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คณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับผานท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน 2561) 

 



 

 

คํานํา 
 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

13 14 16 และ 17 ซ่ึงบัญญัติใหในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ี
จะตองเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 23 (1) ใหสภา
มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกําหนดทิศทาง เปาหมายของมหาวิทยาลัย และวางเปาหมาย รวมท้ังอนุมัติแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหคณะใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยนํารายละเอียด
แผนการดําเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณภายใตหลักการของเอกสารแผนปฏิบัติการ และแผน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน สาระสําคัญของแผนฯ ประกอบดวย 4 
สวนสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนท่ี 3 กรอบ
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน และสวนท่ี 4 การกํากับติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงาน ท้ังนี้ อาจตองมีการปรับแผนการดําเนินงานระหวางปเพ่ือใหมีความสอดคลองและ
เชื่ อม โยงกับ ทิ ศท างการบ ริห ารและพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย  ใน อีก  4  ป  ข างหน า  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1869/2561 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2562-2566) 

คณะฯ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือ
และกลไกสําคัญในการบริหารงาน/โครงการ การสื่อสารและการถายทอดแนวปฏิบัติงานท่ีชัดเจนใหแก
ผูบริหาร งาน/หนวยงาน ตลอดจนผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพ่ือรวมกันผนึกกําลังขับเคลื่อนคณะสัตว
แพทยศาสตร ใหบรรลุถึงซ่ึงวิสัยทัศนท่ีพึงปรารถนารวมกันตอไป 

ประโยชน และเปนเสมือนเข็มทิศชี้แนวทาง 
 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
13 14 16 และ 17 ซ่ึงบัญญัติใหในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ี
จะตองเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด 
หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 
กอปรกับคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนจัดทําขอเสนองบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 
2558-2564) นโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการจัดทํางบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ .ศ. 2558 มาตรา 6 ให รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 23 (1) ใหสภามหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกําหนด
ทิศทาง เปาหมายของมหาวิทยาลัย และวางเปาหมาย รวมท้ังอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการตามระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จัดทําข้ึนภายใตกรอบการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดานการแกไขปญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน และรายการคาดําเนินการภาครัฐ โดยใชกรอบหลักการและ
แนวทางการบริหารและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559-2562 และ
แผนยุทธศาสตรการบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559-2562 ไดกําหนด
เปาหมายเปน “คณะสัตวแพทยศาสตรช้ันนําของอาเซียน มีความเปนเลิศดานสุขภาพหนึ่งเดียว”ท่ีมีอัต
ลักษณ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลิศ มีบทบาทในการชี้นํา ตอบสนองความตองการและเตือนสติของ
สังคม เปนท่ียอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และอาเซียน ภายใตเสาหลัก 
(Strategic Pillar) 4 เสาหลัก คือ 1) Green and Smart Campus : เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยาง
ชาญฉลาดท่ีคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 2) Excellence Academy : เปนองคกรท่ีเปนเลิศทางศิลป
วิทยาการ 3) Culture and Care Community : เปนองคกรท่ีมีความหวงใยและดูแลชุมชน รวมท้ังสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) Creative Economy and Society : เปนองคกรท่ีสรางองคความรูตามพันธกิจ
สูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสรางสรรค ซ่ึงประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร 25 กลยุทธ 48 โครงการ โดยใน
แตละยุทธศาสตรมีโครงการสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียวประกอบดวย 3 กล
ยุทธ 3 โครงการหลัก โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เชน  

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
- โครงการประหยัดพลังงาน 
- ปรับปรุงภูมิทัศนโรงพยาบาลสัตว 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคมประกอบดวย 2 กลยุทธ 2 
โครงการหลัก โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เชน 

- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการประกอบดวย 6 กลยุทธ11 

โครงการหลัก โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เชน 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการรักษาสัตว 
- โครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ 
- โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการคาตอบแทนผูบริหาร 
- โครงการอุดหนุนสวัสดิการดานทุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานใน มข. 
- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
- โครงการประชุมท่ีปรึกษา 
- โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการโรคปศุสัตว 
- จัดกิจกรรมระหวางศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน เพ่ือการสรางความสัมพันธท่ีใกลชิด พัฒนา

ศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษาปจจุบัน (โครงการคืนสูเหยาชาวสัตวแพทย มข.) 
- ดําเนินการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการใหบริการเหตุฉุกเฉิน การปองกันและแกปญหา

