดคล้องและคลอบคลุมภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่แต่ละภาควิชารับผิดชอบ
อยู่ 
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๒.๒ การปรับเปลี่ยนให้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง 
 เนื่องจากในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ต่อมาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่างๆ 
จึงได้ด าเนินการขอจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ขึ้นตรงต่อคณบดี 
โดยเริ่มด าเนินการขออนุมัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ และในการประชุมคณะกรรมการ
ทบวงมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มีมติให้สถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นตรงต่อคณบดี และมีข้อสังเกตว่าหน้าที่
ของสถานีฟาร์ม นอกจากการฝึกนักศึกษาแล้ว ควรจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเกษตรกรที่จะท าให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง 

๒.๓ การปรับเปลี่ยนภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ให้เป็นหน่วยงานกลางฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ มีลักษณะเป็นการน าความรู้

ที่เรียนมาฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษาสัตว์ป่วยในโรงพยาบาล ดังนั้น อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบจึงควรจะ
เป็นอาจารย์จากภาควิชาที่เกี่ยวข้องในการสอนวิชาทางคลินิก เช่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ฯ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องจากทฤษฎีมาสู่
ภาคปฏิบัติ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว จึงเห็นสมควรเปลี่ยนภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์เป็น
โรงพยาบาลสัตว์ เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางส าหรับให้อาจารย์จากภาควิชาต่างๆดังกล่าวข้างต้นร่วม
สอนปฏิบัติการและร่วมรับผิดชอบงานด้านการบริการรักษาสัตว์ร่วมกัน ส าหรับโครงการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปลายปี
งบประมาณ ๒๕๓๖ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
(ในขณะนั้น) ในลักษณะของการปรับเปลี่ยนชื่อภาควิชาพร้อมกับอีก ๓ ภาควิชา และได้รับการอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้ปรากฏในประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง“การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” หน้าที่ ๔๔ เล่มที่ ๑๑๖ 
ตอนที่ ๕๓ ราชกิจจานุเบกษา ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ยุคท่ีสาม : ยุคปัจจุบัน  

๓.๑ การแบ่งส่วนราชการ 
ในปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ 

๑) ส านักงานคณบดี แบ่งออกเป็น ๕ งาน คือ ๑. งานนโยบายและแผน ๒. งาน
บริหารและธุรการ ๓. งานคลังและพัสดุ ๔. งานบริการการศึกษาและ ๕. งานวิจัย
และวิเทศน์สัมพันธ์ 
๒) ภาควิชา แบ่งออกเป็น ๗ ภาควิชา คือ ๑. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ๒. ภาควิชา
สรีรวิทยา ๓. ภาควชิาเภสัชวทิยาและพิษวิทยา ๔. ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
๕.ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ๖. ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ๗. ภาควิชาศัลยศาสตร์และ
วิทยาการสืบพันธุ์ 
๓) โรงพยาบาลสัตว์ 
๔) สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
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๓. ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด: ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีนักศึกษารวมทัง้สิ้น 
จ านวน ๕๘๖ คน จ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดงันี้  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จ านวน ๕๓๖ คน  
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ๕๐ คน   

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา: ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๐๑ คน จ าแนก
เป็น 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๙๒ คน   
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๙ คน   

จ านวนหลักสูตร: ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวนทั้งสิ้น ๘ สาขาวิชา จ าแนกตามระดับปริญญาได้ 
ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ สาขาวิชา  
 ระดับประกาศนียบัตร จ านวน ๑ สาขาวิชา  
 ระดับปริญญาโท จ านวน ๔ สาขาวิชา  
 ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ สาขาวิชา  

ในกรณีที่จ าแนกหลักสูตร/สาขาวิชา ตามประเภทของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) จ านวน ๖ สาขาวิชา  
 หลักสูตรนานาชาติ จ านวน ๒ สาขาวิชา  

ด้านการวิจัย 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ส.ค. ๒๕๕๗ - ก.ค. ๒๕๕๘) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการด าเนินงาน

ตามภารกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก าหนดทิศทางของการสนับสนุนงานวิจัย โดยให้
น าเอาโจทย์ที่เป็นปัญหาของภูมิภาคมาเป็นโจทย์ในการวิจัย ในรอบปีที่ผ่านมา คณาจารย์/นักวิจัยของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน ๔๒ ผลงาน โดยจ าแนก
เป็น 
- ผลงานทีต่ีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน  ๑๕ ผลงาน  
- ผลงานทีต่ีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน ๒๗ ผลงาน  

ด้านบุคลากร 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรรวม
ทั้งสิ้น ๒๒๔ คน โดยจ าแนกออกเป็นบุคลากรประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 จ าแนกตามประเภทบุคลากร จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ข้าราชการ จ านวน ๑๐๔ คน  
- พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน จ านวน ๓๒ คน 
- พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จ านวน ๑๑ คน  
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- พนักงานราชการ จ านวน ๖ คน  
- ลูกจ้างประจ า จ านวน ๒๘ คน  
- ลูกจ้างชั่วคราว ๓๕ คน 
- ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ๘ คน  

 จ าแนกตามลักษณะของภารกิจ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๗๔ คน จ าแนกเป็นข้าราชการ ๖๐ คน และ

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน ๑๔ คน   
- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๑๕๐ คน จ าแนกเป็นข้าราชการ ๔๔ คน และ

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน ๑๘ คน พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ๑๑ 
คน พนักงานราชการ จ านวน ๖ คน ลูกจ้างประจ า จ านวน ๒๘ คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว ๓๕ คน และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ๘ คน     

 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๗๔ คน มีต าแหน่งทางวิชาการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- รองศาสตราจารย์ จ านวน ๑๖ คน  
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔๐ คน   
-  อาจารย์ จ านวน ๑๘ คน   

 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๗๔ คน มีคุณวุฒิการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- ปริญญาเอก จ านวน ๔๑ คน  
- ปริญญาโท จ านวน ๒๑ คน  
- ปริญญาตรี จ านวน ๑๒ คน  

ด้านงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรวม

ทั้งสิ้น ๖๖,๔๙๔,๕๘๐ บาท จ าแนกเป็น 
 งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๗,๖๙๖,๒๐๐ บาท  
 งบประมาณเงินรายได้ จ านวน  ๕๘,๗๙๘,๓๘๐บาท  

 
๔. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาประจ าคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองค า โดยมีที่ปรึกษาของ
คณะฯ เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๖ ท่าน และได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษา
สรุปเป็นด้านๆ ได้ดังนี้ 

๑. ด้านการเรียนการสอน 
 ควรมีรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้จบการศึกษา  
 ในเรื่องอัตลักษณ์ของคณะควรจะเป็นมุมมองจากผู้ใช้บัณฑิต  
 หลักสูตรของคณะควรมีความโดดเด่นโดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีความ

ชัดเจน บางหลักสูตรควรเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติและควรหาแหล่งทุนจาก
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ภายนอกเพ่ือสนับสนุนการเปิดหลักหลักสูตรและควรส ารวจความคาดหวังของกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ าโขงที่มตี่อคณะด้วย 

 เนื้อหาในหลักสูตรควรส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งแนวทางในการ
ผลิตบัณฑิตให้รักท้องถิ่น 

 หาคู่เทียบเพ่ือการแข่งขัน 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ควรท าความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มากขึ้น

เพ่ือให้ได้แหล่งฝึกงานส าหรับนักศึกษา  
 ควรหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณ์  
 ควรลดเนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเพ่ิมเนื้อหาวิชาเตรียมสัตวแพทย์ ลดชั่วโมง

บรรยายลงเพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้ลงคลินิกมากข้ึนและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ควร
ได้ลงคลินิกแล้ว  

 ควรมีการก าหนดกรอบชนิดสัตว์ ระยะเวลาในการฝึก เช่น นักศึกษาต้องผ่านอย่าง
น้อย โค ๓ สัปดาห์ สุกร ๓ สปัดาห์ สัตว์เล็ก ๓ สัปดาห์ เพ่ือให้เรียนวิชาต่างๆให้
เข้าใจมากข้ึน  

 ควรมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในแต่ละสาขามาสอนประสบการณ์ชีวิต การประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ในแต่ละสาขาในช่วงปีสุดท้าย 

 ควรเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านในรอบแรกไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ด้านการวิจัย 
 ฝ่ายวิจัยควรมีข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์ มีทีมวิจัยส าหรับติดต่อประสานงาน

กับบริษัทเพ่ือน าสินค้ามาท าวิจัยต่อยอดไปสู่การผลิตภัณฑ์และจดลิขสิทธิ์ งานวิจัยที่
ได้จะตรงกับความต้องการของสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้  งานวิจัยที่น่าสนใจ 
เช่น งานวิจัยในเรื่องโรคอุบัติซ้ า การดื้อยาของเชื้อโรค การลดการใช้ยาให้น้อยลง 
พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ พ.ร.บ.สุขภาพสัตว์ การผลิตยาสัตว์มาใช้กับสัตว์โดยตรง
ผลกระทบทีเ่กิดจากการน ายาคนมาใช้กับสัตว์ การผลิตแมลงเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

 ควรสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับสาขาอ่ืนและผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อใหไ้ด้
โจทย์ในการท าวิจัยและไดท้ าวิจัยในภาคสนาม 

 การท าวิจัยควรให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐบาล ๕ ปี ข้างหน้า เช่น การเพ่ิม
จ านวนกระบือไทย งานวิจัยที่ตอบสนองในธุรกิจการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ งานวิจัย
ที่สนับสนุนธุรกิจไก่พ้ืนเมือง น าไปสู่การเพ่ิมผลิตผลในไก่พ้ืนเมือง พ.ร.บ. เกี่ยวกับ
สัตว์  

 คณะควรให้ความส าคัญต่อสัดส่วนงบประมาณแต่ละปีด้วยว่า งบประมาณด้านการ
วิจัยมีสัดส่วนอย่างไรเมื่อเทียบกับงบประมาณในภาพรวม 

 ควรตั้งกลุ่มวิจัย โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ปีก ซึ่งภาคเอกชนพร้อมที่จะ
สนับสนุนข้อมูลและสถานที่ในการวิจัย  
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 ควรมีการท าวิจัยเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ การดื้อยาในสัตว์และคน  
 ควรตั้งเป้าหมายการวิจัยให้ชัดเจนในการลงทุนท าวิจัย ซึ่งต้องพิจารณา

องค์ประกอบด้านโครงสร้าง ระบบ และการปฏิบัติว่าคณะติดขัดมีปัญหาในส่วน
ใดบ้าง ซึ่งจะต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการในการผลักดันด้วย 

 มีทีมพ่ีเลี้ยงผลักดันช่วยเหลือการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 หาแหล่งทุนให้นักศึกษาไทยและต่างชาติเรียนในระดับปริญญาโทและเอกให้มากขึ้น 

