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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

คํานํา 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 

131416 และ 17 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีจะตองเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความ

เห็นชอบและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 มาตรา 23 (1) ใหสภามหาวิทยาลัยมี

หนาท่ีกําหนดทิศทาง เปาหมายของมหาวิทยาลัย และวางเปาหมาย รวมท้ังอนุมัติแผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ัง

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ดวย 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยยึดตามรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 

– 2566 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2562 และแผนยุทธศาสตรการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

2563 – 2566 

สาระสําคัญของแผนฯ ประกอบดวย 4 สวนสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนําสวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สวนท่ี 3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ สวนท่ี 4 การกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการบริหารงาน/โครงการในระดับคณะ 

การสื่อสารและการถายทอดแนวปฏิบัติงานใหแกผูบริหาร สวนงาน/หนวยงานภายใน ตลอดจน

ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพ่ือรวมกันผนึกกําลังขับเคลื่อนคณะใหบรรลุถึงซ่ึงวิสัยทัศนท่ีพึงปรารถนา

รวมกันตอไป 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    31 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 



3 

 

แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สารบัญ 

 หนา 

คํานํา 2 

สารบัญ 3 

บทสรุปผูบริหาร 4 

สวนท่ี 1 บทนํา 8 

 1.1 หลักการและความสําคัญ  8 

 1.2 บริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของ  8 

 1.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 16 

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 

 2.1 วิสัยทัศน (Vision) 19 

 2.2 พันธกิจ (Mission) 19 

 2.3 เปาประสงคหลัก 19 

 2.4 เปาหมาย 19 

 2.5 นโยบาย 20 

 2.6 คานิยม 21 

 2.7  วัฒนธรรมองคกร 21 

สวนท่ี 3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 25 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย 29 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 32 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ 34 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร 36 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน 38 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู 41 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 43 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 45 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 47 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 49 

 จุดเนนจุดเนน และโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 51 

 กรอบงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 53 

สวนท่ี 4 การกํากับติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงาน 54 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

บทสรุปผูบริหาร 

(Executive summary) 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 13 14 16 และ 17 ซ่ึงบัญญัติใหในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปท่ีจะตองเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติ

ราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิใหสํานักงบประมาณจัดสรร

งบประมาณสําหรับภารกิจนั้น กอปรกับคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนจัดทํา

ขอเสนองบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาต ิ

(พ.ศ. 2558-2564) นโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการจัดทํางบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 23 (1) ใหสภา

มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกําหนดทิศทาง เปาหมายของมหาวิทยาลัย และวางเปาหมาย รวมท้ังอนุมัติ

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 

(2) ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับนี้ จัดทําข้ึนภายใตหลักการท่ีสอดคลอง เชื่อมโยงกับทิศทาง นโยบาย แผนการพัฒนาประเทศดานตางๆ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกนคําแถลง

นโยบายของรัฐบาลเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยประกาศนโยบายหลัก 12 ดาน นโยบาย

เรงดวน 12 เรื่องรวมถึงกรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

และบริบทท่ีเก่ียวของจากภายในและภายนอกประเทศการวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะในปท่ีผาน

มา โดยไดนํารายละเอียดแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนพ.ศ. 2563 – 2566 ฉบับ

ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 

2562 เปนกรอบทิศทางหลักในการดําเนินการโดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีประกอบดวย 11 ยุทธศาสตร 30 กลยุทธ 55 

แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

เสาหลักท่ี 1 People : ดานการสงมอบคุณคาแกประชาคม 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) 

จํานวน 3 กลยุทธ 12 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย (Research transformation) 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จํานวน 5 กลยุทธ 7 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource  

management transformation) 

จํานวน3กลยุทธ5 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็ นยุ ทธศาสตร ท่ี  4  ปรั บ เปลี่ ยนการบริ การวิ ชาการ (Academic service 

transformation)  

จํานวน 3 กลุยทธ 3 แผนงาน/โครงการ 

เสาหลักท่ี 2 Ecological : ดานการรักษาระบบนิเวศ 

• ประเด็ นยุ ทธศาสตร ท่ี  5 ปรั บ เปลี่ ยนการบริหารจั ดการองค กร (Management 

transformation) 

จํานวน 3 กลยุทธ 3 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน (Best place to 

work) 

จํานวน 4กลยุทธ3 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู (Great place to live)

จํานวน 2กลยุทธ3 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็ นยุ ท ธศาสตร ท่ี  8 ปรับ เปลี่ ยนองค กรให ก าว เข าสู ยุ คดิ จิ ทั ล  (Digital 

transformation) 

จํานวน 1กลยุทธ 2 แผนงาน/โครงการ 

• ป ร ะ เด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  9 ก า ร นํ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู ค ว า ม เป น น า น า ช า ติ 

(Internationalization) 

จํานวน 3 กลยุทธ 3 แผนงาน/โครงการ 

เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ดานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

จํานวน 1 กลยุทธ 1 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา

(Collaboration/coordination projects) 

จํานวน 2 กลยุทธ 3 แผนงาน/โครงการ 

จุดเนน และแผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามท่ีรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลเม่ือ

วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยประกาศนโยบายหลัก 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง รวมถึงกรอบ

นโยบาย 4 มิติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศดวย

การพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สะทอนผาน 4 มิติ ดังนี้  
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มิติท่ี 1: สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) ทุกอายุ ทุกชวงวัย สามารถพัฒนาตัวเอง

ไดตลอดเวลา ไมตกเทรนด 

- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม  ใหเขากับอาชีพแหงอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายใน

โลกยุคใหม อยางเทาทัน  

- สรางบัณฑิตคุณภาพพรอมสูโลกใบใหมแหงศตวรรษท่ี 21 

- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Skill for the future) อยางเปนรูปธรรม ท้ัง 