อัคคีภัย อุบัติภัยหรือการเกิดอุบัติเหตุตางๆ (โครงการซักซอมระบบรักษาความปลอดภัยคณะฯ) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตประกอบดวย 4 กลยุทธ16  

โครงการหลัก โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เชน 
- กองทุนสงเสริมและพัฒนาบัณฑิต 
- โครงการสัตวทดลองเพ่ือการเรียนการสอน 
- โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
- โครงการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
- โครงการจัดทําเอกสารการเรียนการสอน 
- โครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ E-learning รายวิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะแกะ 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโค-กระบือ 
- โครงการปรับปรุงพืชอาหารสัตว 
- โครงการจัดการหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ 
- โครงการสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง 
- โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 
- โครงการสหกิจศึกษา 
- โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตพึงประสงค 
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัยประกอบดวย 4 กลยุทธ 6 โครงการ

หลัก โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เชน 



 

 

- โครงการใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
- โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัย (โครงการฝายวิจัย) 
- โครงการสรางเครือขายนักวิจัยรวมกับหนวยงานอ่ืน (ท้ังในและตางประเทศ) 
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC) 
- โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางดานเคมี หองปฏิบัติการ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มข. สูความเปนสากลประกอบดวย 2 กล

ยุทธ 6 โครงการหลัก โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เชน 
- โครงการผูบริหารคณะและสถาบันตางประเทศรวมเจรจาขอตกลงความรวมมือ 
- โครงการรับนักศึกษาตางชาติฝกงาน ศึกษาดูงาน และทําวิจัยรวม (ลาว มาเลเซีย ไตหวัน จีน) 
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ (อาจารยไปกับนักศึกษา MOU) 
- โครงการสนับสนนุนักศึกษาไปฝกงานสหกิจศึกษา ณ ตางประเทศ (ใชเงินกองทุนผลิตบัณฑิต) 
- โครงการสนับสนุนนักศึกษาตางชาติศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (Matching Fund) 
- โครงการคัดเลือกนักศึกษาสัตวแพทยไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ (ใชงบกองทุนผลิตบัณฑิต) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประกอบดวย 1 กลยุทธ 1 

โครงการหลัก โครงการท่ีสําคัญ คือ 
- สงเสริมการอนุรักษ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม (โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม ประกอบดวย 3 กลยุทธ 3 โครงการ

หลัก โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เชน 
- โครงการสัปดาหสุขภาพสัตวเลี้ยงและวันรณรงคโรคพิษสุนัขบา 
- โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
- โครงการเฝาระวังโรคระบาดสัตวรุนแรง 
งบประมาณท่ีใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประกอบดวย งบประมาณแผนดินท่ีไดรับการจัดสรร

จากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายไดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มีงบประมาณรวมท้ังสิ้น 
77,077,000 ลานบาท จําแนกเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,133,500 ลานบาท (รอยละ 4.07) งบประมาณ
เงินรายได 73,943,500 ลานบาท (รอยละ 95.93) 

กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มีกลไกการกํากับติดตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ไดแก การกํากับดูแลองคการท่ีดี กลไกการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางคณบดีกับอธิการบดี 
ผูบริหารระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี กับคณบดีรวมถึงการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดําเนินงาน
เปนระยะ โดยการสรางกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสรางเครือขายการทํางานและประสานงานรวมกัน 
เปนตน 
 
  



 

 

สารบัญ 
 

คํานํา 
บทสรุปผูบริหาร 
วิสัยทัศน (Vision) 

ก 
ข 
1 

เสาหลักของยุทธศาสตร (Strategic Pillar) 1 
คานิยม (Value) 1 
วัฒนธรรมองคกร (Organization Cuture) 1 
โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
แผนผังยุทธศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมาย 

1 
3 
4 

  
นโยบาย/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 11 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เปนอุทยานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 15 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 19 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 29 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย 35 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล 41 
ประเด็นยทธศาสตรท่ี 7 เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 47 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยสังคม 50 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
 

คณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนําของอาเซียนมีความเปนเลิศดานสุขภาพหนึ่งเดียว 
(Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health) 

เสาหลักของยุทธศาสตร (Strategic Pillar) 
เสาหลักท่ี 1 : Green and Smart Campus 
คําอธิบาย : เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด ท่ีคํานึงถึงผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม 
เสาหลักท่ี 2 : Excellence Academy 
คําอธิบาย : เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ 
เสาหลักท่ี 3 : Culture and Care Community 
คําอธิบาย : เปนองคกรท่ีหวงใยและดูแลชุมชน รวมท้ังสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เสาหลักท่ี 4 : Creative Economyand Society 
คําอธิบาย : เปนองคกรท่ีสรางองคความรูตามพันธกิจสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมเชิงสรางสรรค 