 
๓.งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 ควรมีห้องปฏิบัติการกลางด้านบริการวิชาการ 
 สร้างจุดขายในการให้บริการสุขภาพสัตว์ในแต่ละชนิด 
 ฝึกอบรมตามความต้องการผู้ใช้ 
 ประชาสัมพันธ์งานด้านบริการสังคมให้มากข้ึน  
 ท างานร่วมกับภาคเอกชนหรือชุมชนในการดูแลสุขภาพสัตว์และคนเกี่ยวกับโรคสัตว์

ติดต่อคน 
๔. การบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ของส่วนราชการ 

 ควรหยุดการให้บริการคลินิกในเมือง เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการคลินิกในเมือง
น้อยมาก 

 พัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้น และยังเป็น
แหล่งฝึกงานของนักศึกษาของคณะด้วย 

 พัฒนางานบริการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์เพ่ือสร้างรายได้ให้คณะให้มากข้ึนใน
อนาคต  

๕. ด้านการบริหารจัดการ 
 การเปลี่ยนแปลงองค์กรในรูปแบบ happy to change ปัจจัยส าคัญคือการสื่อสารที่

ดีภายในองค์กรคณะอาจจัดบรรยายโดยนักจิตวิทยาเพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติที่ต่อ
การบริหารองค์กร 

 ควรจัดประชุมทีป่รึกษาคณะมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี หรือตั้งกลุ่มที่ปรึกษาผ่านสื่อ
ออนไลน์ และน าเสนอผลการด าเนินงานในประเด็นที่คณะน าไปปฏิบัติด้วย 

 การสร้างสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาแห่งใหม่เป็นการลงทุนสูงมาก ควรหันมาท าความ
ร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพ่ือให้ได้แหล่งฝึกงานเพ่ิมขึ้น 

 ควรเชิญผู้บริหารเอกชนที่ประสบผลส าเร็จมาเล่าประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมมุมมองใน
การบริหาร 

 ควรมีการผลักดันการขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
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๕.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 
 บุคลากรอยู่ในวัยท างาน บุคลากรสายผู้สอนมีประสบการณ์การสอนสูง 
 มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 มีโครงการสหกิจศึกษาที่ดี 
 โรงพยาบาลสัตว์มีความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถพัฒนาเป็นศูนย์

การศึกษาต่อเนื่อง (คะแนน CE) ด้านสัตว์เลี้ยงได้ 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียง 
 บุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัย 
 มีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่สนับสนุนการวิจัย 
 มีโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถใช้เป็นแหล่งวิจัยทางคลินิก 
 มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 มีการตั้งกลุ่มวิจัย 
 มีการให้รางวัลตอบแทนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
 มีพ้ืนที่ให้บุคลากรได้น าเสนอผลงานวิจัย (วารสาร/KVAC) 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 เนื้อหาการเรียนการสอนไม่ยึดและสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา 
 เนื้อหาส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการและไม่ทันสมัยตามความต้องการของสังคม เช่น 

เรื่องการดื้อยา ฯลฯ 
 การออกข้อสอบยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการออกข้อสอบของสัตวแพทยสภา 
 การสอนเป็นภาษาอังกฤษยังมีน้อยไม่สอดคล้องกับการเตรียมเข้าสู่ AEC 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาอยู่ไกล 
 โรงพยาบาลสัตว์ยังขาดการพัฒนาระบบต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสัตว์ (ข้อมูลการรักษา 

การเงิน และอ่ืนๆ) หรือความช านาญเฉพาะทางของนายสัตวแพทย์ 
 โรงพยาบาลสัตว์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการสร้างเครือข่ายกับคลินิกรักษาสัตว์ใน

จังหวัดขอนแก่นและข้างเคียง 
 โรงพยาบาลสัตว์ยังขาดการท า ๕ ส. รวมถึงการลดขั้นตอนการให้บริการ 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามีสภาพทรุดโทรมควรหางบปรับปรุงโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดอบรม 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาขาดการประชาสัมพันธ์ขาดการสร้างเครือข่าย 
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 ยังขาดบุคลากรที่ช านาญในการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง 
 อาจารย์ที่ได้รับงบวิจัยยังมีน้อย 
 งบวิจัยในคณะยังน้อย 
 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีมีมากเกินไป 
 ฐานข้อมูล (Database) โรงพยาบาลสัตว์ยังไม่ถูกน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์น้อย 
 ขาดบรรยากาศในการวิจัย 
 ขาดเอกลักษณ์ด้านการวิจัยของ สพ.มข. 

โอกาส (Opportunities) 
 ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกงานจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 
 มีการสอบใบประกอบวิชาชีพโดยสัตวแพทยสภา 
 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับจะท าให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 
 การเปิด AEC จะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติมาเรียนเพ่ิมข้ึน 
 ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงดีขึ้น 
 การเข้าสู่ AEC 
 มีแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก 
 มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
 การใช้สัตว์ทดลองในการเรียนการสอน ทั้งสัตว์มีชีวิต ซากสัตว์ ได้รับการต่อต้านจากกลุ่ม

พิทักษ์สัตว์ 
 การท าหลักสูตร TQF มีผลกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อเจ้าของสัตว์ที่มารับบริการ 
 เจ้าของสัตว์มีความคาดหวังสูงต่องานบริการสุขภาพสัตว์ 
 นโยบายให้ทุนวิจัยเป็นไปตามบริบทของประเทศ 
 นโยบาย กพอ. ระเบียบ กฎหมาย มีข้อจ ากัดมากขึ้นเช่น การใช้สัตว์ทดลอง 
 การยอมรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติยากข้ึน มีการแข่งขันมากขึ้น 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์การบรหิาร  

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหนึ่งเดียว  

Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health 

๒. เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar)  
เสาหลักท่ี ๑ : Green and Smart Campus 
ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่ค านึงถึง

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เสาหลักท่ี ๒ : Excellence Academy 
ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
เสาหลักท่ี ๓ : Culture and Care Community 
ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เสาหลักท่ี ๔ : Creative Economy and Society 
ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมเชิงสร้างสรรค์ 
๓. พันธกิจ (Mission) 

๑. ผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

๒. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 

๓. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม ในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน 

๔. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๕. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 

 
๔. ปณิธาน 
 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้และความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยและการให้บริการวิชาการ 
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๕. วัฒนธรรมองค์กร 
 การร่วมมือร่วมใจประกอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการ มุ่งมั่นสู่
การเป็นสถาบันผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการสุขภาพสัตว์และชุมชนอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและสากล 
 
๖. ค่านิยมองค์กร 
 มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้น จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม 
 
๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 

โ ด ย ห ล ัก ค ณ ะจ ะ ด า เ น ิน ต า ม แ ผ น ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์เ พื ่อ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงปี พ .ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
เสาหลักยุทธศาสตร์ และพันธกิจด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เป็นไปตามบริบทของคณะและวิชาชีพการ
สัตวแพทย์จึงได้มีการปรับเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์เพ่ิมเติม  โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้  

เสาหลักท่ี ๑ : Green and Smart Campus 
เป้าประสงค์  : 
เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) บนพื้นฐานของการ
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เขียวและสะอาด  

(Green and Clean Campus) 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้สมบูรณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และ

ปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพักผ่อนที่น าสมัย (Learning and Living 

Smart) 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัย

วิจัยชั้นน าระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๕  จัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สินและทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 

เสาหลักท่ี ๒ : Excellence Academy 
เป้าประสงค์  : 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้น าของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่นของคณะไปสู่ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือ
ต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อ
สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล  
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒ เตรียมความพร้อมของคณะเพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล 
 

เสาหลักท่ี ๓ : Culture and Care Community 
เป้าประสงค์  : 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติ
ต่างๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ร่วมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม  
กลยุทธ์ที่ ๑ ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคณะให้เป็นองค์กรที่น าเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้คณะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เสาหลักท่ี ๔ : Creative Economy and Society 

เป้าประสงค์  : 
เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
และประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : สร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค  
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
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๗.โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการบริหารคณะ ใน ๔ ปีข้างหน้า ได้จัดท าข้ึนในรูปแบบ

โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ (รูปที่ ๑) โดยจ าแนกเป็น ๔ มิติ ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ ๑ โครงสร้างเชิงยุทธศาสตรก์ารบริหารคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
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ปี ๒๕๖๒ คณะสัตวแพทยศาสตร์ช้ันน าของอาเซียน 
มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหนึ่งเดียว   

ผลติบณัฑติทีก่อปรดว้ย วทิยา จรยิา และปญัญา 
 ทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา 

เป็นศูนยก์ลางความรว่มมอืในการคน้ควา้วจิยั การชนัสตูรโรคสตัว์ 
และสรา้งองคค์วามรูใ้หมด่า้นสขุภาพหน่ึงเดยีว 

เป็นศูนยก์ลางการศกึษาต่อเน่ือง และใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม 
ในประเทศและภูมภิาคอาเซยีน 

ท านุบ ารงุภูมปิญัญาพืน้บา้นและศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม 

เป็นองคก์รทีม่กีารบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพและตรวจสอบได้ 

พฒันาสู่การเป็นสว่นหน่ึง
ของมหาวทิยาลยัสเีขยีว 

 

เป็นแหล่งการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติของสงัคม 

สรา้งความเป็นเลศิ 
ในการบรหิารจดัการ 

เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้น
การผลติบณัฑติ 

น 

เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้น
การวจิยั 

 

พฒันาคณะไปสู่ความ
เป็นสากล 

 รว่มสง่เสรมิการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 

 

เป็นองคก์รทีม่คีวาม
หว่งใยต่อสงัคม 

 

สรา้งสรรคก์ารเพิม่มลูคา่
ผลติภณัฑข์องภูมภิาค 

 

Cu
ltu

re
 a

nd
 C

ar
e 

Co
mm

un
ity

 

Cr
ea

tiv
e 

ec
on

om
y 

Ex
ce

lle
nc

e 
Ac

ad
em

y 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๑๗ 
 

รายละเอียด 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาหลักที่ ๑ : Green and Smart Campus 
 
เป้าประสงค์  : 
เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance 
Organization) บนพื้นฐานของการเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลยัสีเขยีวทีม่คีวามโดดเด่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาสู่การเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพ้ืนที่

ขนาดใหญ่ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติร่มรื่นโดยมีบุคลากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งถือได้ว่า
เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้มีสุขภาวะที่ดีให้ประชากรที่อาศัยอยู่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่
ให้ประชาชนเข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือการออกก าลังกาย นันทนาการได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงจ าเป็นต้อง
มีการจัดสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะ เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นสีเขียวและสะอาด 
มีการจัดการขยะ ของเสีย และมีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพ้ืนที่ว่างให้
สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนการ
ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้และรองรับความต้องการใช้งานใน
อนาคต 
 
เป้าประสงค์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดการสภาพแวดล้อม ไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงไม่น้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการ 
    ใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ.๒๕๕๘  
๓. ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในองค์กรที่ได้รับการจัดการทั้งหมด 
๔. มีพ้ืนที่สีเขียวและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านนันทนาการ กีฬาและการ  

เรียนรู้ 
๕. ไม่มีการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุและอาชญากรรม 
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ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและ
สะอาด (Green and Clean) 

