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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 16-31 ธันวาคม 2563) 

เรียน คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน และสวัสดีนักศึกษาทุกคน 

 สวัสดีครับ “เล่าสู่กันฟัง” ฉบับส่งท้ายปีเก่า 2563 มาพบกับกันอีกเช่นเคยนะครับ ฉบับนี้เราพบกันก่อนจะ

สิ้นปีเก่า ปี 2563 ที่ก าลังจะพ้นผ่านไป ผมลองนึกทบทวนกลับไปย้อนดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคณะ หรือว่าใน

มหาวิทยาลัยของพวกเรา ลองไร่เรียงมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงจะสิ้นปี ในความคิดหรือความรู้สึกด้านหนึ่งผมก็คิดว่ามันก็

ไม่ได้แตกต่างไปจากปีก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ นั่นคือเหตุการณ์ต่าง ๆก็เกิดขึ้นวนเวียนไปมาไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิด

ภาคการศึกษา การที่นักศึกษาปี 6 จบออกไป มีการรับนักศึกษาใหม่เข้ามาทดแทนหมุนเวียนกันไป แต่อย่างไรก็ตาม

ในปี 2563 ที่ก าลังจะผ่านไปนั้นถือว่าเป็นปีที่มีความพิเศษเป็นอย่างมาก และจะเป็นปีที่ประวัติศาสตร์ของมวล

มนุษยชาติจะต้องมีการจารึกไว้ว่าเป็นปีที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโค

วิด-19 ที่มีการระบาดไปทั่วโลกอย่างรุนแรง ท าให้มีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีสลับสับเปลี่ยนกันเป็นระยะ ๆ บางช่วงมีข่าว

ดีว่ามีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคได้ สลับกับข่าวร้ายของการระบาดเพ่ิมขึ้นรอบที่สอง หรือรอบที่สามเกิดขึ้นในพ้ืนที่

ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงข่าวคราวของการเกิดกลายพันธุ์ของเชื้อโรคซึ่งท าให้ยากต่อการป้องกันและควบคุมยากหนักขึ้น

ไปอีก ดังนั้นส าหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าในปีนี้บรรยากาศก็คงจะไม่เหมือนปีก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน มีหลายอย่าง

เปลี่ยนไป และอาจจะไม่หวนกลับมาเป็นเหมือนที่เคยเป็นอีกเลยก็เป็นไปได้ แตห่นทางที่ดีที่สุดที่พวกเราต้องร่วมด้วย

ช่วยกันในขณะนี้คือ พวกเราต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ก าหนดออกมาเพ่ือที่ทุกคนจะได้

อยู่รอดปลอดภัย ห่างไกลจากโรคร้ายชนิดนี้ครับ ใน “เล่าสู่กันฟัง” ฉบับส่งท้ายปีเก่าผมขอน าเอาหลาย ๆ เรื่องที่

น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ครับ 

1.ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อการด าเนินงานของคณะในรอบปี 2563  

หลังจากที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ช่วงเดือนนี้ได้ครบรอบปีของการระบาดพอดี) แล้วโรคร้ายนี้ไดม้ีการแพร่กระจายออกไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย โดยประเทศไทยเริ่มมีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งแรกในช่วงเดือน
มีนาคม 2563 หลังจากท่ีได้เริ่มมีการระบาดอย่างชัดเจนครั้งแรกจากกลุ่มผู้เข้าชมการจัดการแข่งขันมวยนัดพิเศษ ณ 
สนามมวยลุมพินี และสถานบันเทิงย่านทองหล่อในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 แล้วมีการแพร่กระจายไปในหลาย
จังหวัด จนท าให้ทางรัฐบาลต้องมีการออกมาตรการควบคุมและจ ากัดการเดินทางและงดการจัดกิจกรรมต่าง ๆที่ มี
การชุมนุมคนจ านวนมาก ผลจากการด าเนินการดังกล่าวได้ส่งกระทบไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะภาวะ
เศรษฐกิจของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยไปด้วย 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไม่ต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืนที่ต้องด าเนินการภายใต้ประกาศของกระทรวง
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อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่มีนโยบายที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน
สถาบันศึกษาโดยค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นส าคัญ โดยได้ออกมาตรการ/แนวทางให้ทุกมหาวิทยาลัย
ลดการจัดการศึกษาในห้องเรียน และกระตุ้นให้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ให้
มากขึ้น  

ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของเราก็เช่นกัน หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ออกมาตรการต่าง ๆ ในช่วงปลายภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2562 ได้ส่งผลให้คณะมีการปรับตัว/ปรับปรุง
การด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.การปรับปรุงอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย
คณะกรรมการดิจิทัล และภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ร่วมกันส ารวจความพร้อมและความต้องการของคณาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในห้องเรียนจ านวน 11 ห้อง ของคณะที่มีอยู่ โดยในการปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์ตลอดจนอาคารสถานที่ในครั้งนี้ท าให้คณะมีการใช้จ่ายงบประมาณไปประมาณ 3 ล้านบาท และท าให้ใน
ปัจจุบันคณะมีห้องเรียนที่พร้อมส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครบทุกห้อง 