คานิยม(Value)  
“คานิยม” ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ มุงเนนผลลัพธและรับผิดชอบตอ

สังคม 

วัฒนธรรมองคกร (Organization Culture) 
 “วัฒนธรรมองคกร”ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ การรวมมือรวมใจ
ประกอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการใหบริการมุงม่ันสูการเปนสถาบันผลิตบัณฑิต 
งานวิจัยบริการสุขภาพสัตวและชุมชนอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและสากล 

โครงสรางเชิงยุทธศาสตรการบริหาร 
การจั ด ทํ าแผน ยุ ท ธศ าสตร แล ะแผน ป ฏิ บั ติ ก ารการบ ริห ารคณ ะสั ต วแพ ท ยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใน4ปขางหนาไดจัดทําข้ึนใหสอดคลองตามรูปแบบของโครงสรางเชิงยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (รูปท่ี 1) และแผนผังยุทธศาสตรของคณะสัตวแพทยศาสตร (Strategic Map) รูปท่ี4 
โดยจําแนกเปน4มิติไดแกมิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตรมิติคุณภาพมิติประสิทธิภาพและมิติการพัฒนาองคกร
และการเรียนรูดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสรางเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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การบรหิารจัดการองคก์ร

๑ ใน ๓ ของประเทศ ๑ ใน ๘๐ ของเอเซยี ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก๑ ใน ๓ ของประเทศ ๑ ใน ๘๐ ของเอเซยี ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก

มหาวทิยาลยัวจิยัชั�นนําระดบัโลก

การผลติบัณฑติ การวจัิย

การบรกิารวชิาการ การทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม

พัฒนา ว.หนองคายเป็นประตู
สูอ่นุภูมภิาคลุม่นํ�าโขง

พัฒนาสูก่ารเป็น
มหาวทิยาลัยสเีขยีว

เป็นอทุยานการเรียนรู ้
ตลอดชวีติของสังคม

เป็นองคก์รที�
เป็นเลศิดา้นวจัิย

เป็นองคก์รที�เป็นเลศิ
ดา้นการผลติบณัฑติ

พัฒนามหาวทิยาลัย 
ไปสู่ความเป็นสากล 

เป็นศนูย์กลางการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมฯ 

เป็นองคก์รที�มี
ความห่วงใยตอ่สังคม 

ศูนยก์ลางเศรษฐกจิ
สรา้งสรรคข์องภูมภิาค 

Strategic Plans

Missions

Strategic Pillars

Strategic Goals

Vision

สรา้งความเป็นเลศิในการบรหิารจัดการ 
 

 
 

รูปท่ี 1 โครงสรางเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 - 2562 
 

  

1 ใน 3 ของประเทศ 1 ใน 80 ของเอเชีย 1 ใน 400 ของโลก 



 

 

 

แผนผังยุทธศาสตร 

 
 

 
รูปท่ี 2 แผนผังยุทธศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตร 

 
  



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
(Strategic 
Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนนิงาน 
ป 2561 

คาเปาหมาย 
ป 2562 

1.พัฒนาสูการ
เปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสี
เขียว 

1.1 คณะสัตว
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มีบรรยากาศท่ีรมรื่นเปน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ี
เก้ือหนุนใหเกิดการ
เรียนรู การพัฒนาองค
ความรูและการทํางานท่ี
มีประสิทธิภาพสามารถ
ใชเปนปจจัยดึงดูดให
ผูเรียนเลือกมาเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.รอยละความพึง
พอใจของนักศึกษา
และบุคลากรตอการ
จัดการ
สภาพแวดลอมของ
คณะ 

รอยละ 82.2 
 
 

รอยละ 80 
 
 

2.ปริมาณปุยอินทรีย
ท่ีผลิตได 

ไดตามเปาหมาย ไมนอยกวา 5,000 
กิโลกรัม 

2.เปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ของสังคม 

2.1 เปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิตของ
สังคม 

1.นักศึกษาและ
บุคลากรสามารถ
คนหาขอมูลและ
เรียนรูผานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศไดในทุก
พ้ืนท่ีของคณะ 