Upskill และ Reskill คนทํางาน 

- สนับสนนุการเรียนรูสําหรับคนสูงวัย 

มิติท่ี 2: สรางและพัฒนาองคความรู 

- ปรับโจทย ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยใหตอบโจทยประเทศไทย 

- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว 

- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทยประเทศ ท้ัง Smart farming, Active citizen, Zero-

waste และ AI for all 

มิติท่ี 3: สรางและพัฒนานวัตกรรม 

- สรางกองทุนพัฒนาสตารทอัพรุนใหม (Young startup) และการใหคําปรึกษาจากผูรูจริง 

(Mentor in residence) อยางครบวงจร 

- สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม 

- สรางมูลคาเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เปน Innovated in Thailand 

มิติท่ี 4: ปฏิรูปการอุดมศึกษา 

- ปลดล็อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอตําแหนงวิชาการ

ใหเหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก 

- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุมภารกิจ ตอบโจทยประเทศ 

- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมสรางระบบธนาคารหนวยกิต (Credit bank) ท่ีสามารถ

เลือกเรียน ในสิ่งท่ีตนสนใจ (Modular system) สะสมเปนปริญญาจิ๋ว ไรขอจํากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย 

อายุ และสามารถนําเอาประสบการณท่ีมีมาเทียบหนวยกิตได 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดวิคราะหทิศทาง

ของรัฐบาลจากคําแถลงนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม  น โยบ ายของสภ ามหาวิท ยาลั ย  และรายละเอียดแผนยุ ทธศาสตรการบริห าร

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 - 2566 ซ่ึงไดกําหนดเปาหมายหลัก 3 ดาน 11 ประเด็นยุทธศาสตร 

39 กลยุทธ และ 90 แผนงาน/โครงการประกอบกับแผนยุทธศาสตรการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร 

ม ห าวิ ท ย าลั ย ขอ น แก น  พ .ศ . 25 63  – 2 566  แล ะแผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจํ าป  พ .ศ . 2564 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะสัตวแพทยศาสตรจึงไดมีการกําหนดจุดเนน และโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ

ดําเนินการในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

จุดเนนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการประเมินและการสอบผานระบบออนไลน(Online 

education) ใหมากท่ีสุดรวมกับการพัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหมสงเสริมการเรียนรูแบบใหม 

(Flipped classroom) เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)  

2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปนแบบออนไลนอยางรวดเร็วเพ่ิมทักษะการทํางานออนไลน

ของบุคลากรท้ังการประชุมการติดตอสื่อสารการอนุมัติรวมถึงการประเมินผลการทํางานของบุคลากรท้ัง

ระบบ (Online management) รวมถึงผลักดันรูปแบบการจางงานท่ีหลากหลายและเนนการใชบริการ

จากหนวยงานภายนอกใหมากข้ึน (Outsourcing)  

3) วางระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management) และการทาแผนบริหารความตอเนื่อง 

(Business continuity management) สําหรับความเสี่ยงท่ีสําคัญมีการประเมินภาวะความทนตอความ

เสี่ยงขององคกรอยางตอเนื่องเปนระยะ (Risk tolerance) รวมถึงการกําหนดแนวทางในการทบทวนหวง

โซและการกระจายของลูกคาและผูสงมอบใหมีความเหมาะสมกับบริบทขององคกร (Customer and 

supply network plan) 

4) สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีทํางานวิจัยเปนทีมและทํางานตอเนื่อง (Research 

programs) เพ่ือใหสามารถตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงไดโดยเฉพาะดานการแพทยและ

สาธารณสุขดานการเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหารยารักษาโรคเวชภัณฑทางการแพทยและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการนวัตกรรมใหสามารถผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชยไดอยางเปนระบบรวดเร็วและปรับเปลี่ยนได

ทันเวลา 

5) ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญท่ีมีการทํางานรวมกันโดยเฉพาะโครงการศูนยกลางบริการทาง

การแพทย (Medical hub) โครงการฟารมอัจฉริยะ (Smart farming) 

6) วางระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart security) ใหครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัยและ

จัดระบบการจราจรควบคุมทางเขาออกใหเหมาะสม 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 82,427,500 

บาท งบประมาณเงินรายได ประกอบดวย สวนของกองบริหารงานคณะ จํานวน 42,427,500 บาท 

(รอยละ 51.47) และสวนของโรงพยาบาลสัตว จํานวน 40,000,000 บาท (รอยละ 48.53) 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สวนที่ 1   

บทนํา 
 

1.1  หลักการและความสําคัญ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 13 14 16 และ 17 ซ่ึงบัญญัติใหในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปท่ีจะตองเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติ

ราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิใหสํานักงบประมาณจัดสรร

งบประมาณสําหรับภารกิจนั้น กอปรกับคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนตองสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560–2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการ

จั ด ทํ างบ ป ระมาณ ตามห ลั กป รั ช ญ าเศ รษ ฐ กิจพ อ เพี ย ง  น อกจากนี้ ต าม พ ระราช บั ญ ญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 23 (1) ใหสภามหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกําหนดทิศทาง เปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย และวางเปาหมาย รวมท้ังอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน

ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37(2) ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ

การตามระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย  

การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําข้ึนภายใตหลักการท่ีสอดคลอง เชื่อมโยงกับกับนโยบาย ทิศทาง แผนการพัฒนา

ประเทศดานตางๆของประเทศ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563–2566 แผนยุทธศาสตรการบริหารคณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563–2566และบริบทเก่ียวของจากภายในและภายนอก

ประเทศ รวมถึงยังไดวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกนใน

ปท่ีผานมา  

1.2 บริบทแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 

บริบทภายนอกประเทศ 

• ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารแบบกาวกระโดด (Disruptive 

technology) ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางฉับพลัน ซ่ึงนอกจากจะสงผลกระทบตอ