 

๑.๑ มีการจัดท าผังการแบ่งโซนพ้ืนที่ของคณะให้เป็นสัดส่วน
ในการท ากิจกรรมภายในอย่างชัดเจนและด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในปี ๒๕๖๐  

๑.๒ มีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ให้ยั่งยืน ได้แก่  
- โครงการจัดการของเสีย ขยะ สารเคมี ของเสียจาก

โรงพยาบาลสัตว์ ขยะติดเชื้อ 
- โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  
- โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคารเก่าและอาคาร

ใหม่ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ ด าเนินการต่อเนื่อง 
- สุขศาสตร์โรงเรือนสัตว์ทดลอง 
- Biogas เพ่ือลดมลภาวะจากสัตว์และมูลสัตว์ 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด (Clean 
Energy) 

 

๒.๑มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดการ การพัฒนา 
และการใช้พลังงานในคณะฯ 
๒.๒ มีโครงการจัดการ การพัฒนาและสร้างพลังงานสะอาด 
เช่น การน ามูลสัตว์ ขยะมาท าเป็นก๊าซชีวภาพ หรือพลังงาน
ในรูปอื่นโดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

๓. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของคณะฯ ให้
สมบูรณ์ 

๓.๑ ระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า สุขาภิบาล บ าบัด
น้ าเสีย จัดการขยะ ห้องพยาบาล) ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ มีลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออกก าลังกาย
พร้อมอุปกรณ์อย่างพอเพียง 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๒๐ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus) 
๑.๑ การจดัท าผังเฉพาะพื้นที่บริเวณคณะให้ชัดเจน เช่น เขตอาคารส านักงานและ

การเรียนการสอน บรกิารรกัษาพยาบาล โรงเรอืน สถานที่จดักิจกรรมและ
พักผ่อน และเขตประกอบอาหารและรบัประทานอาหาร เป็นตน้ เพื่อใหม้ีการ
พัฒนาพื้นที่อยา่งมปีระสิทธิภาพ และยั่งยนื 

     ๑.๑) มีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน ได้แก่ โครงการจัดการของเสีย 
ขยะมูลฝอย โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด 
โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมส าหรบั
อาคารเก่าและอาคารใหมไ่ม่น้อยกว่า 
๕ โครงการ/ป ีและมีการด าเนินการ
ต่อเนื่อง  
 

 

๕  ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายวิชาการ 
 
 

๑.๒ จดัท าแผนปฏิบัติการ การพฒันาสิ่งแวดล้อมของคณะ ให้ยั่งยนื 
ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ และพัฒนาพื้นที่แต่ละโซนตามผังคณะ 

    ๕  ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์

๑.๓ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อการมีสว่นร่วมในการ
ประหยัด การอนุรักษ์ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะฯ โดยเน้น
ด าเนินการ ๓ ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และ
การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

    ๕  ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์
 ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) 
๒.๑ จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานในแต่ละอาคาร มี

การบริหารจัดการ และการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
    ๑.๒) มีแผนการอนุรักษ์พลังงานและ

บ ารุงรักษา 
๑.๓) การติดตั้งแหล่งพลังงานทดแทน 
๑.๔) มโีครงการที่น ามูลสัตวไ์ปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
 

 

๕ 
 

 ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์

 
๒.๒ มีมาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้บุคลากรของคณะมีความรู้ 

ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน การบ ารุงรักษา และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

    ๕ 
 

 ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์

๒.๓ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากทรัพยากรภายในคณะ เช่น การติดตั้ง
แผงรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Solar Roof Top บนพ้ืนท่ีว่าง 
หลังคาอาคาร หลังคาทางเดิน หรอืหลังคาท่ีจอดรถ รวมทั้งการน าของเสีย
ภายในคณะ เช่น มูลโค ไปใช้ประโยชน์ 

    ๕ 
 

 ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๒๑ 
 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของคณะฯ ให้สมบูรณ์ 
๓.๑ จัดท าแผนการตรวจสอบอาคาร การบ ารุงรักษา การซ่อมแซมอาคาร

สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งด าเนินการตามแผน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เช่น 

- ป้ายสัญญาณ และไฟส่องสว่างที่ประหยัดพลังงาน 
- ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล 
- ปรับปรุงการจัดการโรงอาหาร ก ากับ ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของ

อาหารและการให้บริการของร้านอาหาร รวมถึงความสะอาดของอุปกรณ์ 
พื้น เพดาน ห้องน้ าและบริเวณโดยรอบ 

    ๑.๕) มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ควบคุมอย่างน้อย ๒ ชุด 
 

๕ 
 
 

 ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์

๓.๒ รณรงค์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างจิตส านึกในเรื่องวินัยจราจร 
 

    ๑.๖) มีกิจกรรมท่ีร่วมสร้างความรู้
ความเข้าใจในวินัยจราจรปลีะ ๑ ครั้ง 
๑.๗) มลีานกิจกรรมอเนกประสงค ์
สถานท่ีออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์
ส าหรับนักศึกษาอย่างเพียงพอ 

๕ 
 

 ฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายวิชาการ 

๓.๓ ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออกก าลังกาย พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ออกก าลั งกายในพื้นที่ที่ มี อยู่ ให้ส ามารถใ ช้งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

 

    ๕ 
 

 ฝ่ายบรหิาร 

 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๒๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

 
เพ่ือให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย จึงมีการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัยและรองรับการบริหารจัดการทุก
ภารกิจ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีพิพิธภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ และมีพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจ
ในการที่จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนโดยการพัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีชีวิต  

 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 

๑. นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในทุกพ้ืนที่ของคณะ 
๒. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการทั้งบุคคลภายในและภายนอกได้ 
๓. จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ คน 
๔. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

  



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๒๓ 
 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคง และปลอดภัย 

๒.๑ มี WiFi ที่มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ของคณะ 
 

๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๒.๒ รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่อยู่ในระบบ e-Learning มากกว่า ร้อยละ ๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๓ มีระบบเครือข่าย Internet ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกอาคารใน

พ้ืนที่การเรียนการสอน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต 

(Living Library) 
๒.๔ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๕ 

๔. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary 
Museum) 

๒.๕ ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์มีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๕ 

๕. พัฒนาสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา (Farm 
Training) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๖ ผู้ใช้บริการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๕ 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๒๔ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย  
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพในการบริการ

ทั้งด้าน Security, Cloud Platform และประสิทธิภาพของ
โครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WiFi ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง
คณะ 

 

     ๒.๑)  มี WiFi ที่มีประสิทธิภาพสงู
ครอบคลมุทั้งพื้นที่ของคณะ 
 

 

๑ 
 

 ฝ่ายบรหิาร 

กลยุทธ์ที ่๒พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพักอาศัยที่น าสมัย (Learning and Living Smart) 
๒.๑ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
 

    ๒.๒)  รายวิชาในหลักสตูรปริญญาตรี
ที่อยู่ในระบบ e-Learning มากกว่า
ร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๖๒ 
๒.๓)  มรีะบบเครือข่าย Internet ที่
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกอาคารใน
พื้นที่การเรียนการสอน และที่
ให้บริการสาธารณะ ภายในปี ๒๕๖๒ 
 
 
 

๑ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายบรหิาร 

กลยุทธ์ที ่๓ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต (Living Library) 
๓.๑ ปรับปรุงระบบกายภาพของห้องสมุด ให้มีบรรยากาศและสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้ มีที่นั่งสบายและหลากหลาย
รูปแบบ มีพื้นที่ส่ งเสริมการเรี ยนรู้อย่ างสร้ างสรรค์  (Creative 
Education) สร้างแรงบันดาลใจ และมีพื้นที่ให้บริการ  เพื่อก้าวไปสู่การ

    ๒.๔)ผู้ใช้บริการห้องสมุดมคีวามพงึ
พอใจมากกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒.๕ ผู้ใช้บริการพิพิธภณัฑ์มีความพึง
พอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๕ 

๑ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายบรหิาร 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

เป็น “ห้องสมุดที่มีชีวิต” 
 

๒.๖ ผู้ใช้บริการสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษามีความพึงพอใจ มากกว่าร้อย
ละ๘๕ 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ จัดหาหรือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับ
ความต้องการของผู้ ใ ช้บริการ ทั้งในรูปแบบสิ่ งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    ๑ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 

๓.๓ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library) 
 
 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 

๓.๔ พัฒนาสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา (Farm Training) เป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านการเลีย้งสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

    ๑  สถานฟีาร์มฝึกนักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

 

ในการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอีก ๔ ปี ข้างหน้า 
มุ่งเน้นการบริหารแบบมีเป้าหมาย ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการให้บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีธรรมาภิบาลทั้งทางด้านการบริหารงบประมาณ บุคลากรและการบริหาร
กระบวนงาน ทั้งนี้ในด้านการบริหารบุคลากรเน้นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร ในส่วน
ของกระบวนการท างานเน้นให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนโดยการปรับปรุงกฎระเบียบ การประสาน
ความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการท างานทุกภารกิจ ในส่วนของการบริหารงบประมาณเน้นในเรื่องการ
บริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการหารายได้ เพ่ือพ่ึงตนเอง รวมถึงการปรับ
โครงสร้างและระบบงานเพื่อเข้าสู่การเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และสนับสนุนการ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดเน้น ดังต่อไปนี้ 

๑. ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ของทุกภารกิจหลักของคณะ ให้มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้       
ในกระบวนการท างาน 

๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ชาวต่างชาติและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีขีดสมรรถนะในด้านการบริการวิชาการ 
การวิจัย 

๓. พัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงรุกสู่สาธารณะเพ่ือให้เกิดการรับรู้ทั้งภายในและภายนอก  
๔. พัฒนา ปรับปรุงวิสาหกิจของคณะให้มีประสิทธิภาพในการด า เนินงาน เพ่ือให้มี

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ และสร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

เป้าประสงค์ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 
๑. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการท างานในคณะฯ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๒ 
๒. กระบวนการท างานในหน่วยงานของคณะ ในแต่ละภารกิจมีประสิทธิภาพ คือ มีความ

รวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี
๒๕๖๒  

๓. อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ ๗๐ และอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพ่ิมเป็นร้อยละ ๖๐ ภายในปี ๒๕๖๒ 

๔. มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาท างานในคณะ 
๕. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะ อยู่ในระดับดีมาก 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๒๗ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นเลิศ 

๓.๑ มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน (Business Process 
Redesign, BPR) ในภารกิจของคณะ โดยให้สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๓.๒ มีรายงานการบริหารความเสี่ยงครบทุกด้าน 
๒. พัฒนา ร ะบบบริ ห า ร ง าน

บุ ค ค ล ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ขั บ เ ค ลื่ อ น ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับ
โลก 

๓.๓ มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ยืดหยุ่นสามารถรับเข้าบุคคล             
ที่มีสมรรถนะสูงและอาจารย์ชาวต่างชาติได้ 

๓.๔ มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๕ มีบุคลากรที่ได้รับการเตรียมให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะ
รับผิดชอบบริหารงานคณะฯ ในอนาคต  