2.การจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการใช้เพ่ือการเรียนการสอน ซึ่งคณะได้มีการส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษาทุกชั้นปี และพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของคณะได้มีแท็บเล็ตส่วนตัวอยู่แล้ว และมีนักศึกษาเพียง
บางส่วนเท่านั้นที่มีความต้องการให้คณะจัดหาให้ และเพ่ือเป็นการรองรับในเรื่องนี้ผมและผู้บริหารคณะได้หารือกัน
ในการวางแผนที่จะด าเนินการในเรื่องนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาของเราให้ได้มากที่สุด 

3.การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวนร้อยละ 10 ซึ่งเป็นมาตรการที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด
ออกมาเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ภาคการศึกษา
พิเศษปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคณะได้ด าเนินการจ่ายคืนให้กับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.การเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการจ้างงานนักศึกษา ในแต่ละปีที่ผ่านมาคณะของเราจะมีการจ้างงานนักศึกษา
เพ่ือช่วยงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยภารกิจด้านนี้จะรับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่า
สัมพันธ์โดยคลินิกนอกเวลาของคณะได้มีการตั้งงบประมาณการจ้างงานักศึกษาอยู่แล้วปีละประมาณ 800,000 บาท 
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมในงบประมาณการจ้างงานให้สูงขึ้นในปีงบประมาณ 2564 คณะได้ตั้งงบประมาณจ้างงา
นักศึกษาเพ่ิมอีกประมาณสามแสนบาทเพ่ือการจ้างงานนักศึกษาช่วยงานที่โรงแรมสัตว์เลี้ยงที่ก าลังจะเริ่มให้บริการ 

5.การจัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย ส าหรับบุคลากร และนักศึกษาใน
ชั้นคลินิก โดยส าหรับนักศึกษาในชั้นปรีคลินิกคณะได้แจกให้เป็นหน้ากากอนามัยที่ท าจากผ้า   

นอกจากนั้นยังมีผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นกับการด าเนินงานของคณะ ได้แก่ 
1.การไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญหลายอย่าง เช่น การประชุมระดับนานาชาติทางสัตวแพทย์ 

(KVAC; Khon kaen Veterinary Annual International Conference) โครงการเชิญอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาสอนหรือร่วมวิจัยที่คณะ การรับนักศึกษาปริญญาโท/เอกชาวต่างชาติมาเรียนที่คณะ การส่งนักศึกษา
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ไปโครงการฝึกงาน/โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์
ของคณะ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศ ฯลฯ  โดยกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้หลายๆตัวชี้วัดของคณะไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้        
2.ชื่นชมยินดีบุคลากรดีเด่นของคณะ ประจ าปี 2563 

ปัจจุบันคณะได้มีการตั้งวิสัยทัศน์ว่า “คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพื่อ
สังคม” โดยท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจทั้ง 5 ด้านของคณะ การจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การ
บริการวิชาการสู่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม
ของคณะ คือ สายวิชาการ (70) สายสนับสนุนวิชาชีพ (สัตวแพทย์)(25) และสายสนับสนุนทั่วไป(115) จ านวนรวมกัน 
210 คน ของคณะในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียติและขอบคุณบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2563 ผมขอสรุป
รายชื่อบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ระดับคณะ ประจ าปี  2563 ดังนี้ครับ 

ที ่ ประเภทรางวัล 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาชีพ  

(สัตวแพทย์) 

สายสนับสนุนทั่วไป 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต     

1.1 การสอนระดับปรีคลินิก รศ.ดร.ถาวร  มิ่งสกุล   

1.2 การสอนระดับคลินิก ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์  วีระกุล 
 

  

 1.3 การพัฒนานักศึกษา รศ.น.สพ.สุทธิศักด์ิ  นพวิญญู
วงศ ์

น.สพ.ศิวายุ  รัตนะกนก
ชัย 

นายพงศ์ พันธุ์  พงษ์
สะพัง 

2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ น.สพ.กานต์  ยงวณิชย์ 
 

นายชัยพร  สร้อยค า 

3 ด้านบริการวิชาการสุขภาพ
สัตว์และสังคม 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา  ฤกษ์อยู่
สุข  

 

สพ.ญ.สโรชา  เพ่ิมทรัพย์ 

 

นายพิทัย  กาญบุตร 

4 ด้านท านุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย 
 

สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะ
โคตร 

นางวัน  บัวจันทร์ 

5 ด้านการบริหารองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

  
 

  
 

 
 