ครบทุกพ้ืนท่ี ครบทุกพ้ืนท่ี 
 

2.รอยละของรายวิชา
ในหลักสูตรปริญญา
ตรีท่ีอยูในระบบ E-
learning 

รอยละ 32.61 รอยละ 50 
 

3.รอยละความพึง
พอใจของนักศึกษา
ตอบริการแหลง
เรียนรูทุกประเภท 

รอยละ 90.91 รอยละ 85 

3.สรางความเปน
เลิศในการบริหาร
จัดการ 

3.1 มีระบบบริหาร
จัดการองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพมีธรรมาภิ
บาล มีบุคลากรท่ีมี
คุณภาพมีเทคโนโลยี

1.รอยละของอาจารย
ท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 
 

รอยละ 77.78 รอยละ 80 
 

2.รอยละของอาจารย รอยละ 66.67 รอยละ 65 



 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 
(Strategic 
Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนนิงาน 
ป 2561 

คาเปาหมาย 
ป 2562 

และสารสนเทศทันสมัย
ท่ีเชื่อมโยงทุกภารกิจ
ของคณะฯ 

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

 

3.มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใช
ในกระบวนการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน 

1 ระบบ รพส. 1 ระบบ 

4.รายไดจากการ
ใหบริการท่ี
โรงพยาบาลสัตว
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.39 รอยละ 3 

5.รอยละของ
บุคลากร รพ.สัตวท่ี
ไดรับการอบรม/
พัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ใหบริการ 

รอยละ 32.31 รอยละ 75 

4.เปนองคกรท่ี
เปนเลิศดานการ
ผลิตบัณฑิต 

4.1 บัณฑิตจากคณะ
สัตวแพทยศาสตรเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปน
ผูท่ีมีคุณธรรม มี
จริยธรรมมีความรู
ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
เปนบัณฑิตท่ี “พรอม
ทํางาน” อยูรวมกับผูอ่ืน
ไดในสังคม อยางมี
ความสุข และพรอมกาว
เขาสูศตวรรษท่ี 21 

1.รอยละของบัณฑิต
ท่ีมีงานทําท้ังในและ
ตางประเทศภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

รอยละ97.83 มากกวารอยละ 
90 

2.รอยละของรายวิชา
ท่ีมีการเรียนการสอน
แบบสองภาษาหรือ
ใชสื่อการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

รอยละ34.78 รอยละ 25 
 

3.รอยละของบัณฑิต
ท่ีมีงานทําใน
ตลาดแรงงาน
ตางประเทศ 

รอยละ1.03 
 

รอยละ 5 
 

4.รอยละความพึง
พอใจของนายจางท่ีมี
ตอบัณฑิตท้ังดาน
ความสามารถเชิง
วิชาชีพและคุณธรรม

รอยละ76.86 รอยละ 90 



 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 
(Strategic 
Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนนิงาน 
ป 2561 

คาเปาหมาย 
ป 2562 

จริยธรรม 
5.เปนองคกรท่ี
เปนเลิศดานการ
วิจัย 

5.1 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพสูงเปนท่ียอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติและมี
ศักยภาพในการสราง
ผลกระทบเชิงบวกตอ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
ชุมชนและวัฒนธรรม 

1.จํานวนผลงานวิจัย
ท่ีทํารวมกับ
มหาวิทยาลัยท่ีติด
อันดับ 1-400 ของ
โลก 

7 เรื่อง 5 เรื่อง 

2.รอยละผลงานวิจัย
ทางดานสุขภาพหนึ่ง
เดียว 
 

รอยละ 39.25 รอยละ 65 
 

3.รอยละผลงานวิจัย
ท่ีนําไปใชประโยชน
ตอชุมชน 

รอยละ 32.88 
 

รอยละ 40 
 

4.รอยละบทความ
วิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพในระดับชาติ 
ในวารสารท่ีอยูใน
ฐานขอมูล 
SCOPUS/ISI ตอ
จํานวนอาจารย
ประจาํ 

รอยละ 82.19 
 

รอยละ 60 
 

5.รอยละบทความ
วิจัยท่ีไดรับการ
อางอิงใน refereed 
journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติตอ
จํานวนอาจารย
ประจาํ 

รอยละ 113.69 รอยละ 120 

6.พัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู
ความเปนสากล 

6.1 คณะสัตว
แพทยศาสตรไดรับการ
ยอมรับเปนท่ีรูจักใน
ความเปนเลิศดาน
วิชาการและการวิจัย

1.รอยละนักศึกษา
ตางชาติระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา (แยก
รายงานเปน 2 

ป.ตรี ไมมี 
บัณฑิตศึกษา 
รอยละ 14.29 

รอยละ 2 



 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 
(Strategic 
Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนนิงาน 
ป 2561 