๓.๖ มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการทุกระดับ ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ โครงการ 
และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

๓.๗ มีทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
๓.๘ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่

สนับสนุนให้อาจารย์ ไปศึกษา และพัฒนาศักยภาพใน
ต่างประเทศ 

๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ที่ดีและได้มาตรฐานสากล 

๓.๙ มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพในระบบ EdPEx 
๓.๑๐ ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากหน่วยงาน

ต่างๆ อยู่ในระดับดีมาก 
๔. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด้านชุมชนสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กร 

๓.๑๑ ความส าเร็จของกิจกรรมชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

๓.๑๒ มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการไม่น้อยกว่าปีละ ๓ โครงการ 
๓.๑๓ มีโครงการทีม่ีความยั่งยืน ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าปีละ ๓ 

โครงการ  
๕. จัดหารายได้จากการบริหาร

จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร  แ ล ะ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๓.๑๔ รายได้ของโรงพยาบาลสัตว์ ห้องปฏิบัติการชันสูตรเพ่ิมขึ้น 
๓.๑๕ การระดมทุนของศิษย์เก่า ปีละไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐บาท 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๓.๑๖ ข้อมูลศิษย์เก่าท่ีรวบรวมได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี 
๒๕๖๐ 

๓.๑๗ มีกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ โครงการ 
๗. พัฒนาระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
๓.๑๘ มีระบบ CCTV ครอบคลุมพ้ืนที่หลักของคณะ โดยมีระบบ

เชื่อมโยงกับระบบหลักของมหาวิทยาลัย 
๓.๑๙ ไม่มีอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในคณะ 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศ    
๑.๑ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อคณะ พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

    ๓.๑)  มรีายงานการบริหาร
ความเสีย่ง 
 

 

๕  ฝ่ายบริหาร 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนบัสนนุการขับเคลือ่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก   
๒.๑ พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาท

ในหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีสมรรถนะ
ดีเด่นในแต่ละด้าน 

    ๓.๒  มรีะบบการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน 

๕  ฝ่ายบรหิาร  

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล   
๓.๑ พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ และมีข้อมูลที่เพียงพอในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะ  

 

    ๓.๓  ผลการตรวจประเมินการ
ประกันคณุภาพจากหน่วยงาน
ต่างๆ อยู่ในระดบัดีมาก 

๕  ฝ่ายบริหาร 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสมัพันธ์และการสื่อสารองค์กร   
๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับกรอบและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย  ฝึกอบรมและสัมมนา ระดมความคิดเห็นจาก
ทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงาน และด าเนินงานด้านชุมชน
สัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของสังคม 

     ๓.๔ ความส าเร็จของกิจกรรม
ชุมชนมีความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๕ 
 

 ฝ่ายบรหิาร  
 ฝ่ายวิจัยฯ 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา 
๕.๑ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและคุณค่าของคณะ เช่น ร้านค้า     ๓.๕ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการ ๕  ฝ่ายบริหาร 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

สวัสดิการของคณะ สินค้าที่ระลึกของคณะฯ/สโมสรนักศึกษา ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรจากสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา เป็นต้น 

ระดมทุนของศิษย์เก่ามากกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

  ฝ่ายโรงพยาบาลสตัว ์
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 

๕.๒ การจัดหารายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่า ประชาชนท่ัวไป องค์กร
ภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนกจิกรรมที่
ส าคัญ 

    ๕  ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว ์

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ ์    
๖.๑ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายศิษย์เก่าของคณะในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และความรักในสถาบัน
ของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 

    ๓.๖ ข้อมลูศิษย์เก่าทีร่วบรวมได้
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๕ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธภิาพ    
๗.๑ ด าเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการเหตุฉุกเฉิน 

การป้องกันและแก้ปัญหาอัคคีภัย อุบัติภัยหรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ 
    ๓.๗  ไม่มีมีอาชญากรรมและ

อุบัติเหตุในพื้นที่คณะ 
๕  ฝ่ายบริหาร 
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เสาหลักที่ ๒ :Excellence Academy 
 
เป้าประสงค์  : 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศดา้นการผลิตบัณฑิต 

 
การผลิตบัณฑิตของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน ๔ ปีข้างหน้า มีเป้าหมาย

ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพมี
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่พร้อมท างานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ทั้งนี้ 
บัณฑิตต้องมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาในสภาพความเป็นจริงและสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ีน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้และพร้อมท างาน ในสังคม ชุมชน    ที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับสูง  

แนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดังกล่าวข้างต้นและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับการผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับความต้องการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ ตลาดแรงงานอาเซียน สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น ทิศทางของการจัดการ
การศึกษาจึงเป็น ดังนี้  

๑. พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศอาเซียน และ
เน้นให้มีการฝึกประสบการณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือบริษัท มีความยืดหยุ่น รับนักศึกษาต่างชาติ         
ความร่วมมือและการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ  

๒. เน้นการจัดการหลักสูตรที่มีความหลากหลายเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะไม่
เฉพาะของนักศึกษาระบบปกติแต่หลักสูตรที่เป็นความต้องการในการท างานของคนทุกช่วงวัย เช่น วัย
ท างาน วัยผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน และพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และหลักสูตรที่เป็นความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ  

๔. การจัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน 
เรียนรู้ และปฏิบัติงานในสภาพที่เป็นจริงของสังคม การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ในสังคมและชุมชนที่
แตกต่าง เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศอาเซียน สร้าง
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญ   
 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    

มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
ในสังคมอย่างมีความสุข และมีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 
๑. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา ๑ ปีค่า

เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ในร้อยละ ๙๐ นี้ เป็นผู้ที่ท างานในตลาดแรงงานอาเซียน (ซึ่งหมายถึงท างาน       
ในประเทศไทยอาจเป็นบริษัทต่างชาติในประเทศไทยหรือหน่วยงานของประเทศไทยที่มีอยู่ใน
ต่างประเทศ หรือบริษัทของประเทศในอาเซียน) อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

๒. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. การพัฒนาหลักสูตรที่

สามารถผลิตบัณฑิต
ออกไปเป็นผู้น าของ
สังคม 

๑.๑ หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง 
๑.๒ มีการเพ่ิมหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด 
 
 

๒. การพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนส าหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 

๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนแบบ SCL 
๒.๒ มีสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
๒.๓ มีสถาบันการศึกษาในความร่วมมือ สถานประกอบการ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 

๓. พัฒนาระบบการ
รับเข้าที่มีความ
หลากหลาย 

๓.๑ รับนักเรียนโครงการคุณธรรมเข้าศึกษาปีละไม่น้อยกว่า ๑ คน 
๓.๒ รับบุตรของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เกษตรกร เข้า
ศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ ๓ คน 
๓.๓ รับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าศึกษาปีละไม่น้อยกว่า ๑ คน 
 

๔. พัฒนานักศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ของสังคม 

 ๔.๑ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑติที่พึง
ประสงค์ของสังคมจ านวนปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๔.๒ โครงการสหกิจศึกษาในอาเซียน  
 ๔.๓ โครงการฝึกทักษะของนักศึกษาและ Skill Transcript 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้น าของสังคม    
๑.๑ พัฒนากลไกการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความพลวัตสูง (Dynamicity) 

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

    ๔.๑ หลักสตูรทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง 
๔.๒ จ านวนรายวิชาที่สอนด้วย
ภาษาอังกฤษ และรายวิชาที่ใช้
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
๔.๓ จ านวนหลักสูตรทีเ่พิ่มขึ้น 
๔.๔ จ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 
 
 

๑  ฝ่ายวิชาการ 

๑.๒ ปรับปรุงสัดส่วนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป โดยให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพ 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ  

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพิ่มจ านวนรายวิชาที่สอนด้วย
ภาษาอังกฤษ หรือการใช้สื่อที่เป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 

๑.๔ ปรับ/เพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจ านวนบัณฑิตศึกษาโดยเน้นการ
สนับสนุนความต้องการทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 

๑.๕ทบทวนระบบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่ งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิด้านการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานท่ีเป็นเอกภาพมากขึ้น 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
๒.๑ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ ของนักศึกษาด้วย

กระบวนการเรียนรู้ใหม่ (New Learning Paradigms) ที่เปลี่ยนรูปแบบ
จากการสอนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของการเรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ออนไลน์และเทคโนโลยี
การสื่อสาร (SCL) 

    ๔.๕ ร้อยละ ๕๐ ขอจ านวน
อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอน
แบบ SCL 
 
 

๑  ฝ่ายวิชาการ 
 

๒.๒ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และสามารถพัฒนาเป็นรายวิชา
ออนไลน์ที่รองรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Massive Open Online 
Courses, MOOCs) 

    ๔.๖ มีองค์กร/สถาน
ประกอบการที่ให้การสนับสนุน
และร่วมมือในการผลติบัณฑติ/
การพัฒนานักศึกษา 

๑  ฝ่ายวิชาการ 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งจัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รองรับ
การใช้งานพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    ๑ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายบรหิาร 

 
๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ 

หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 
    ๑  ฝ่ายวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการรบัเข้าที่มีความหลากหลาย    
๓.๑ สนับสนุนให้นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี เข้าศึกษาต่อ 

และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาด้วยการท าความดีให้กับสังคม 
 

    ๔.๕ นักเรียนโครงการคณุธรรม
เข้าศึกษา ปีละไม่น้อยกว่า ๑ 
คน 
๔.๖ จ านวนเงินทุนท่ีจัดสรรให้
นักศึกษา 
๔.๗ จ านวนนักศึกษาจากต่าง
ภูมิภาคเข้าศึกษาในคณะไม่น้อย
กว่าปีละ ๒๐ คน 
๔.๗ จ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
ที่เข้าศึกษา 
๔.๘ จ านวนมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศท่ีคณะ มี MOU 
ระหว่างกัน 

-  

๑  ฝ่ายวิชาการ 

๓.๒ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลือกเข้าเรียนในคณะ และ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
เลือกเรียน 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 
 

๓.๓ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจน/นักศึกษาที่มีปัญหา
เรื่องการเงินโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 

๓.๔ จัดสรรโควตาส าหรับนักศึกษาต่างภูมิภาคเข้าศึกษา เพื่อพัฒนา
นักศึกษาบนความหลากหลายของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 

๓.๕ ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนให้
นักศึกษามาศึกษาต่อ ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

    ๑  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม    
๔.๑ จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชสูถาบันพระมหากษตัริย์ เผยแพรค่วามรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกบัสถาบันฯ และพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทยให้แก่นักศึกษา 

    ๔.๙ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และจ านวนนักศึกษาที่
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก
องค์การ/สโมสรนักศึกษา 

๑  ฝ่ายวิชาการ 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

บุคลากร และประชาชนท่ัวไป เช่น การเทิดพระเกียรติวันแม-่วันพ่อ 
แห่งชาติ การบริจาคโลหติเนื่องในวันแม่-วันพ่อ แห่งชาติ 
๔.๒ พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีที่สามารถให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา โดยการให้
ค าแนะน าด้านการเรียนและการท ากิจกรรม การปรับตัวเข้ากับสังคม
มหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคน
ดีและคนเก่งของสังคม 