ระบบเศรษฐกิจแลว ยังสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกท่ีตองเผชิญ

กับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวันมากมาย ท้ังดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใชขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการการทํางาน  
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• สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหมท่ีมีบทบาทสูงข้ึน ตลาดการเงินโลก

เขาสูสถานการณไรพรมแดน ซ่ึงเปนผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินท่ีมีความกาวหนาอยาง

รวดเร็ว ทําใหมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ รวมท้ังมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย

สงผลตอการเปดเสรีทางการคามากข้ึน 

• การเขาสูสังคมสูงวัยของประชากรโลก ท่ีสงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต 

โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุในประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนกลุมสําคัญท่ีทําใหมีการบริโภคสินคาและบริการ

เพ่ิมข้ึน แตอาจกอใหเกิดการแยงชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนท่ีมีศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการ

เลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ

เกิดการสรางวัฒนธรรมรวมสมัย แตอาจกอใหเกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและ

เลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี 

• สถานการณและแนวโนมสิ่งแวดลอมโลกวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืนค.ศ. 2030เปน

ทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนประกอบดวย17

เปาหมายและ168เปาประสงครวมถึงขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

ทวีความเขมขนข้ึนจะมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตยิ่งไปกวานั้นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนสงผลตอการผลิตในภาค

เกษตรและความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 

• สถานการณความม่ันคงโลกประเทศมหาอานาจมีแนวโนมใชอํานาจทางทหารและทาง

เศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตางๆรวมถึงการเกิดความขัดแยงระหวางประเทศ

ดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐท้ังดานอาณาเขตทางบกการอางสิทธิทับซอนทางทะเลและภูมิรัฐศาสตรเพื ่อ

ผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากรนอกจากนั ้นการกอการรายอาชญากรรมขามชาติ   และ

อาชญากรรมทางไซเบอรจะทวีความรุนแรงและมีวิธีการท่ีซับซอนมากข้ึน 

บริบทภายในประเทศ 

• สถานการณและแนวโนมของสังคมไทยโครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสู

สังคมสูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 โดยในป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมี

จํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยางตอเนื่องคุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหาคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ําขณะที่คนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากขึ้นซึ่ง

เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตรวมถึงปญหาดานสุขภาพในวัยผูสูงอายุจะสงผลตอภาระคาใชจาย

ภาครัฐนอกจากนี้คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมและไมตระหนักถึงความสาคัญ

ของระเบียบวินัยความซ่ือสัตยและการมีจิตสาธารณะ 

• การขับเคล่ือนประเทศดวยแนวคิด Thailand 4.0 ซ่ึงเปนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู Value-based economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยเปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 

และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคอุตสาหกรรมไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
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• ความม่ันคงภายในประเทศสถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบจากความขัดแยงท่ีมี

รากฐานของปญหามาจากความเห็นตางทางความคิดและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมขณะท่ี

สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีการสรางสถานการณโดยมีเปาหมายใหเกิดความสูญเสียตอ

เจาหนาท่ีรัฐนอกจากนี้ยังตองเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปญหาอาชญากรรมทางไซเบอรท่ีปรับเปลี่ยน

รูปแบบไปสูการโจมตีระบบขององคกรขนาดใหญท่ีสงผลกระทบในวงกวางและมีมูลคาความเสียหายสูง 

• ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) เพ่ือขับเคลื่อนประเทศใหมีขีดความสามารถ

ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับสถาบันอุดมศึกษา คือ 

การมุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ต้ังแตชวงการตั้งครรภ วัยเรียน วัยรุน/นักศึกษา วัยแรงงาน 

และวัยผูสูงอายุ เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต

อยางมีคุณคารวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุงเนน

ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

• การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12         

(พ.ศ. 2560-2564) ประเทศตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มากจากผลของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีเชน (1) การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชขับเคลื่อนการ

พัฒนาในทุกมิติ โดยกําหนดวาระการวิจัยแหงชาติใหมีจุดเนนท่ีชัดเจน (2) การเตรียมความพรอมดานกําลังคน

และการเสริมสรางศักยภาพของประชากรทุกชวงวัย (3) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 

มุงเนนยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมโดยเฉพาะดานการศึกษาและดานสาธารณสุข (4) สงเสริมความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม 

(Start UP) เปนตน 

• แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2580) กําหนดเปาหมายไว 2 ดาน คือ     

(1) เปาหมายดานผูเรียน(Learner aspiration) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) (2) เปาหมายการจัดการศึกษา (Aspiration) 5 ประการ ไดแก (2.1) 

ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) (2.2) ผูเรียน   ทุกคน 

ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม (Equity) (2.3) ระบบ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) (2.4) 

ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย 

(Efficiency) (2.5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ

บริบทท่ีเปลีย่นแปลง (Relevancy)  

• คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี     

แถลงตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

นโยบายหลัก 12 ดาน 
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1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยมีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) สืบสาน 

รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว (2) ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว

พระราชดําริ (3) สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

และเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ 

2. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศมี

นโยบายดําเนินการ คือ (1) รักษาและปองกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศ (2) ปลูกจิตสํานึก 

เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะ และการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ 

รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคี ปรองดองและความเอ้ือเฟอ เผื่อแผระหวางกันของประชาชน 

(3) พัฒนาและเสริมสรางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขท่ีมีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (4) สรางความสงบและความ

ปลอดภัยตั้งแตระดับชุมชน (5) แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ 

3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) สงเสริม

วัฒนธรรมและเอกลักษณ    ของชาติ (2) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม

ความกตัญู ความซ่ือสัตย การมีวินัยและเคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม ทําประโยชนให

ประเทศ และเปนพลเมืองท่ีดี (3) ทํานุบํารุงศาสนาใหมีความเขมแข็ง (4) สรางความรู ความเขาใจใน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรม

ของกลุมชาติพันธุ และชาวตางชาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยูรวมกัน 

4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลกมีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) สรางบทบาทท่ี

สรางสรรคของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก (2) สริมสรางความเปนปกแผนของอาเซียน (3) สงเสริม

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม (4) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานความม่ันคง 

(5) ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) ดําเนิน

นโยบายการเงินการคลังเพื่อใหเศรษฐกิจไทย สามารถตอบสนองตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (2) 

กํากับดูแลวินัยการเงินการคลัง (3) ปฏิรูปโครงสรางรายไดภาครัฐ (4) ปฏิรูประบบการออม (5) สราง

แพลตฟอรมเพ่ือใชในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต

แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-circular-green (BCG) economy] 

(2) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก 

(3) สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการรายใหม (4) พัฒนาระบบและ

กลไกภาครัฐและสภาพแวดลอมใหมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผูประกอบการ  
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5.3 พัฒนาภาคเกษตร มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) รักษาเสถียรภาพราคาสินคา

เกษตรและรายไดใหกับเกษตรกรในสินคาเกษตรสําคัญ (2) ลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท่ี

เหมาะสมและไมกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ (3) พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกร

รุนใหม (4) สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร (5) ดูแลเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหสามารถ

เขาถึงและใชประโยชนในที่ดินทํากิน แหลงเงินทุน โครงสรางพื้นฐาน และปจจัยการผลิตตาง ๆ 

(6) สงเสริมการปลูกไมมีคาเปนพืชเศรษฐกิจ (7) สงเสริมการทําปศุสัตวใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน (8) 

ฟนฟูและสนับสนุนอาชีพ การทําประมงใหเกิดความยั่งยืน  

5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียวมีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) พัฒนาคุณภาพและความ

หลากหลายของแหลงทองเท่ียว (2) ดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รายไดสูง (3) พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว (4) ดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียวอยางเขมงวด 

(5) สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเท่ียวสูชุมชน  

5.5 พัฒนาการคาการลงทุนเพ่ือมุงสูการเปนชาติการคา การบริการและการลงทุนใน

ภูมิภาค มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) สงเสริมการคาชายแดนและแกไขปญหาสินคาชายแดน (2) 

สงเสริมธุรกิจการคาปลีกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) ขามพรมแดน (3) ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการการนําเขาสงออกสินคาบริเวณดานชายแดน 

  5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานคมนาคมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ (2) แกไขปญหาจราจรติดขัดในพ้ืนท่ีเขตเมือง (3) 

เสริมสรางความม่ันคงทางดานพลังงานใหสามารถพ่ึงพาตนเองได (4) ยกระดับโครงขายระบบไฟฟาและ

พลังงานใหมีความทันสมัย ท่ัวถึง เพียงพอ ม่ันคง และมีเสถียรภาพ (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

น้ําประปา (6) แกปญหาระบบระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย 

5.7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลและการมุงสูการเปนประเทศอัจฉริยะมีนโยบายท่ี

ดําเนินการ คือ (1) รักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม (2) พัฒนาการอํานวยความ

สะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ การคา การนําเขาสงออก และโลจิสติกสในรูปแบบดิจิทัล (3) สงเสริมการคา

ในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

5.8 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) พัฒนาสภาพ แวดลอมและระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการสงเสริม

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (2) พัฒนาสภาพ แวดลอมและระบบ นิเวศท่ี

เอ้ือตอการสงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (3) เสริมสรางการใช

ประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (4) 

สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน หองปฏิบัติการตนแบบท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิจัยและนวัตกรรมในระดับตนน้ํา  

5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ

รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม (2) เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
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ฯ (3) สงเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (4) 

ดึงดูดบุคลากรท่ีมีทักษะสูงเขามาชวยบมเพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหมของไทย 

6. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 

6.1 สงเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย มีนโยบาย

ท่ีดําเนินการ คือ (1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง (2) สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (3) เพ่ิมพ้ืนท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหงใหม

ในภูมิภาค (4) เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง  

6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ 

7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

7.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) สราง

มูลคาเพ่ิมธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพ้ืนท่ี (2) สนับสนุนความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนผาน

เทคโนโลยี (3) สรางโอกาสและสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยและบริการทางการเงินของ

วิสาหกิจชุมชน (4) สงเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสรางงานในชุมชน (5) สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

ดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  

7.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) สรางผูนําชุมชน ยก

ยองปราชญชาวบาน(2) ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน 

สาธารณสุขชุมชน ปาชุมชน ไมมีคา ทองเท่ียวชุมชน และสงเสริมการขยายตลาดออกสูตางประเทศ (3) 

แกไขปญหาท่ีอยูอาศัย ท่ีดินทํากิน สรางชุมชนท่ีนาอยู (4) สรางพลังในชุมชน (5) สรางเครือขายชุมชนท่ี

เขมแข็ง 

7.3 สงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการชวยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) จัดใหมีระบบพัฒนา

เด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ (2) สงเสริมการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) ปรับรูปแบบการเรียนรูและ

การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัยสําหรับศตวรรษท่ี 21 (2) จัดการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน  

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  

8.4 ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศมีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ 

(1) สงเสริมการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน (2) สงเสริมการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูง (3) สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาค

สวนตาง ๆ 
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8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ (1) 

มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู (2) พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (3) 

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย (5) สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง 

8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ  

9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทยสมัยใหม และแพทยแผนไทย 9.2 สงเสริมการปองกัน และ

ควบ คุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 9.3 พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส

ม.) 9.4 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทํา ท่ีเหมาะสมกับ

ประชากรทุกกลุม 

10.การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยาง

ย่ังยืนมีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ 10.1 ปกปอง รักษา ฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 10.2 ปรับปรุง

ระบบท่ีดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําดานการถือครองท่ีดิน 10.3 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ัง