คาเปาหมาย 
ป 2562 

บุคลากรและนักศึกษามี
ชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ 

ระดับ) 
 
2.รอยละของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ทุกระดับตั้งแต 3 
เดือนข้ึนไปท่ีไป
ตางประเทศและมา
ประเทศไทยตอ
จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

รอยละ 2.91 รอยละ 4 

3.รอยละนักศึกษาท่ี
ไปสหกิจตางประเทศ
ตอจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดในชั้นป
เดียวกัน 

รอยละ 0.23 รอยละ 3 

4.จํานวนสถาบนั 
การศึกษาท่ีมีชื่อเสียง 
200 อันดับแรกของ
โลกท่ีมีความรวมมือ
กับคณะฯ 

1 แหง 2 แหง 

7.เปนศูนยกลาง
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7.1 รวมเปนผูสงเสริม
และอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษา
คุณคาใหกับภูมิปญญา
ทองถ่ินและเผยแพรท้ัง
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ

1.จํานวนกิจกรรม
ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการ 5 โครงการ 

8.เปนองคกรท่ีมี
ความหวงใยตอ
สังคม 

8.1 เปนองคกรท่ีมีความ
หวงใยตอสังคมและ
ใหบริการวิชาการแก
ชุมชนดานการเลี้ยงสัตว
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จํานวนชุมชนท่ี
ไดรับการบริการ
วิชาการจากคณะฯ 

3 ชุมชน 1 ชุมชน 

2.จํานวนโครงการท่ี
ใหบริการวิชาการ/
โครงการดูแลสุขภาพ
สัตวเลี้ยง 

32 โครงการ 10หนวยงาน 



 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 
(Strategic 
Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนนิงาน 
ป 2561 

คาเปาหมาย 
ป 2562 

3.โรงพยาบาลสัตว
เปน Referral 
animal hospital 

375 ราย จํานวนสัตวปวย
ถูกสงตอไมนอย
กวา 300 ราย 

4.จํานวนโครงการ
ทางดานสุขภาพหนึ่ง
เดียวท่ีสงผลตอ
ชุมชนอยางยั่งยืน 

20 โครงการ ไมนอยกวา 10 
โครงการ 

5.จํานวนโครงการ
รวมกับเครือขายศิษย
เกาเพ่ือใหบริการ
วิชาการ 

5 โครงการ 5 โครงการ 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

เสาหลักท่ี 1 : Green and Smart Campus 
 
เปาประสงค  : 
เปนองคกรท่ีมีการจัดการท่ีดี (Good Governance Organization) บนพ้ืนฐาน
ของการเปนสวนหนึ่งของ 
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
 
 
เปาประสงค : คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีบรรยากาศท่ีรมรื่นเปนธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีเก้ือหนุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาองคความรูและการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถใชเปนปจจัยดึงดูดใหผูเรียนเลือกมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอการจัดการสภาพแวดลอมของคณะสัตว
แพทยศาสตร ไมนอยกวารอยละ 80 

2. ปริมาณไฟฟารวมท่ีใชลดลง เม่ือเทียบกับการใชไฟฟารวมในปท่ีผานมา 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี1 พัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมใหเปนแคมปสท่ีเขียวและสะอาด (Green and Clean Campus) 
1.1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน KPI1.1) มีโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมของคณะให

ยั่งยืน จัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอาคารเกาและ
อาคารใหม ไมนอยกวา 1 โครงการดําเนินการ
ตอเนื่อง 

100,000 • ฝายบริหาร 
 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด (Clean Energy) 
1.2.1 โครงการประหยัดพลังงาน KPI1.2)  มีโครงการอนุรักษพลังงานและการสงเสริม

การใชพลังงานสะอาด ไมนอยกวา 1 โครงการ
ดําเนินการตอเนื่อง 

150,000 • ฝายบริหาร 
 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหสมบูรณ 
1.3.1ปรับปรุงภูมิทัศนโรงพยาบาลสัตว KPI1.3)  ภู มิทัศน  ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา

สามารถใชงานและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
300,000 • ฝายโรงพยาบาลสัตว 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

 
เปาประสงค : คณะสัตวแพทยศาสตรเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถเรียนรูผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดในทุกพ้ืนท่ี(แหลงเรียนรู และอาคารเรียน และพ้ืนท่ีหรือ
อาคารสาธารณะท่ีใหบริการและทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาและบุคลากร) 

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการแหลงเรียนรูทุกประเภทไมนอยกวารอยละ 85 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ใหมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง และปลอดภัย 
2.1.1โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ KPI2.1)  มี Wifi ท่ีมีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมท้ัง