    ๔.๑๐ จัดกิจกรรมอาจารย์พบ
นักศึกษาในความดูแลไม่น้อย
กว่าปีละ ๑ ครั้ง 
๔.๑๑ จัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมไทยท้ังฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สโมสร และชุมนุม จัด
ให้มีขึ้น 
๔.๑๒ โครงการค่ายทีส่โมสรฯ/
ชุมนุมจัดให้มีขึ้น 
๔.๑๓ การฝึกงานนอกหลักสูตร 
๔.๑๔ โครงการสหกิจศึกษา 
๔.๑๕ รายงานผลการสะสม
คะแนนกิจกรรมของนักศึกษา 

๑  ฝ่ายวิชาการ 

๔.๓ ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานิสิตนักศึกษาสอดคล้องกับ
ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเสริมจิตส านึก
และความภาคภูมิในความเป็น มข.สามารถพัฒนานักศึกษาเป็นนัก
กิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี  

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 
 

๔.๔ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชน ที่เป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่น โครงการปิด
ทองหลังพระ โครงการแก้จน โครงการพระดาบส เป็นต้น 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 
 

๔.๕ สนับสนุน ให้อาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษาสร้างความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาทุก
ช้ันปี  

    ๑ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

๔.๖ สร้างเสริมประสบการณ์ท างานในวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศ
ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 

    ๑ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๔.๗ การประเมินสมรรถนะ/ทักษะของนักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม ทักษะความเป็น
สากล ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้าน ICT มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นต้น พร้อมจัดท า Skill Transcript รับรองทักษะ
ของนักศึกษา 

    ๑ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา     
๕.๑ สร้างจิตวิญญาณ และปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษามี

พื้นฐานแนวคิดความเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อื่น ความเป็น 
Entrepreneurship และมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ มข. ไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

    ๔.๑๖ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สถานประกอบการพบนักศึกษา 
๔.๑๗ โครงการฝึกงานนอก
หลักสตูรที่เน้นตามชนิดสัตว์
ส าหรับนักศึกษาช้ันปรีคลินิก 
๔.๑๗ โครงการทบทวนความรู้
เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ 

๑ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 

๕.๒ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนช้ันคลินิกและการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ(เก็บหน่วยกิตการฝึกงานก่อนขึ้น ช้ันคลินิก เพิ่ม
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ) 

    ๑  ฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศดา้นการวิจัย 

 
จากปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์

รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
พัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ด้วยการวิจัยที่เน้นการเอาโจทย์
ปัญหาจากพ้ืนที่จริง ดังนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงต้องยึดตามปรัชญาและพันธะกิจด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันก็ยังต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและศักยภาพในการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้สูงขึ้น 
ให้ได้รับการยอมรับ การอ้างอิงและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ   ดังนั้นทิศ
ทางการวิจัยนอกจากจะยังคงคุณภาพการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการตีพิมพ์และการอ้างอิงในระดับ
นานาชาติแล้ว ยังเน้นในด้านต่อไปนี้  

๑. การน าผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และประเทศชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์ การ
ดูแล สุขภาพสัตว์เลี้ยง การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒. การวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การวิจัยทางด้านสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคในสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัย การวิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)  

๓. การน าผลงานวิจัยไปสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

๔. การน าเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์และการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์  :ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมี 

ศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
วัฒนธรรม 

 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 
๑. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ เช่น ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านการ

แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
๓. จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

SCOPUS/ISI มีสัดส่วนมากกว่า ร้อยละ ๑๐ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
๖. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๓๘ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. สร้างความเข้มแข็งใน
งานวิจัยที่เป็นความโดดเด่น
ของคณะไปสู่ระดับสากล 

๕.๑ จ านวนกลุ่มวิจัยที่เป็น Premier/Frontier Research ที่
จัดตั้งเพิ่มขึ้น  

 
๒. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้

สามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ 

๕.๒ ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร SCOPUS/ISI มี สัดส่วน
มากกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

๕.๔ สัดส่วนนักวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 
๔๐ 

๕.๕ มีอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ ๒๐๐ 
แรกของโลก ปีละไม่น้อยกว่า ๓ คน 

๕.๖ มีอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ คนเมื่อสิ้นปี ๒๕๖๒ 

๕.๗ มีนักวิจัยที่เป็น Visiting Professor และนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก ปีละไม่น้อยกว่า ๑ คน  

๕.๘ จ านวนงานผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาเชิงพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงานวิจัยที่ผลิตได้ 

๓. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ส ร้ า ง
บรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือต่อ
การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

๕.๙   จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นปีละไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท 
๕.๑๐ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
๕.๑๒  มีวารสารระดับชาติด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ปีละ ๒ 

ฉบับ 
 

๔. น าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สู่การสร้างมูลค่าและการใช้
ประโยชน์เพื่อสังคม 

๕.๑๓  ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒ 
รายการเมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑๔  จ านวนผลงานวิจัย ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ เพ่ือ
สาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงานวิจัยที่ผลิตได้ 

 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๓๙ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่นของคณะไปสู่ระดับสากล     
๑.๑ รักษาคุณภาพงานวิจัยท่ีโดดเด่นและเป็นความเข้มแข็งของคณะ ภายใต้

หลักของจรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และโครงสร้าง
พื้นฐานของการวิจัยที่ได้มาตรฐาน (LAB) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิจยัที่เป็นท่ี
ยอมรับระดับนานาชาต ิ

    ๕.๑  จ านวนกลุ่มวิจัยที่มี
ผลงานไม่น้อยกว่า 4 กลุ่ม 
๕.๒ จดักิจกรรม 
Symposium กับคู่ความ
ร่วมมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๒ 
 
 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

๑.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวิจัยกับมหาวิทยาลยัชั้นน าหรือนักวิจัย
ช้ันน าของโลก โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสาขา และ
สอดคล้องกับความโดดเด่นด้านการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

    

๑.๓ สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ การจดัตั้งศูนย์วจิัยที่เป็น 
Premier Research หรือ Frontier Research ที่เน้นการวิจัยแบบ Area 
Base ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการแก้ปัญหาทีส่ าคัญของประเทศ
และอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง  

    

๑.๔ จดักิจกรรม Symposium กับมหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือ ในสาขาท่ีเป็น
ความโดดเด่นของแตล่ะสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือด้าน
การวิจัยระหว่างสถาบันท้ังสอง 

    ๒ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 

๑.๕ เสรมิสร้างสังคมนวตักรรม และสร้างบรรยากาศของการวิจยัที่เข้มแข็งโดย
การเช่ือมโยงผลการวิจัยเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกดิจากการคน้พบ 

    ๒ 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพนักวจิัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ    
๒.๑ สนับสนุนการความเป็นเลิศดา้นการวิจัยของแต่ละบุคคล โดยการสนับสนุน

ผ่านกลไกต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยั และคณะฯไดจ้ัดไว ้เช่น การพัฒนานักวิจัย
ใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย 
(mentor) ให้รางวัลผู้ได้รับทุนวิจยัจากภายนอก 

    ๕.๓  ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสาร SCOPUS/ISI มี 
สัดส่วนมากกว่า ร้อยละ ๑๐ 
เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒ 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๔๐ 
 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒.๒ การจัดตั้งเครือข่ายนักวิจยัโดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการบริหารจัดการ การจดัตั้งกลุ่มวิจยั หรือ ศูนย์วิจัย เพื่อบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม ่

     

๕.๔ สัดส่วนนักวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมดมากกว่าร้อย
ละ ๔๐ 
 

๕.๕ อาจารย์ทีร่่วมท าวิจัยกับ
มหาวิทยาลยัชั้นน าอันดับ 
๔๐๐ แรกของโลก ปลีะไม่
น้อยกว่า ๔ คน 
 

๕.๖ มีอาจารย์ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ Talent Mobility 
ไม่น้อยกว่า ๑ คน 
 
 

๒ 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถและจ านวนอาจารย์ให้ท าผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพเพิม่
มากขึ้น และบุคลากรสายสนับสนนุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรบัปรุงการ
ท างานประจ าโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานส่งเสริมการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนา
หน่วยงาน/องค์กร 

    ๒ 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

๒.๔ สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล และ
สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ (คุณวฒุิปริญญาเอก) ไปท าวิจัยกับเครือข่าย
มหาวิทยาลยัชั้นน าระดับโลก 

    ๒ 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

๒.๕ สนับสนุนให้คณาจารย์และบคุลากรด้านการวิจยั ไปท าวิจัยร่วมกับภาค
ธุรกิจและอตุสาหกรรม ซึ่งจะเปดิโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีช่องทางได้รับความช่วยเหลอืด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย (Talent 
Mobility Project) 

    ๒ 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

๒.๖ ปรับปรุงกลไกท่ีมีความยืดหยุน่ในการจ้างบุคลากรด้านการวิจัยคุณภาพสูง
ชาวต่างชาติ หรือ Visiting Professor หรือพัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญา
เอก (Post Doctoral Program) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกแล้วมีโอกาสเข้ามาร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยัต่อเนื่อง
ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

    ๕.๗ นักวิจัยทีเ่ป็น Visiting 
Professor และนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ๑ คน 
ต่อป ี
๕.๘ ทรัพยส์ินทางปัญญาที่ยื่น
ขอจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๔ 
รายการเมื่อสิ้นปี ๒๕๖๒ 
 
 

๒ 
 

 ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

๒.๗ ส่งเสริม และผลักดันให้เกดิงาน วิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการ
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์และทรัพยส์ินทาง

ปัญญา 
 สนับสนุนใหผ้ลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาต/ินานาชาต ิ

    ๒ 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ   



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๔๑ 
 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓.๑ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการหาแหล่งทุนวิจัยในระดับนานาชาติ  

 

    ๕.๙ ทุนวิจัยที่เพ่ิมขึ้นเป็นปลีะ
ไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท 
๕.๑๐ การประชุมวิชาการ
ระดับนานา ชาตปิีละไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้ง 
๕.๑๑ มีวารสารระดับชาติดา้น
สัตวแพทยศาสตร์ปลีะ ๒ ฉบับ 
๕.๑๒ มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อ
การเรยีนการสอนอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ใช้สัตว์ทดลองในงานทาง
วิทยาศาสตร ์

๒ 
 
 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

๓.๒ การเจรจากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความร่วมมือด้าน
การวิจัย เพื่อหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากรการวิจัย ที่ ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการวิจัยของคณะ 

    

๓.๓ จดัเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดา้นการวิจัยที่มีความพร้อม ทันสมยั และ
ครอบคลมุสาขาสัตวแพทยศาสตร ์การจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมอืท่ีได้
มาตรฐานสากลและพัฒนาห้องปฏบิัติเพื่อเข้าสูม่าตรฐานสากล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๓.๔ พัฒนาระบบการจัดการสัตวท์ดลองเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย     

กลยุทธ์ที่ ๔ น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพ่ือสังคม    
๔.๑ สนับสนุนใหม้ีการใช้ผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ การถอด