5.1 จรรยาบรรณ ผศ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร  ศักด์ิสง่า
วงษ์ 

สพ.ญ.นิตยา  บุญบาล นายพงษ์ศัก ด์ิ   ดอน
แปว 
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5.2 สนับสนุนการบริหาร
ทั่วไป 

รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ 

 

นางสาวฐานิตย์  อริยะ
กอง 

5.3 การพัฒนาตนเอง ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักด์ิ นางสาวชนิ ด า   ช า
อินทร์ 

5.4 การให้บริการอย่างมี      
มนุษยสัมพันธ์ 

 น.สพ.อวิรุทธ์  วิชัยวงษ์ นางสาวอ้อยใจ  พรม
ศรี 

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นทุกๆท่านได้ผ่านการเสนอชื่ออย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร และภายใต้การ
พิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการคัดเลือกที่คณะได้มีการแต่งตั้งขึ้น ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วน
ช่วยเหลือ ส่งเสริม/และสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจของคณะอย่างเข้มแข็งครับ  
4.ขอบคุณคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ ประจ าปี 2563 
 ในพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต หรือการจัดการศึกษานั้น ปัจจุบันคณะมีหลักสูตรที่เป็นทางการอยู่
จ านวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไม่ต้องถูกตรวจประเมินประจ าปีอีก 1 หลักสูตร ซึ่งถ้าหากนับอย่างจริงๆ แล้วใน
ปัจจุบันแล้วคณะเรามีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ในนามคณะผมขอขอบคุณคณาจารย์ทุกๆท่านที่ได้สละแรงกาย แรงใจ และ
แรงสติปัญญาบริหารจัดการท าให้ทุกหลักสูตรของคณะผ่านการตรวจประเมินทุกหลักสูตร และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผมขอสรุปรายชื่อหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามตารางนี้ครับ 
 

ที ่                                หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) (ระดับปริญญาตรี) 1.รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
2.รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย 
3.ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร 
4.รศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ 
5.ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย โพธิ์เฮือง 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
(ระดับปริญญาตรี ในกรณีที่ไม่สามารถศึกษาจนส าเรจ็การศกึษาหลกัสตูร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตได้โดยสาหตุต่าง ๆ อาจขอรับปริญญานี้ได้โดย
เงื่อนไข/คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

1. รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ 

2. ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชนี ศรีงาม 

3. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู 
4. ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ 

5. ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทยสาธารณสุข 
(ระดับปริญญาโท) 

1.รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง 
2.ผศ.น.สพ.ดร.ปิยวัตร สายพันธ์ 
3.ผศ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงศ์ 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ 
(ระดับปริญญาโท) 

1.รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน 
2.รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 
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3.รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ 
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การ 

สัตวแพทย์คลินิก 
1.รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 
2.ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร 
3.ผศ.สพ.ญ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ 
4.ผศ.สพ.ญ.พัชรา เผือกเทศ 
5.อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทรา จิตติมณี 

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ 
(ระดับปริญญาเอก)  

1.รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน 
2.รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 
3.รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ 

 นอกจากนั้นในแต่ละหลักสูตรนอกจากจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วยังมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรด้วย แม้จะไม่ได้กล่าวถึงนามในที่นี้คณะก็ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในความเสียสละที่มีให้ต่อ
การด าเนินงานของคณะครับ 
5.ข้อเสนอแนะจากโครงการรับฟังปรับแผนปฏิบัติการ ปี 2564 และผู้บริหารพบบุคลากร ประจ าปี 2563 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพ่ิมพูลศิริ คณะได้มีการจัด
โครงการรับฟังปรับแผนปฏิบัติการ ปี 2564 และผู้บริหารพบบุคลากร ประจ าปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 
1.รับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรต่อการปรับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 ของคณะหลังจากที่ได้ด าเนินการมาแล้ว
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 2.เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของคณะตาม
พันธกิจต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน 3.เป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ส าคัญ (OKRs) ของคณะที่รับมาจากมหาวิทยาลัยได้รับทราบอีก
ช่องทางหนึ่ง 4.เป็นการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการด าเนินงานของคณะ เป็นการรับฟังปัญหา/
อุปสรรคของการบริหารคณะในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้โดยผู้บริหารพยายามในการที่จะใช้เสียงสะท้อนของบุคลากรเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา/ปรับปรุงคณะให้ก้าวหน้าต่อไป โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ครับ 

1.ในการรายงานผลการด าเนินงานของคณะอยากให้ผู้บริหารก าหนดรายละเอียดในการน าเสนอให้
ชัดเจน ให้เห็นในรายละเอียดว่าแต่ละภารกิจด าเนินการถึงไหน อย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร 