พ้ืนท่ีของคณะฯ 
10,000 • ฝายวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาหอสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิต (Living Library) 
2.1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด KPI2.2)ผูใชบริการหอสมุดมีความพึงพอใจมากกวารอย

ละ 85 
20,000 • ฝายวิชาการ 

 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

 
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมี

เทคโนโลยีและสารสนเทศทันสมัยท่ีเชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะฯ 
 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. รอยละของอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 80 
2. รอยละของอาจารยปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 70 
3. มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงและผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเขามาทํางานในคณะปละ 1 คน 
4. มีรายไดจากการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 
 

 
 
 
 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรท่ีเปนเลิศ 
3.1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการรักษาสัตว KPI3.1)มีการใหความรูในทุกภารกิจ โดยใหสามารถ

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานแตละภารกิจลดลงไมนอย
กวารอยละ 3 กระบวนงานหลัก 
KPI3.2) มีรายงานการบริหารความเสี่ยง 

200,000 • ฝายโรงพยาบาลสัตว 

3.1.2 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ  KPI3.3) มีรายงานดําเนินกิจกรรมรวมกันของ
บุคลากร 

150,000 • งานแผนและงบประมาณ 

3.1.3 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร  KPI3.4) มีรายงานแผนปฏิบัติการ 5,000 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก 
3.2.1โครงการพัฒนาบุคลากร KPI3.5) มี ระบบการประเมิน ท่ี มีประสิทธิภ าพ

สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงาน 
600,000 • ฝายบริหาร 

3.2.2โครงการคาตอบแทนผูบริหาร 1,000,000 
3.2.3โครงการอุดหนุนสวัสดิการด าน ทุนการศึกษาบุตรของ

ผูปฏิบัติงานใน มข. 
119,000 

กลยุทธท่ี3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและไดมาตรฐานสากล 
3.3.1โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ KPI3.6)มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ

ในระบบ EdPEx 
60,000 • ฝายวิชาการ 

• งานแผนและงบประมาณ 3.3.2โครงการประชุมท่ีปรึกษา 
กลยุทธท่ี4 จัดหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยาการทรัพยสินและทรัพยสินทางปญญา 
3.4.1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการโรคปศุสัตว KPI3.7)รายไดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 500,000 • ฝายโรงพยาบาลสัตว 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษยเกาสัมพันธ 
3.5.1 จัดกิจกรรมระหวางศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบัน เพ่ือการ

สรางความสัมพันธท่ีใกลชิด พัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของ
KPI3.8)รายไดท่ีเกิดข้ึนจากการระดมทุนของศิษย
เกามากกวา 500,000 บาทตอป 

- • ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ 



 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

นักศึกษาปจจุบัน (โครงการคืนสูเหยาชาวสัตวแพทย มข.) 
กลยุทธท่ี6พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.6.1 ดําเนินการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการใหบริการ

เหตุฉุกเฉิน การปองกันและแกปญหาอัคคีภัย อุบัติภัยหรือการเกิด
อุบัติเหตุตางๆ (โครงการซักซอมระบบรักษาความปลอดภัยคณะฯ) 

KPI 3.9) มีระบบ CCTV ท่ีสมบูรณเปนระบบ
เดียวกันครอบคลุมพ้ืนท่ีหลักของคณะฯ 

10,000 • ฝายบริหาร 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy 
 
เปาประสงค  : 
เปนองคกรท่ีเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 

 
 
เปาประสงค : เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนผูท่ีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความรูความสามารถเชิง

วิชาชีพ เปนบัณฑิตท่ี “พรอมทํางาน” อยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคมอยางมีความสุข 
และพรอมกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 

 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําท้ังในประเทศและตางประเทศภายในระยะเวลา 1 ปคา
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 และในรอยละ 90 นี้ ตองเปนผูท่ีทํางานในตลาดแรงงานอาเซียน (ซ่ึง
หมายถึงทํางาน ในประเทศไทยอาจเปนบริษัทตางชาติในประเทศไทยหรือหนวยงานของประเทศไทย
ท่ีมีอยูในตางประเทศ หรือบริษัทของประเทศในอาเซียน)รอยละ 10 

2. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตท้ังทางดานความสามารถเชิงวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถผลิตบัณฑิตออกไปเปนผูนําของสังคม 
4.1.1 กองทุนสงเสริมและพัฒนาบัณฑิต KPI4.1)จํ า น ว น ร า ย วิ ช า ท่ี ส อ น / ใช สื่ อ เป น