บทเรียนจากการวิจัยสู่ช้ันเรียน  
   

 
 
 

๕.๑๓ จ านวนงานผลงานวิจัย
ที่น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของงานวิจัยท่ี
ผลิตได ้

๒ 
 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
พัฒนาคณะไปสู่ความเป็นสากล 

 
การพัฒนาคณะไปสู่ความเป็นสากล การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การเป็นที่รู้จัก 

ในความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการในด้านการสร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกโดยผ่านกระบวนการท าวิจัย เขียนบทความวิจัย เขียน
ต าราร่วมกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
มีความพร้อมที่จะวิจัยร่วมในต่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์และวิธีการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าของแต่ละมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ โดยมีฝ่ายฝ่ายวิเทศสมพันธ์เป็นหน่วยงานในการด าเนินงานและเชื่อมโยงภารกิจ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นมีดังนี้ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของคณะให้มีความเป็นสากล  
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในอาเซียนและนานาชาติ ตลอดจน

สถาบัน ชั้นน าทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างกัน 

๓. พัฒนานักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถระดับสากล ตลอดจน      
มีศักยภาพความเป็นพลโลก (Global Citizen) ที่เข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และ
วิถีชีวิต 
 
เป้าประสงค์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักในความ

เป็นเลิศด้านวิชาการ       และการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ 

 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ 

๑. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒.๕ ภายในปี ๒๕๖๒ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้น ที่ไปต่างประเทศและมา
ประเทศไทยต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมดเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๖๒ 

๓. ความมีชื่อเสียงของคณะในระดับนานาชาติ ทั้ง Academic reputation และ Employer 
reputation ในระดับ World Ranking ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ จาก Baseline ปี ๒๐๑๓ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ KEPT (KEPT : Khon Kaen 
University English Proficiency Test) ร้อยละ ๖๐ 

๕. มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ๒๐๐ อันดับแรกของโลก ไม่
น้อยกว่า ๕ แห่ง 

๖. ผลการประเมินในระดับหลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๑ 
สาขาวิชาภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้าง
พื้นฐานของคณะให้เป็นสากล 

๖.๑ เอกสาร คูม่ือ แบบฟอร์มได้รบัการปรับปรุงเป็นสองภาษาแล้ว
เสร็จทั้งหมด 

๖.๓ มคีวามร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ๒๐๐ อันดับแรกของโลก 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง ภายในปี ๒๕๖๒ 

๖.๓ ป้ายบอกทาง ป้ายช่ือ/สถานที่เป็นภาษาอังกฤษ 
๒. เตรียมความพร้อมของคณะเพื่อเข้าสู่

อาเซียนและสากล 
๖.๔ มคีวามร่วมมือกับสถาบันคู่ความร่วมมืออย่างน้อย ๕ แห่ง ที่

เน้นด้านพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากร 

๓. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล 

๖.๕ นักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ KEPT ร้อยละ ๖๐ 
๖.๖ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละ ๒ โครงการ 
๖.๗ จดัตั้งชุมนุม international สโมสรนักศึกษาคณะฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคณะไปสู่ความเป็นสากล 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นสากล    
๑.๑ พัฒนาสิ่งแวดล้อมความเปน็นานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่เก่ียวข้องกับ

คณาจารย์ นักศึกษา ระบบอ านวยความสะดวก ปรับปรุงเอกสารและป้าย
ต่างๆ ให้เป็นสองภาษาอยา่งน้อย   

    ๖.๑ เอกสาร คูม่ือ 
แบบฟอร์มได้รับการ
ปรับปรุงเป็นสองภาษา
แล้วเสร็จทั้งหมด 
๖.๒ มหี้องพักนักศึกษา
นานาชาติ 
๖.๓ มคีวามร่วมมือกับ
สถาบัน การศึกษา ๒๐๐ 
อันดับแรกของโลก 
๖.๔ ป้ายบอกทาง ป้าย
ช่ือ/สถานท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษ 

๑(๑)  ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๑.๒ ห้องพักส าหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมภายในคณะใหม้ีความเป็นนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนนอกหลักสตูรที่เป็นนานาชาติ 
 

    ๑(๕) 
 

 ฝ่ายบรหิาร 
 ฝ่ายวิชาการฯ 
 ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  

กลยุทธ์ที่ ๒ เตรียมความพร้อมของคณะเพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล    
๒.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าในอาเซียนและ

นานาชาติ ในด้านการพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างสองสถาบัน 

    ๖.๔ มคีวามร่วมมือกับ
สถาบันคู่ความร่วมมือ
อย่างน้อย ๕ แห่ง ที่เน้น
ด้านพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม การ
แลกเปลีย่นนักศึกษา
และบุคลากร 

๓(๒)  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 

๒.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่
นักศึกษา และบุคลากรของคณะที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล ผ่านโครงการ
พัฒนาผู้บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น ฯลฯ  

    ๑(๑) 
๓(๒) 

๒.๓ เพิ่มสัดส่วนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความช านาญสูงมาสอน บรรยาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ และ/หรือมาท าวิจัย
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการและด้านวิจัย  

    ๑(๑) 
๒(๓) 
๓(๓) 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๒.๔ เพิ่มสัดส่วนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอบรมระยะสั้น     ๒(๑)  ฝ่ายวิชาการ 
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

และระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และ
มหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ความร่วมมือกัน 

 

๒(๓)  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๓ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล    
๓.๑ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามศักยภาพ

ของแต่ละคน โดยใช้แนวทางที่สถาบันภาษาได้ท าการพัฒนากระบวนการขึ้นมา 
ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้ง สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ทดสอบสมรรถนะศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย (KEPT, Khon Kaen University English 
Proficiency Test)  

    ๖.๕ นศ. ท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์ KEPT ร้อยละ 
๖๐ 
๖.๖ จัดสรรงบประมาณ
เป็นทุนการศึกษา
ส าหรับการฝึกงาน
ต่างประเทศของ
นักศึกษาและบุคลากร 

๑(๓) 
๒(๔) 

 ฝ่ายวิชาการ 

๓.๒ พัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถระดับสากล 
ตลอดจนมีศักยภาพความเป็นพลโลก (Global Citizen) ที่เข้าใจถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกับประชาคมโลก
อย่างสันติ (โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน) 

    ๑(๓) 
๒(๔) 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ฝ่ายวิชาการ 

๓.๓ จัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมของสมาคมวิชาชีพ
นานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 

     ๑(๓) 
๒(๔) 

 ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๓.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเรยีนการ
สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

    ๑(๓)  ฝ่ายวิชาการ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๔๖ 
 

เสาหลักที่ ๓ : Culture and Care Community 
 
 
เป้าประสงค์  : 
ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๔๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
ร่วมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่มีคุณค่าที่สามารถน าไปสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้
จึงจ าเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ ต่อยอด และจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศและก่อ
ให้การถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงเป็นองค์ที่จะท าหน้าที่ส่งเสริมและอนุรักษ์คุณค่า
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้  
 
เป้าประสงค์ : ร่วมเป็นผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า ให้กับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัดเของยุทธศาสตร์ 
๑. จ านวนโครงการทีไ่ด้รับการยอมรับว่าเป็นส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานไมน่้อยกว่า ๕ 

โครงการ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. การอนุรักษ์ สืบสาน และสรา้ง
คุณค่าศาสนา ศลิปวัฒนธรรมไทย
และอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 
 

๗.๑ กิจกรรมร่วมกับชุมชนด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่
น้อยกว่าปีละ ๕ กิจกรรม 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๔๘ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขง    
๒.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นอีสาน 
    ๗.๑  การจัดกิจกรรม

ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีละไม่น้อย
กว่า ๕  ครั้ง 

๕(๑) 
๕(๒) 
๕(๓) 

 ฝ่ายวิชาการ 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๔๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

 
ตล อดร ะ ยะ เ ว ล า เ ก ือ บ  ๓ ๐  ป ี ที ่ค ณะ ส ัต ว แ พท ย ศา ส ตร ์ ถ ูก จ ัด ตั ้ง ขึ ้น ม า อยู ่ใ น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ด้วยความคาดหวังว่า “จะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอีสานเข้าถึง
การศึกษาชั้นสูง ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่าง
ยิ่ง” ซึ่งเป็นการบอกตัวตนและภารกิจที่ส าคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องบนพื้นฐานของความห่วงใยที่มีต่อสังคมและชุมชนในภูมิภาคแห่งนี้ในทุกมิติ ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้นมาไปช่วยแก้ปัญหาให้
ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างจิตวิญญาณของการมี 
“จิตอาสา” ให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการสร้างการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น า
สังคมทางปัญญาการพัฒนาสังคมฐานรากด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในด้านให้บริการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการเลี้ยงสัตว์

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพสัตว์ อาหารปลอดภัย และการ
ป้องกันการติดต่อโรคจากสัตว์สู่คน 

 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 

๑.  เป็นศูนย์การเรียนรู้และการให้บริการแก่ชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๒. จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการจากคณะอย่างบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ชุมชน

ต่อปี 
๓. ให้บริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านการฝึกอบรมและการให้

ค าปรึกษาไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๕๐ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. ความห่วงใยต่อสังคมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๘.๑ กิจกรรมร่วมกับชุมชนปีละไม่น้อยกว่า ๑  ชุมชน เช่น  
โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์และวันป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 

ฯลฯ (นา่จะรวมวชิา Com Med เข้ามาด้วย) 
๒. พัฒนาคณะ ให้เป็นองค์กรที่

น าเสนอทางเลือกที่ดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

๘.๒ มีการร่วมในกิจกรรมโครงการในพระราชด าริฯ 
๘.๓ มีชุมชนตน้แบบที่ได้รบัการบริการทางดา้นวชิาการจาก

คณะอย่างน้อย ๑ ชุมชน (อ.อุบลรัตน์) 
๓. สนับสนนุให้คณะเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาบุคลากรทางวชิาชีพการสัตว
แพทย์ 

๘.๗ มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นส าหรับฝึกอาชีพและพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปลีะไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม 

 
 

 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๕๑ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชมุชนภายนอก    
๑.๑ ปลูกฝัง “รหัสวัฒนธรรม มข. (KKU Culture DNA)”และจิตวิญญาณ 

มข. ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าของคณะ ในการ
ท างานท่ี “อุทิศเพื่อสังคม” อย่างต่อเนื่อง 

    ๘.๑ กิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนปีละไม่น้อยกว่า ๒  
ชุมชน โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และ
นักศึกษาของคณะ 

๑(๓) 
 

 ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคณะใหเ้ป็นองค์กรที่น าเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม    
๒ .๑ ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการของคณะโดยมีศูนย์กลางการ

ประสานงานและเกิดการบูรณาการร่วมกันของศาสตร์ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    ๘.๒ โครงการ 
พระราชด าริฯ ปลีะ ๒ 
โครงการ 
๘.๒ นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนา
ชนบท ปีละ ๑๐๐ คน 