ระบบ แหลงน้ําชุมชน และทะเล 10.4 สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร และทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝงเพ่ือการพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 10.5 แกไขปญหากาซเรือน

กระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 10.7 พัฒนากลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 10.8 แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยางเปนระบบ 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ 11.1 พัฒนา

โครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม 11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของ

ทางราชการท่ีมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล 11.3 

พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน 11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ 11.5 

สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 11.6 พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ 11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือตอการทํา

ธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน (1) ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก 

ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ (2) สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดใหมี

สนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมใหมภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน (3) 

สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเสรีและเปนธรรม 11.8 กระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาท

การปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการใหบริการ

สาธารณะ 

12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

มีนโยบายท่ีดําเนินการ คือ 12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
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2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 

9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 

10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 

12 การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชนและการดําเนินการเพ่ือ

แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

• กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

มิติท่ี 1: สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) ทุกอายุทุกชวงวัยสามารถพัฒนา

ตัวเองไดตลอดเวลาทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหมให เขากับอาชีพแหงอนาคตรองรับอาชีพ

หลากหลายในโลกยุคใหมอยางเทาทัน 

- สรางบัณฑิตคุณภาพพรอมสูโลกใบใหมแหงศตวรรษท่ี 21  

- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Skill for the future) อยางเปนรูปธรรม     

ท้ัง Upskillและ Reskill คนทํางาน 

- สนับสนุนการเรียนรูสําหรับคนสูงวัย 

มิติท่ี 2: สรางและพัฒนาองคความรู 

- ปรับโจทยปรับระบบงบประมาณและการวิจัยใหตอบโจทยประเทศไทย 

- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 

- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัยตอบโจทยประเทศท้ัง Smart farming, Active citizen, Zero-

waste และ AI for all  

- มิติท่ี 3: สรางและพัฒนานวัตกรรม 

- สรางกองทุนพัฒนาสตารทอัพรุนใหม (Young startup) และการใหคําปรึกษาจากผูรูจริง 

(Mentor in residence) อยางครบวงจร 

- สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมเชิงธุรกิจและนวัตกรรมสังคม 

- สรางมูลคาเพ่ิมเปลี่ยน Made in Thailand เปน Innovated in Thailand  

มิติท่ี 4: ปฏิรูปการอุดมศึกษา 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

- ปลดล็อคกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอ

ตําแหนงวิชาการใหเหมาะสมกับยุคสมัยและทันโลก 

- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุมภารกิจตอบโจทยประเทศ 

- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมสรางระบบธนาคารหนวยกิต (Credit bank) 

ท่ีสามารถเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ (Modular system) สะสมเปนปริญญาจิ๋วไรขอจํากัดเรื่องเวลา

มหาวิทยาลัยอายุและสามารถนําเอาประสบการณท่ีมีมาเทียบหนวยกิตได 
 

1.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา  

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดเปาหมายที่จะเปน "คณะสัตว

แพทยศาสตรช้ันนําของเอเชีย สรางคุณประโยชนเพ่ือสังคม" ซ่ึงไดกําหนดนโยบายการรวมรับผิดชอบ

ในเปาหมายผลผลิต และผลลัพธของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปในแตละ

ภารกิจท่ีมีสวนรับผิดชอบมีผลงาน ดังตอไปนี้ 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 

ปจจุบัน คณะมีการจัดการศึกษารายละเอียดขอมูลหลักสูตร ขอมูลนักศึกษา และขอมูลผูสําเร็จ

การศึกษา ดังตอไปนี้ 

จํานวนหลักสูตร: ในปการศึกษา 2562 คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหลักสูตรท่ีเปด

สอนจํานวน 4 หลักสูตรจําแนกตามระดับปริญญาไดดังนี้ 

-ระดับปริญญาตรีจํานวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรปกติ) 

-ระดับปริญญาโทจํานวน 2 หลักสูตร (หลักสูตรปกติ และนานาชาติ) 

-ระดับปริญญาเอกจํานวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ไดรับอนุมัติใหเปดอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตรการ

สัตวแพทยคลินิก ซ่ึงจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563) 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด: ปการศึกษา 2562 คณะสัตวแพทยศาสตรมีนักศึกษารวมท้ังสิ้นจํานวน 539 

คน จําแนกเปนกลุมตางๆดังนี้ 

-นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดจํานวน 485 คน 

-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมดจํานวน 54 คน 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา: ผูสาเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 จํานวน 78 คนจําแนกเปน 

-ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 72 คน 

-ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 9 คน 

2. ดานการวิจัย 

ในป พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตรมีการดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีกําหนดทิศทางของการสนับสนุนงานวิจัยโดยใหนําเอาโจทยท่ีเปนปญหาของ
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ภูมิภาคมาเปนโจทยในการวิจัยในรอบปท่ีผานมาคณาจารยของคณะสัตวแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลงานการวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพรในรูปแบบตางๆดังตอไปนี้ 

ผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติจานวน 30 ผลงานโดยท้ังหมดเปนผลงานท่ีตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติจํานวน 32 ผลงาน 

3. ดานบุคลากร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนมีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 

211 คนโดยจําแนกออกเปนบุคลากรประเภทตางๆดังนี้ 

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 0 60 สายวิชาการ: 1) รศ.=24  2) ผศ.=36  

3) อ.=11 

สายสนับสนุน: 1) เชี่ยวชาญ=1  

2) ชํานาญการพิเศษ=17 

3) ชํานาญการ=15 

4) ปฏิบัติการ=32 

5) ชํานาญงาน=15 

6) ปฏิบัติงาน=12 

ปริญญาตร ี 10 44 

ปริญญาโท 12 35 

ปริญญาเอก 49 1 

รวม 71 140 

อายุคนเฉลี่ย 50.38 44.38 

อายุงานเฉลี่ย 23.83 15.36 

 

4. ดานงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 

192,339,760 บาทจําแนกเปน 

-งบประมาณแผนดนิจํานวน 109,912,260 บาท (เฉพาะงบบุคลากร) คิดเปนรอยละ 57.14 

-งบประมาณเงินรายไดจํานวน 82,427,500 บาท (งบเงินรายไดรวมท้ังหมด) คิดเปนรอยละ 

42.86 

5. การบริการวิชาการและรักษาพยาบาล 

คณะเปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคมและใหบริการวิชาการแกชุมชนดานการเลี้ยงสัตวตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสรางความมีชื่อเสียงของคณะสงเสริมใหมีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับ

งานวิจัยและสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหเขมแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน เพ่ือพัฒนาแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร เปนสถานท่ีใหบริการรักษาสัตว ท้ังนี้สัตวท่ีมารับบริการมี

หลายประเภท เชน สุนัข แมว โค-กระบือ มา สัตวปก และสัตวเลี้ยงพิเศษ โดยมีความพรอมใหบริการดาน

อายุรกรรม ศัลยกรรม หองปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว และคลินิกพิเศษ ไดแก คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคตา 

คลินิกโรคเนื้องอกและมะเร็งคลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบสืบพันธุ คลินิกสัตวเลี้ยงพิเศษ/สัตวปา คลินิก

พิเศษแมวซ่ึงผลดําเนินการของโรงพยาบาลสัตวในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เปนดังตารางนี ้
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จํานวนสัตวท่ีเขารับบริการโรงพยาบาลสัตวตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2562 
ประเภทสัตว ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

สุนัข 25,620 26,498 25,044 

แมว 8,111 8,995 7,722 

สัตวปก 18 34 21 

สัตวปา/สัตวแปลก 386 98 25 

หนู,กระตาย 51 155 114 

สัตวใหญ (โค,มา) 751 802 886 

จํานวนสัตวที่เขารับบริการ (ตัว) 34,937 36,582 33,870 

รายรับของโรงพยาบาลสัตว (บาท) 31,569,547.00 35,645,518.44 38,916,939.00 

จํานวนสัตวปวยที่สงตอมารักษา (Refer) 390 375 367 

จํานวนการตาย ไมไดสํารวจ ไมไดสํารวจ 228 
 

สัตวท่ีเขารับบริการหนวยสัตวปวยในโรงพยาบาลสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การรับบริการ 
2561 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จํานวนสัตวที่เขารับบริการ 97 119 90 144 147 137 110 124 127 150 156 136 1,537 

รวมทั้งสิ้น 97 119 90 144 147 137 110 124 127 150 156 136 1,537 
 

ตัวอยางท่ีเขารับบริการตรวจชันสูตรโรคสัตวปศุสัตวโรงพยาบาลสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

การรับบริการ 
2561 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ชันสูตรโรคสัตวปศุสัตว 1,213 1,176 1,030 520 908 881 320 596 611 555 515 282 8,607 

ชันสูตรแบคทีเรีย 88 48 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 

รวมทั้งสิ้น 1,301 1,224 1,080 520 908 881 320 596 611 555 515 282 8,793 
 

จํานวนตัวอยางท่ีใหบริการตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการ(สัตวเล็ก) 

การรับบริการ 
2561 2562 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เคมีคลินิก 3,376 3,178 2,746 3,632 3,060 3,766 2,846 2,991 3,046 3,166 3,299 3,474 38,580 

โลหิตวิทยา 885 820 764 1026 871 964 766 766 829 864 895 851 10,301 

ปรสิตในเลือด 625 625 528 675 563 632 498 554 553 574 607 564 6,998 

ภูมิคุมกัน 76 108 75 96 56 85 47 73 56 110 90 74 946 

จุลทรรศนวินิจฉัยและอื่นๆ 72 70 62 66 63 68 76 72 60 89 70 86 854 

จุลชีววิทยาคลินิก 39 32 29 48 47 85 48 33 67 79 70 67 644 

รวมทั้งสิ้น 5,073 4,833 4,204 5,543 4,660 5,600 4,281 4,489 4,611 4,882 5,031 5,116 58,323 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1. วิสัยทัศน (Vision) 
 

คณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนําของเอเชีย สรางคุณประโยชนเพ่ือสังคม 

(A Leader in veterinary medicine in ASIA with a goal of creating a better society for all) 

2.พันธกิจ(Mission) 

คณะสัตวแพทยศาสตร ไดกําหนดพันธกิจดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิต ท่ีกอปรดวยวิทยา จริยาและปญญา 

2. เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควาวิจัยและสรางองคความรูใหมดานสุขภาพสัตว 

3. เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่องและใหบริการวิชาการแกสังคมท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพ้ืนบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

5. เปนองคกรท่ีมีการการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

3. เปาประสงคหลัก 

1. บัณฑิตพรอมทํางาน (Ready to work) 

2. สรางความเขมแข็งทางการวิจัย (Research for animal health) 

3. เปนศูนยกลางสุขภาพสัตว (Animal health hub) 

4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพ้ืนบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม (Cultural conservation) 

5. เปนองคกรท่ีทํางานดวยความสุขและเพ่ิมคุณภาพ (Happy work place and enhanced 

quality) 

4. เปาหมาย(Goals) 

• People: ประชาคมมีความรูความสามารถ และทักษะดิจิทัลมีความเชี่ยวชาญศาสตรวิชาการ 

การวิจัย พัฒนาและการนําไปใชประโยชน การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการมีความพรอม

ในการเรียนรู การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

• Ecological: ระบบนิเวศของเกื้อหนุนการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทํางาน 

และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนและผูมาเยือน 

• Spiritual: จิตวิญญาณมีความสันติสุขและสมานฉันทของชุมชนท้ังภายในและภายนอก 
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5. นโยบาย 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีนโยบายการบริหารท่ีสอดคลองกับแนวางการบริหารของสภา

มหาวิทยาลัยในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลยัขอนแกน ในป พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ดาน People: ดําเนินการให ประชาคม หรือ ผูมีสวนไดเสียรูสึกมีคุณคา มีคุณภาพและมี

ความม่ันคง 

1) มีความรูความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหนาท่ี

และความรับผิดชอบ และกาวสูระดับสากลอยางตอเนื่อง 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม (Quality graduates) 

- จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการท่ีมุงสงเสริมและปลูกฝงทักษะยุคใหม (Active 

learning and coaching) 

- สงเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารยและบุคลากรให มีความรูความสามารถทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy and skills) 

- สงเสริมการพัฒนาบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความ

เปนเลิศระดับสากล (Qualified personnel) 

- พัฒนาความรูและทักษะในการทํางานอยูเสมอ (Continuous upskills) 

2) มีความม่ันคงในหนาท่ีการงานอยางเทาเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการดํารงชีพ

และสุขอนามัย 

- สนับสนุนสงเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and healthy life) 

- สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางม่ันคงและคุมคา (Job security and worthiness) 

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้นําตอสังคม ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

- ตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคม (Center of social wisdom) 

- พัฒนาสังคมโดยใชวิจัยเปนพลังขับเคลื่อน (Research driven social development) 

- รักษวัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai culture and aesthetics) 

ดาน Ecological: ดําเนนิการใหระบบนิเวศของคณะสนับสนุนบรรยากาศของการทํางาน โดย 

1) มีสถานท่ีและอุปกรณทันสมัย เขาถึงอินเทอรเน็ตไดดีและเหมาะสมกับการเรียนรู มุงสูการเปน 

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”ของมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี (Good workplace) 

- พัฒนาระบบการเขาถึงอินเทอรเน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly effective internet 

connection) 

2) มีการดูแลและจัดการใหสภาวะแวดลอมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุงสู

การเปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 
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- รักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Environment and energy 

friendly) 

- ใชทรัพยากรท่ีคุมคา (Responsible consumption) 

3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- พัฒนาความเปนนานาชาติ (Internationalization) 

- พัฒนาความเปนเลิศสูระดับสากล (World class) 

- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเปนฐาน (Merit based HRM) 

ดาน Spiritual: ดําเนินการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) ยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ดวยหลักการและวิธีการ เปดเผย โปรงใส และ

เปนธรรม 

- บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และสรางสันติสุข (Good governance and peace) 

2) ประสานและรวมสรางความกาวหนาและยั่งยืน 

- เสริมสรางความสมานฉันท ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจ

(Collaboration/coordination) 

3) คานิยมมุงเนนผลลัพธ และรับผิดชอบตอสังคม 

- มุ ง เน น ผ ล ลั พ ธ แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั ง ค ม  (Focus on results and social 

responsibility) 

6. คานิยม (Value) 

“คานิยม”คือมุงเนนผลลัพธ และรับผิดชอบตอสังคม 

7. วัฒนธรรมองคกร (Organization culture) 

“วัฒนธรรมองคกร”คือ การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement) 

8. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic plan) 
 

แผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดประเด็น

ยุทธศาสตรและกลยุทธ ท่ีมีความสอดคลองกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563 ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม สงเสริมการเรียนรูแบบใหม (Flipped 

classroom) เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในอนาคต 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถสรางผลงานวิจัย และนวัตกรรม

ท่ีมีคุณภาพสูง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทํางานวิจัย 
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กลยุทธท่ี 1 : เพ่ิมจํานวนนักวิจัยของคณะ 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีทํางานวิจัยเปนทีมและทํางานตอเนื่อง 

(Research programs)เพ่ือใหสามารถตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบ (Impact) 

สูงได 

กลยุทธท่ี 3 : ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสรางผลิตภัณฑใหมหรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย 

(Innovation and commercialized research) 

กลยุทธท่ี 4 : สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in 

business solutions) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธท่ี 1: สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือตอการสรางผลงาน 

กลยุทธท่ี 2: ยกระดับขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 1: สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีอยูเดิม 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสริมโครงการบริการวิชาการใหมเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและ

ภูมิปญญาของสังคม (Center of social wisdom) 

กลยุทธท่ี 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 

social responsibility : CSR) สูการสรางคุณคารวมกัน (Creating shared 

value : CSV) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการคณะ 

กลยุทธท่ี 1: ทบทวนระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานเพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 2: กระจายอํานาจบริหารจัดการ (Centralized policy, decentralized 

operation) 

กลยุทธท่ี 3: ใชความเขมแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ของคณะในการสราง

หนวยธุรกิจใหมๆ (New business unit) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางคณะใหเปนท่ีนาทํางาน 

กลยุทธท่ี 1: การสรางสภาพแวดลอมท่ีพรอมสําหรับการทํางาน (Good workplace) ของ

บุคลากรทุกกลุม 

กลยุทธท่ี 2: การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

กลยุทธท่ี 3: การสรางความผูกพันกับบุคลากรอยางเปนระบบ 

กลยุทธท่ี 4: การจัดการความรูและการเรียนรูขององคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางคณะใหเปนท่ีนาอยู 

กลยุทธท่ี 1: สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 

กลยุทธท่ี 2: เนนนโยบายอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปล่ียนคณะใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1: การพัฒนาระบบการทํางานและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนําคณะสูความเปนนานาชาต ิ  

กลยุทธท่ี 1: การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศเพ่ือยกระดับดาน

การศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) 

กลยุทธท่ี 2 : สรางความรวมมือและการพัฒนารวมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังดาน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการรวมสรางนวัตกรรม 

กลยุทธท่ี 3 : สรางความเปนนานาชาติท้ังดานบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดลอม 