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
KPI4.2)จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน 
KPI4.3) จํานวนหลักสูตรท่ีผานการประเมินคุณภาพ
ครบทุกหลักสูตรในรอบประเมิน 
KPI4.4) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานใบประกอบ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

3,800,000 • ฝายวิชาการ 
4.1.2 โครงการสัตวทดลองเพ่ือการเรียนการสอน 500,000 • ฝายบริหาร 
4.1.3 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 200,000 • ฝายวิชาการ 
4.1.4 โครงการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
- พัฒนาการเรียนรูแบบ E-learning รายวิชาในสังกัดคณะฯ 
- สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร 
- นําเสนอผลการวิจัยในรายวิชาสัมมนาปญหาพิเศษ 
- เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ 
- ปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ. 

260,000 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต 
4.2.1 โครงการจัดทําเอกสารการเรียนการสอน KPI4.5) จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน 

Smart Teaching เพ่ิมข้ึน 
KPI4.6)จํานวนรายวิชาท่ีพัฒนาไปสู e-Learning 
เพ่ิมข้ึน 
 

500,000 • ฝายวิชาการ 
4.2.2 โครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ E-learning รายวิชาในสังกัด

คณะสัตวแพทยศาสตร 
15,000 

4.2.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร 400,000 • ฝายวิชาการ, สถานีฟารมฝก
นักศึกษา 4.2.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะแกะ 10,000 

4.2.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโค-กระบือ 30,000 
4.2.6 โครงการปรับปรุงพืชอาหารสัตว  
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการรับเขาท่ีมีความหลากหลาย 
4.3.1 โครงการจัดการหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ KPI4.7) นักเรียนท่ีรับเขามีความหลากหลาย ปละไม

นอยกวา 3 ชองทาง 
4,000,000 • ฝายวิชาการ 

4.3.2 โครงการสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง 30,000 
4.3.3โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 30,000 



 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

4.3.4โครงการสหกิจศึกษา 160,000 
กลยุทธท่ี4พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคม 
4.4.1โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตพึงประสงค KPI4.8) นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปละ 300 คน 200,000 • ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ 4.4.2โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 250,000 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย 

 
เปาประสงค : ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพใน

การสรางผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม 
 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน รอยละ 40 
2. รอยละผลงานวิจัยทางดานสุขภาพหนึ่งเดียว รอยละ 65 
3. รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติ ในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลSCOPUS/ISIตอ

จํานวนอาจารยประจํารอยละ 60 
4. รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed  Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 100 
5. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี1สรางความเขมแข็งในงานวิจัยท่ีเปนความโดดเดนของ มข. ไปสูระดับสากล  
5.1.1 โครงการใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัย KPI5.1) จํานวนโครงการวิจัยตออาจารยประจาํ 1,510,000 • ภารกิจดานวิจัย 
5.1.2 โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัย (โครงการฝายวิจัย) 
กลยุทธท่ี 2พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 
5.2.1 โครงการสรางเครือขายนักวิจัยรวมกับหนวยงานอ่ืน (ท้ังใน

และตางประเทศ) 
KPI5.2) ผ ล ง า น ตี พิ ม พ เผ ย แ พ ร ใน ว า ร ส า ร 
SCOPUS/ISI ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 60 
KPI5.3) สัดสวนนักวิจัยตอจํานวนอาจารยท้ังหมด
มากกวารอยละ 40 

50,000 • ภารกิจดานวิจัย 

กลยุทธท่ี3ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยและสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 
5.3.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC) KPI5.4)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติปละไม

นอยกวา 1 ครั้ง 
700,000 • ฝายวิชาการ 

5.3.2 โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด านเคมี 
หองปฏิบัติการ 

 

KPI5.5)กิจกรรมเพ่ือมาตรฐานและความปลอดภัยดาน
เคมีหองปฏิบัติการ 

50,000 • ภารกิจดานวิจัย 

กลยุทธท่ี4นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคาและการใชประโยชนเพ่ือสังคม 
5.4.1 โครงการสนับสนุนและสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน 
KPI5.6) จํานวนงานผลงานวิจัย ท่ีไดรับการพัฒนาไป
ใชประโยชนเพ่ือสาธารณะ ไมนอยกวารอยละ 60 
ของงานวิจัยท่ีผลิตได 

งบกองทุนฯ 
30,000 

• ภารกิจดานวิจัย 

 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 

 
เปาประสงค : คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับการยอมรับ เปนท่ีรูจักในความเปนเลิศดานวิชาการและการ