๔(๑) 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ฝ่ายวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนใหค้ณะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขง 
๓.๑ จัดท าหลักสูตรอบรมและพัฒนา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในการ

สร้างเสริมอาชีพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งแบบระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

 

    ๘.๓ มโีครงการอบรม
ความรู้ให้กับหน่วยงาน
ภายนอกไม่น้อยกว่าปีละ 
๔ โครงการ 

๑(๓) 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 

๓.๒ ร่วมมือกับสัตวแพทยสภา องค์กรวิชาชีพอื่นๆ และภาคเอกชน 
ด า เนิ นกา รอบรมและพัฒนาวิ ช า ชีพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  (Continuing 
Professional Development, CPD) 

    ๘.๔ มโีครงการอบรมด้าน
วิชาชีพการสัตวแพทย์ไม่
น้อยกว่าปีละ ๔ โครงการ 

๑(๓) 
 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 โรงพยาบาลสัตว ์



 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๒ หน้า ๕๒ 
 

เสาหลักที่ ๔ : Creative Economy 
 

เป้าประสงค์  : 
เป็นองค์กรที่ใช้องคค์วามรู้และนวัตกรรมจากการเรยีนการ
สอนและงานวิจัยเชิงสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนาให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปน็ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และ
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์ของภมูิภาค 

 
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานถือว่าเป็นศิลปะและมูลค่า ความรู้ที่โดดเด่น มีศักยภาพที่จะน าไป

วิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศได้ ซึ่งการต่อยอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้เหล่านั้น จ าเป็นต้องอาศัยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการวิจัย เทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อจะน าเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แล้วใช้ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ในทิศทางการสร้าง
เศรษฐกิจของภูมิภาคจึงเน้นเรื่องการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และการสร้างมูลค่าเพิ่มของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสานโดยใช้แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเชื่อมโยงองค์ความรู้และสู่ภูมิภาคอาเซียน
และนานาชาติ 
 
เป้าประสงค์  : คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญา และ

วัฒนธรรมของภูมิภาค 
 

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 
๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมสร้างและส่งเสริมการน าเอาภูมิปัญญาอีสานมาเรียนรู้และ

สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  
๒. จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาอีสาน ที่

ได้รับการจดลิขสิทธิ์หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

๙.๑ มโีครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมใหม่จากความรู้
ทางภูมิปัญญาอสีาน) ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ร่วมสร้างสรรค์การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์    
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure) เพื่อ

พัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค 
 

    ๙.๑  มโีครงการอบรมและ
พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (รวมถึงการใช้
เทคโนโลยี และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่จากความรู้
ภูมิปัญญาอีสาน) ให้แก่
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก 

๓, ๔  ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
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๘. กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 

                      หน่วย :ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ

ทั้งหมด 
ร้อยละของ
งบประมาณ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

งบประมาณแผ่นดิน ๘๕,๒๖๖,๕๔๐ ๘๙,๕๒๙,๘๙๐ ๙๔,๐๐๖,๔๗๐ ๙๘,๗๐๖,๘๕๐ ๓๖๗,๕๐๙,๗๕๐ ๕๖.๑๒ 
งบบุคลากร 
 

๗๗,๒๙๒,๙๔๐ ๘๑,๑๕๗,๕๙๐ ๘๕,๒๑๕,๔๗๐ ๘๙,๔๗๖,๒๕๐ ๓๓๓,๑๔๒,๒๕๐ ๕๐.๘๗ 

งบด าเนินงาน ๓,๐๙๓,๖๐๐ ๓,๒๔๘,๓๐๐ ๓,๔๑๐,๘๐๐ ๓,๕๘๑,๔๐๐ ๑๓,๓๓๔,๑๐๐ ๒.๐๔ 
งบลงทุน ๔,๘๘๐,๐๐๐ ๕,๑๒๔,๐๐๐ ๕,๓๘๐,๒๐๐ ๕,๖๔๙,๒๐๐ ๒๑,๐๓๓,๔๐๐ ๓.๒๑ 
งบเงินอุดหนุน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
งบประมาณเงินรายได้ ๖๖,๖๖๘,๕๐๐ ๗๐,๐๐๑,๙๒๕ ๗๓,๕๐๒,๐๒๑ ๗๗,๑๗๗,๑๒๒ ๒๘๗,๓๔๙,๕๖๙ ๔๓.๘๘ 
งบบุคลากร ๑๐,๗๙๘,๗๒๓ ๑๑,๓๓๘,๖๕๙ ๑๑,๙๐๕,๕๙๒ ๑๒,๕๐๐,๘๗๒ ๔๖,๕๔๓,๘๔๖ ๗.๑๑ 
งบด าเนินงาน ๒๙,๑๖๙,๕๕๗ ๓๐,๖๒๘,๐๓๕ ๓๒,๑๕๙,๔๓๗ ๓๓,๗๖๗,๔๐๘ ๑๒๕,๗๒๔,๔๓๗ ๑๙.๒๐ 
งบลงทุน ๑,๒๕๒,๘๐๐ ๑,๓๑๕,๔๔๐ ๑,๓๘๑,๒๑๒ ๑,๔๕๐,๒๗๓ ๕,๓๙๙,๗๒๕ ๐.๘๒ 
งบเงินอุดหนุน ๒๒,๑๑๔,๐๐๐ ๒๓,๒๑๙,๗๐๐ ๒๔,๓๘๐,๖๘๕ ๒๕,๕๙๙,๗๑๙ ๙๕,๓๑๔,๑๐๔ ๑๔.๕๕ 
งบรายจ่ายอื่น ๓,๓๓๓,๔๒๐ ๓,๕๐๐,๐๙๑ ๓,๖๗๕,๐๙๖ ๓,๘๕๘,๘๕๐ ๑๔,๓๖๗,๔๕๗ ๒.๑๙ 
รวมงบประมาณทั้งหมด ๑๕๑,๙๓๕,๐๔๐ ๑๕๙,๕๓๑,๘๑๕ ๑๖๗,๕๐๘,๔๙๑ ๑๗๕,๘๘๓,๙๗๑ ๖๕๔,๘๕๙,๓๑๘ ๑๐๐.๐๐ 

 
หมายเหตุ : ไมร่วมงบประมาณเงนิรายได้กลางป ี
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ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนยุทธศาสตร์ 

ไปสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัต ิ

 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ เป็นแผนที่

ใช้เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้เพื่อน าไปแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมสีเขียว มีความห่วงใยและใส่ใจ
สังคม โดยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๓๑ กลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ คณะได้มีการสร้างความ
ชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ฯ และการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติ โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคณะฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้    
 
๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่ อสร้างการมีส่ วนร่ วมในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ คณะด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่างๆ ประกอบด้วย 

 บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะ ภาควิชา และผูบ้ริหารหลักสูตร  
 กลุ่มที่ปรึกษาคณะฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
 กลุ่มนักศึกษา  
นอกจากนี้  คณะฯ ยั ง ได้น า เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการน าเอาข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงให้แผนยทุธศาสตร์
ฯ มีความสมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 
๒. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและแผนงบประมาณ 

ในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของโครงการ
พร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด           ซึ่งงบประมาณใน
การด าเนินมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน มูลนิธิ/บุคคล กองทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ได้น ากลยุทธ์  ที่มีกว่า ๓๑ กลยุทธ์ มาจัดท า
เป็น มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมายและก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน ซึ่งประกอบด้วย 
ระดับรองคณบดี และหัวหน้างาน/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

๓. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับคณะสู่ระดับ ปฏิบัติการ 
เพื่อให้การด าเนินงานของทั้งคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันจึงจะได้มีการถ่ายทอด

เป้าประสงค์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ สู่ระดับปฏิบัติการโดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างคณบดีกับผู้ปฏิบัติ และค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะหรือเทียบเท่ากับหน่วยงานภายใน
ขององค์กร โดยการก าหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยอีกทั้งยังเป็นกลไกเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
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๔. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ  รอบ ๓ เดือน 
๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ เข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้บริหารได้
มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของคณะจะมี
การติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานตามโครงการและการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้าง
ตัวชี้วัด การพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากรคณะฯ 
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของคณะ จึงจะจัด

ให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจทั้งในการ
ท าประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่คณะฯ จัดเตรียมไว้ 
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รูปที่ ๓ ขั้นตอนการด าเนินงานการน ายุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบตัิ 
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ภาคผนวก ค 
ปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ข้อเสนอ ทิศทางกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
มกราคม ๒๕๕๘ จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสนอปฏิทินการรับฟั งความคิดเห็นฯ ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๑ กุมภาพันธ์ –  
๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาคม ๖ กลุ่ม 
(๑) กลุ่มผู้บริหารคณะฯ 

วันพุธที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสารสิน 
(๒) กลุ่มผู้อ านวยการกอง/เลขานุการคณะศูนย์ สถาบัน ส านัก 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสารสิน 
(๓) กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างและชมรมพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
วันพุธที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสารสิน 

(๔) กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
วันศุกร์ที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเจริญธานี 

(๕) กลุ่มนักศึกษา 
วันเสาร์ที่ ๒๘ ก.พ. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ กองกิจการนักศึกษา 
 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดกิจกรรม SWOT Analysis 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 

๒๕๕๙-๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติระดับคณะฯ 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จัดท า(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  จัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 
๘ ตุลาคม 

๒๕๕๘ 
เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ตุลาคม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ฯ เพื่อน าไปปฏิบัติสู่หน่วยปฏบิตั ิ
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ภาคผนวก ง 

สรุปผลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาคม 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จดัการประชุมคณะที่ปรึกษาประจ าคณะสตัวแพทยศาสตร์ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๑  ช้ัน ๕ อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองค า  คณะสัตวแพทยศาสตร์  จัด
โครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร การจัดท า SWOT Analysis เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ การรับการถ่ายทอด
นโยบายแผนยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ –๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติระดับคณะเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาค
ส่วน รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ ต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ และ
การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ผลการรับฟังความคิดเห็น สรุปประเด็นส าคัญเพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เป็นด้านๆ ดังนี้ 
 
ด้านการเรียนการสอน 
 - ควรมีอย่างน้อย ๑ รายวิชาให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

- ในด้านอัตลักษณ์ให้ทางคณะซึ่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิตมองว่า ผู้ใช้งานบัณฑิตมองอย่างไร และต้องการ
อย่างไร เช่น จุดอ่อนของบัณฑิต สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังในตัวบัณฑิต 

- หลักสูตรมีความโดดเด่นอะไรบ้าง 
- ความไม่ชัดเจนของหลักสูตรปริญญาเอก 
- ในบางหลักสูตรสามารถเป็น ๒ หลักสูตรได้ (ไทย+นานาชาติ) 
- น่าจะมีการเปิดหลักสูตรใหม่ 
- ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตสัตวแพทย์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงงานค่อนข้างสูง มีความอดทนใน

การแก้ไขปัญหาต่ า 
- ควรหาแหล่งทุนจากภายนอกส่งเสริมหลักสูตร 
- ขาดการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งแนวทางในการผลิตบัณฑิตให้รักท้องถิ่น 
- ในการน าเสนอข้อมูลบัณฑิต ควรจ าแนกให้ได้ว่าการได้งานท าของบัณฑิตสังกัดแต่ละภาคส่วนใน