โดยในประเด็นนี้คณะผู้บริหารรับในหลักการที่จะไปด าเนินการในช่วงที่มีการรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 
3/6/9 และ 12 เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยจะเพ่ิมรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ว่ามี
โครงการ/กิจกรรมใดบ้างท่ีด าเนินการไปแล้ว โครงการ/กิจกรรมใดทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ ในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ 
สามารถด าเนินการตามแผนได้ร้อยละเท่าไหร่ ท าอะไรไปแล้วบ้าง และเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

2.อยากให้ผู้บริหารถ่ายทอดให้บุคลากรทราบว่าจะน าพาคณะไปในทิศทางใด และในขณะนี้คณะอยู่ที่จุด
ใด ผู้บริหารอยากให้บุคลากรท าอะไรบ้างเพื่อช่วยท าให้คณะไปถึงเป้าหมายดังกล่าว 

ต่อประเด็นข้อเสนอแนะนี้ผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดคณะขอเรียนให้ทราบว่าคณะมีแนวทางในการก าหนด
ทิศทางของคณะในการที่จะเป็นคณะสัตวแพทย์ชั้นน าของเอเชีย  สร้างคุณประโยชน์เพ่ือสังคม ตามวิสัยทัศน์ที่ได้
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สื่อสารให้บุคลากรทุกท่านรับทราบตลอดมา โดยในส่วนของการเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชียนั้นมีการ
ใช้ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น คุณวุฒิของสายวิชาการ จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ในฐาน Q1 และ 
Q2 และในส่วนของการสร้างคุณค่าแก่สังคมได้เน้นไปที่การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์โดยใช้จ านวนของสัตว์ป่วยที่
เข้ารับการรักษา จ านวนสัตว์ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสัตว์/คลินิกรักษาสัตว์ รายได้ที่เกิดจากการให้บริการ ฯลฯ 
เป็นตัวชี้วัดส าคัญ นี่เป็นทิศทางของคณะที่ได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยคณะมีเป้าหมายจะท าหนังสือขอ
เทียบเคียงกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  3 แห่ง คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นคู่เทียบภายในประเทศ ส่วนในต่างประเทศจะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ (School of Veterinary Medicine) 
ของมหาวิทยาลัย Rakuno Gakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณะสัตวแพทยศาสตร์ (School of Veterinary Science) 
ของมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์เป็นคู่เทียบภายนอกประเทศ ต่อค าถามท่ีว่าคณะอยู่ ณ จุดใดในปัจจุบัน
นั้นอาจจะเป็นการยากในการระบุ แต่ในการรายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาคณะได้ใช้ข้อมูลระดับคะแนนการสอบเข้าของผู้สอบเข้าเรียนใน
คณะเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งก็พบว่าคณะอาจจัดอยู่ในล าดับที่ 5 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์จากที่มีทั้งหมดจ านวน 13 
สถาบันในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ก็ยอมรับว่าเป็นเพียงข้อมูลคร่าว ๆที่ใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานเท่านั้น ต่อ
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้แจ้งว่าบุคลากรต้องท าอย่างไรเพ่ือให้คณะก้าวถึ งเป้าหมายนั้นคณะขอเรียนว่าในปัจจุบัน
บุคลากรก็ได้ด าเนินการเพ่ือตอบสนองการก้าวสู่วิสัยทัศน์ของคณะอยู่แล้วครับ เพียงแต่ศักยภาพและความสนใจของ
แต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันไปบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการท างานอยู่แล้วครับ 

3.การปรับปรุงอาคารสถานที่เกี่ยวข้องกับการปรับแผนหรือไม่ มีเสียงดัง ขอให้ด าเนินการในช่วงวันเสาร์-
วันอาทิตย ์    

 ในช่วงนี้อาจจะมีเสียงดังในบางช่วงเนื่องจากคณะมีโครงการในการปรับปรุง เพ่ือยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ ESPRel Checklist เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก 
อย่างไรก็ตามคณะจะได้สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบได้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด   
 ครับ ในวาระที่ปีเก่า 2563 ก าลังจะผ่านไป และปีใหม่ 2564 ก าลังจะเข้ามา ผมขอถือโอกาสนี้ ขอ

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ในสากลภิภพ เจ้าพ่อมอดินแดงอันเป็นที่เคารพนับถือของพวกเราชาว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประธานพรให้

คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองทุกท่าน และนักศึกษาทุกคน ประสบแต่ความสุขความ

เจริญ สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพจิตที่สดใส มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปีใหม่ 

2564 ครับ และขอขอบคุณที่ได้สละเวลาติดตามอ่าน “เล่าสู่กันฟัง” ผมหวังว่าข้อมูลที่น ามาบอกเล่าจะเป็น

ประโยชน์กับทุก ๆ ท่านไม่มากก็น้อยครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่ใน “เล่าสู่กันฟัง” ในปีหน้า ปี 2564  สวัสดีครับ 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  
คณบดี 