วิจัย บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. จํานวนนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2. รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต 3 เดือนข้ึน ท่ีไปตางประเทศและมาประเทศไทย

ตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมดรอยละ 4 
3. มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสี่ยง 200 อันดับแรกของโลก 1 แหง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 
6.1.1 โครงการผูบริหารคณะและสถาบันตางประเทศรวมเจรจา

ขอตกลงความรวมมือ 
KPI6.1)มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา 200 
อันดับแรกของโลก 1 แหง 

150,000 • ฝายวิชาการ 

กลยุทธท่ี2เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยเพ่ือเขาสูอาเซียนและสากล 
6.2.1 โครงการรับนักศึกษาตางชาติฝกงาน ศึกษาดูงาน และทําวิจัย

รวม (ลาว มาเลเซีย ไตหวัน จีน) 
KPI6.2) จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีมาฝกงาน 
KPI6.3) จํานวนนักศึกษาท่ีไปฝกงานสหกิจ ณ 
ตางประเทศ 
KPI6.4) จํานวนนักศึกษาท่ีไปศึกษาดูงาน ณ 
ตางประเทศ 

20,000 • ฝายวิชาการ 
• ฝายโรงพยาบาลสัตว 

6.2.2 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 
(อาจารยไปกับนักศึกษา MOU) 

100,000 • ภารกิจดานวิเทศสัมพันธ 

6.2.3 โครงการสนับสนุนนัก ศึกษาไปฝกงานสหกิจศึกษา ณ 
ตางประเทศ (ใชเงินกองทุนผลิตบัณฑิต) 

งบกองทุนฯ 
100,000 

• ภารกิจดานวิเทศสัมพันธ 

6.2.4 โครงการสนับสนุนนักศึกษาตางชาติ ศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา (Matching Fund) 

800,000 • ฝายวิชาการ 

6.2.5 โครงการคัดเลือกนักศึกษาสัตวแพทยไปศึกษาดูงาน ณ 
ตางประเทศ (ใชงบกองทุนผลิตบัณฑิต) 

งบกองทุน 
260,000 

• ภารกิจดานวิเทศสัมพันธ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community 
 
 
เปาประสงค  : 
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน หวงใยและดูแลชุมชนใน
มิติตางๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
เปาประสงค : รวมเปนผูสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณคาใหกับภูมิปญญา

ทองถ่ินและเผยแพรท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดเของยุทธศาสตร 
1. จํานวนโครงการท่ีเขารวมในการอนุรักษและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรมอีสานไมนอยกวา 2 

โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 เปนศูนยกลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี1การอนุรักษ สืบสาน และสรางคุณคาศาสนา ศลิปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
7.1.1 สงเสริมการอนุรักษ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบน

พ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม (โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม) 

KPI7.1) จัดและเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ปละไมนอยกวา 2 
โครงการ 

200,000 • ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บํ า เ พ็ ญ
ประโยชนฯ 

 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 
เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 

 
เปาประสงค : เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม และใหบริการวิชาการแกชุมชนดานการเลี้ยงสัตวตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร 

1. จํานวนชุมชนท่ีไดรับการบริการไมนอยกวา 10 ชุมชนตอป 
2. ใหบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกหนวยงานตางๆ ท้ังการฝกอบรมและใหคําปรึกษาไมนอยกวา 

ปละ 10 หนวยงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดกลยุทธ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 ความหวงใยตอสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและชุมชนภายนอก 
8.1.1 สัปดาหสุขภาพสัตวเลี้ยงและวันรณรงคโรคพิษสุนัขบา KPI8.1) กิจกรรมรวมกับชุมชนปละไมนอยกวา 10  

ชุมชน 
40,000 • ฝายโรงพยาบาลสัตว 

8.1.2 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย 

30,000 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีนําเสนอทางเลือกท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
8.2.1 โครงการเฝาระวังโรคระบาดสัตวรุนแรง (บริการวิชาการ สัตว

แพทยพระราชทาน เปนตน) 
 

KPI8.2)โค รงก ารบ ริก ารวิ ช าก าร  สั ต วแพ ท ย
พระราชทาน ไมนอยกวาปละ 10 โครงการ 

100,000 • ฝายโรงพยาบาลสัตว 

 
 



๓๗ 
 

 

 
 
 

 
กรอบแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
 
จัดทําโดย 
ภารกิจดานแผนและงบประมาณ 
งานแผนและงบประมาณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท 0–4320– 404 โทรสาร0–4320–404 
 

  เผยแพรเอกสารทาง https://vet.kku.ac.th 
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