สัดส่วนเท่าไร 
- ส ารวจประเทศในกลุ่มลุ่มน้ าโขงมีความต้องการความคาดหวังอย่างไรต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สร้างแนวทางในการท าตลาดในพ้ืนที่ในเชิงรุก ความเข้มแข็งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท างาน

ร่วมกับผู้ประกอบการในเชิงรุก โดยประสานงานร่วมมือกับฟาร์ม ผู้ประกอบการเพ่ือจะน าไปสู่การฝึกงานของ
นักศึกษา การร่วมวิจัยทดแทนการลงทุนสร้างฟาร์มฝึกนักศึกษาเอง จึงจะลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง 

- วัตถุประสงค์ของคณะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างไร โดยเฉพาะในการ
ผลิตบัณฑิตและการบริการ 

- การหาคู่เทียบเพ่ือการแข่งขัน 
- หาจุดขายของตัวเอง โดยการสร้างความแตกต่างให้ต่างจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้วยกัน 
- การผลิตบัณฑิตนั้น คงต้องมีการศึกษาว่าตลาดต้องการคือ จ านวนบัณฑิตสัตวแพทย์ หรือลักษณะ

พิเศษ ฉะนั้น คณะควรมองไปที่ลักษณะพิเศษก่อนการผลิตบัณฑิตเพ่ิม 
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- ในหลักสูตรควรมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกในแต่ละสาขามาสอนประสบการณ์ชีวิต รวมทั้ง ประสบการณ์
การประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับสัตวแพทย์ในแต่ละสาขาในช่วงปีสุดท้าย 

- ควรมีการส่งเสริมให้บัณฑิตสัตวแพทย์เป็นบุคคลที่กล้าแสดงความคิดเห็น 
- ปรับให้นักศึกษาได้มีปฏิบัติการกับสัตว์ป่วยจริงให้มากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ควรลง

คลินิก ๑๐๐ % 
- อาจลดชั่วโมงการบรรยายลง โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป ควรลดลงและปรับเป็นวิชาเตรียมสัตว

แพทย์ 
- นักศึกษาควรได้ลงคลินิกตั้งแต่ชั้นปีที่ ๔ เพ่ือให้พร้อมมีความเข้าและสอบรับใบประกอบวิชาชีพ

ได้มากข้ึน 
- ผู้บริหารควรเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาท่ีจะมีการสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านในรอบแรกไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- การฝึกงานนอกหลักสูตรคณะควรมีการก าหนดกรอบชนิดสัตว์ ระยะเวลาในการฝึกคล้ายกับคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น นักศึกษาต้องผ่านอย่างน้อย โค ๓ สัปดาห์ สุกร ๓ สัปดาห์ 
สัตว์เล็ก ๓ สัปดาห์ เพ่ือให้เรียนวิชาต่างๆให้เข้าใจมากขึ้น   

  
ด้านการวิจัย 
    - ผู้ประกอบการเก่ียวกับยาสัตว์ยังมีความต้องการที่จะให้คณะน าผลิตภัณฑ์ยาสัตว์มาท าการวิจัยร่วมกัน 
คณะควรมีทีมวิจัยในการที่ติดต่อประสานงานกับบริษัทเพ่ือน าสินค้ามาท าวิจัยต่อยอดไปสู่การผลิตภัณฑ์และ
จดลิขสิทธิ์ต่อไป 
   - การท าวิจัยควรเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ 
    - คณะต้องมองว่าจะท าอย่างไรจะของบประมาณมาสนับสนุนงานวิจัยจากบริษัทมาคณะให้ได้ อย่างน้อย
ที่สุดต้องมีข้อมูลแต่ละบริษัทที่เก่ียวกับสัตวแพทย์ โดยงานวิจัยต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เช่น 
           - งานวิจัยในเรื่องโรคอุบัติซ้ า 
           - งานวิจัยเกี่ยวกับการดื้อยาของเชื้อโรค 
           - งานวิจัยเกี่ยวกับการลดการใช้ยาให้น้อยลง 
           - งานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์เล็ก เพื่อขยายการบริการของโรงพยาบาลสัตว์ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์, 
พ.ร.บ.สุขภาพสัตว์ เป็นต้น 
              - งานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตยาสัตว์มาใช้กับสัตว์โดยตรง 
             - งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่น ายาคนมาใช้กับสัตว์ เพื่อการพัฒนายาสัตว์ต่อไป 
  - คณะควรท าการวิเคราะห์สัดส่วนของงบประมาณวิจัยต่อการบริหารหลักสูตร โดยบริหารว่าที่เป็นอยู่มี
สัดส่วนเป็นอย่างไร และในอนาคตจะวางแผนงบประมาณสัดส่วนอย่างไร และสิ่งที่ขาดคือ งบด าเนินการยังไม่
มี ให้ท าการวิเคราะห์งบประมาณในแต่ละด้านให้ชัดเจน 
        - การสร้างแรงจูงใจ และต้องมีกลไกอย่างไรให้อาจารย์ท าวิจัย 
        - สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นในสายวิชาชีพหรือสายงานอื่น และให้ตรงกับความต้องการทั้งสองฝ่าย 
       - แนวคิดในการผลิตภัณฑ์อาหารชีวจิตในสัตว์ 
       - การวิจัยผลิตแมลงเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
       - การท าวิจัยควรให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐบาล (๕ ปี) ข้างหน้า คือ 
               - นโยบายการเพิ่มจ านวนกระบือไทย 
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               - นโยบายด้านโคนม: ให้งานวิจัยสามารถตอบสนองในธุรกิจการเลี้ยงโคนมได้ 
               - นโยบายด้านโคเนื้อ: งานวิจัยต้องตอบสนองธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อ รวมทั้งข้อมูลแหล่งทุนในการ
สนับสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อ 
               - ไก่พ้ืนเมือง งานวิจัยต้องสนับสนุนธุรกิจไก่พ้ืนเมือง โดยคณะต้องศึกษาข้อมูลไปสู่การเพ่ิมผลิตผล
ในไก่พ้ืนเมือง 
               - ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.เกี่ยวกับสัตว์ คณะต้องเป็นผู้ให้บริการข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดกับ
เกษตรกรผู้ประกอบการ 
              - ตั้งกลุ่มวิจัย โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ปีก ซึ่งภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลและ
สถานที่ในการวิจัย  
             - การท าวิจัยให้เน้นไปท่ีสวัสดิภาพสัตว์ การดื้อยา การทดลอง 
             - การวิจัย ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในการลงทุนท าวิจัย ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบด้าน
โครงสร้าง ระบบ และการปฏิบัติว่าคณะติดขัดมีปัญหาในส่วนใดบ้าง ซึ่งจะต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการในการ
ผลักดันด้วย 
            - ตั้งทีมพ่ีเลี้ยงผลักดันช่วยเหลือการเขียนขอทุนงบประมาณวิจัย 
           - สร้างเครือข่ายประสานงานกับผู้ประกอบการโดยตรงมาให้โจทย์ในการท าวิจัยเพื่อการท าวิจัยใน
ภาคสนาม 
            - หาแหล่งทุนให้นักศึกษาไทยและต่างชาติเรียนในระดับปริญญาโทและเอกให้มากขึ้น 
            - หาความร่วมมือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิจัยร่วมงานกันมากข้ึนทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
       - สร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการกลางด้านบริการวิชาการ 
       - สร้างจุดขายในการให้บริการสุขภาพสัตว์ในแต่ละชนิด 
       - ฝึกอบรมตามความต้องการผู้ใช้ 
        - ประชาสัมพันธ์งานที่คณะด้านบริการสังคมให้มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรไปร่วมงานบริการสุขภาพสัตว์
มากพอควร 
       - ท างานร่วมกับภาคเอกชนหรือชุมชนในการดูแลสุขภาพสัตว์และคน (โรคติดคน) 
 
การบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ของส่วนราชการ 
      - หยุดการให้บริการคลินิกในเมือง เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการคลินิกในเมืองน้อยมาก เป็นผลให้
คณะฯ ติดลบมาโดยตลอด 
       - ทุ่มเทพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือให้มีผู้มาใช้บริการมากข้ึน และยังเป็นแหล่งฝึกงาน
ของนักศึกษาของคณะด้วย 
       - เร่งพัฒนางานบริการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์เพ่ือสร้างรายได้ให้คณะให้มากข้ึนในอนาคต ทั้งด้าน
งานบริการและวิจัย 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
        - การเปลี่ยนแปลงองค์กรในรูปแบบ happy to change ต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ดี ซึ่งคณะ
อาจต้องน านักจิตวิทยาเข้ามาบรรยายอบรมบุคลากรเพ่ือการบริหารองค์กรต่อไป 
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        - มีการประชุมที่ปรึกษามากกว่า ๑ ครั้ง หรือตั้งกลุ่มที่ปรึกษาผ่านสื่อออนไลน์ 
        - หากมีการปฏิบัติต่อข้อเสนอแนะของท่านที่ปรึกษาในประเด็นใด ควรมีรายงานผลให้ที่ปรึกษาทราบ 
        - ควรมีการตั้งกลุ่มไปหารือกับผู้ประกอบการให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกงาน เพ่ือลดต้นทุน 
        - ไม่เห็นด้วยกับการหาสถานที่และลงทุนสร้างฟาร์มฝึกนักศึกษาแห่งใหม่เนื่องจากคณะมีงบประมาณ
จ ากัด ควรเน้นการให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานที่จริงมากกว่า ที่ส าคัญคณาจารย์ต้องท างานกับภาคเอกชน
ให้จริงจังมากขึ้น ท าให้เอกชนยอมรับ ซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับและนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาในฟาร์ม
เอกชนได้  
        - ควรมีการผลักดันการขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
        - เชิญผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจต่าง ๆ มาบรรยายเพิ่มเพ่ิมมุมมองการบริหาร 
        - หากลยุทธ์ให้บุคลากรมาช่วยงานคณะทั้งวิชาการ วิจัย บริหารองค์กร และสนับสนุนพันธกิจ กิจกรรม
คณะและนักศึกษา 
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ภาคผนวก จ  
รายชื่อคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รศ.น.สพ.ชชูาติ  กมลเลิศ   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผศ.น.สพ.สายใจ  กองเพชร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
ผศ.น.สพ.ชัยวฒัน์  จรัสแสง   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
ผศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ 
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 
อ.สพ.ญ.นุสรา  สุวรรณโชต ิ  รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน  สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์ 
ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร 
ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยโรงพยาบาลสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ 
น.สพ.สมพงษ์  หอยสังข ์   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยโรงพยาบาลสัตว์ ด้านบริหาร 
นายอุดร  พุทธิมา    หัวหน้าส านักงานคณบด ี
นายสมยั  แข็งขันธ ์   หัวหน้างานนโยบายและแผน 
นางอรัญญา  ศิริไกรวรรณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวณฐาภพ  เสชงั   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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