(International environment) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธท่ี 1: บการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล ใหเกิดท่ัวท้ังคณะ (Good 

governance for all units) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา  

กลยุทธท่ี 1 : จัดทําโครงการขนาดใหญรวมกันระหวางคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กลยุทธท่ี 2 : มีความรวมมือกับศิษยเกาหรือองคกรของศิษยเกาในการพัฒนาคณะ 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทําข้ึนเพ่ือรองรับ

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในรูปแบบของโครงสรางเชิงยุทธศาสตรโดยมีประเด็นยุทธศาสตร 11 

ประเด็น เพ่ือมุงสูวิสัยทัศนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยจําแนกเปน 3 เสาหลัก คือ ดานการสงมอบ

คุณคาแกประชาคม (People) ดานการรักษาระบบนิเวศ (Ecological) และดานการปลูกฝงจิตวิญญาณ

ความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน (Spiritual)  
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ  
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เสาหลักที่ 1 People : ดานการสงมอบคุณคาแกประชาคม 

ดําเนินการให ประชาคม หรือ ผูมีสวนไดเสียของคณะ 

 

ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย (Research transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource   

management transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic service transformation) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา (Education transformation) 

  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม สงเสริมการเรียนรูแบบใหม (Flipped 

classroom) เนนการเรียนรูจากการปฏิบตัิจริง (Experiential learning) โดยตองมีการพัฒนาอาจารยให

เขาใจและมีทักษะการจัดการศึกษารูปแบบใหม มีสื่อการเรียนรูผานระบบออนไลนท่ีเพียงพอ ปรับเนื้อหา

ของหลักสูตรใหมีการบูรณาการขามศาสตร เนนทักษะท่ีจําเปนสําหรับอนาคต (Future skills) โดยเฉพาะ

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน E-commerce, AI, Big data, Data science, IoTเปนตน  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในอนาคต โดยการสงเสริมใหทุก

หลักสูตรกําหนดสมรรถนะท่ีบัณฑิตจะตองมีเม่ือสําเร็จการศึกษา (Competency based curriculum) 

และสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสาธารณะ สงเสริมระบบ

การจางงานนักศึกษา 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเขามา

ศึกษาจากท้ังในและตางประเทศ การรับนักศึกษาตางชาติโดยการคัดเลือกตรงจากประเทศเจาบาน 

(Active recruitment) พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะหลักในการสรางนวัตกรรม วิสาหกิจ สามารถสราง

องคความรูพ้ืนฐาน และองคความรูท่ีจะไปตอยอดสูการสรางนวัตกรรม และวิสาหกิจ และผูประกอบการ 

(Entrepreneur) ได ผลักดันดานงานวิจัยของนักศึกษา รวมถึง 21th Century skills ตลอดจนการ

ผลักดันใหทุกหลักสูตรมีการเพ่ิมศักยภาพ และมาตรฐานหลักสูตรในระดับสูง (Curriculum division) 

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการทํางาน และรับผิดชอบตอสังคม 

เปาประสงค 

 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม (Quality graduates) 

2. พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในอนาคต 

3. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสรางองคความรู นวัตกรรม ในทิศทางเดียวกับนโยบาย 

Thailand 4.0 
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แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานบุคลากรตองมีการพัฒนาทักษะการใหความรูแบบใหมกับคณาจารย เปนรูปแบบการสอนให

นักศึกษาเกิดความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และเกิดความคิดสรางสรรคมากกวาการ

บรรยายอยางเดียว 

- ดานโครงสรางหนวยงานและการบริหารจัดการ 

1) มีการผลักดัน และติดตามใหเกิดการเรียนรูแบบออนไลน 

2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเนนการสอบจากการทองจํา เปนการประเมิน

ทักษะและผลงานโดยสรางความเชื่อมโยงของกิจกรรมนักศึกษา เชื่อมโยงนโยบายของ

การศึกษาทุกระดับกับสวนกลาง 

3) การพัฒนาใหเกิดระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

- ดานสิ่งสนับสนุน 

1) สนับสนุนใหมีการผลิตสื่อการเรียนออนไลนของคณาจารย 

2) สรางสภาพแวดลอมดานการเรียนรูใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะดานดิจิทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน High speed internet  

3) มีระบบบริหารจัดการเรียนผานระบบออนไลน (Learning management system) 

4) มีระบบการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการสรางองคความรูดานการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนระบบเรียนรูนอกหองเรียน (Soft skills training) 

 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม สงเสริมการเรียนรู

แบบใหม (Flipped classroom) เนนการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

1.บัณฑิตมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองได มีความคิด

สรางสรรค สามารถคิด วิเคราะหสังเคราะหความรูได 

2. พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในอนาคต 2.นักศึกษามีสมรรถนะท่ีครบถวนตามหลักสูตร สามารถ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได 

3. พัฒนานักศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษาให สามารถสราง

ผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง 

3.นักศึกษามีศักยภาพดานการวิจยัสงู คณะมีผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน 

และมีผลงานทําใหเกิดนวัตกรรมมากข้ึน 
 

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูรับผิดชอบรวม : รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา (Education transformation) 

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ 

(Keyresult) 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1พัฒนาหลักสตูรเดิมสูกระบวนทัศนใหม สงเสรมิการเรียนรูแบบใหม (Flipped classroom) เนนการเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง (Experiential learning) 

1.สงเสรมิใหหลักสูตรเดมิปรับเปลีย่นวิธีจัดการเรียนรูปแบบใหม 

2.สงเสรมิใหพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการขามศาสตร 

3.สงเสรมิใหนักศึกษาไดเรยีนรูในสถานการณจริง 

4.พัฒนาอาจารยใหพรอมสําหรับการเรยีนการสอนรูปแบบใหม 

5.แกไขกฎ ระเบียบและปรับเปลีย่นวิธีการวัดและประเมินผลเพ่ือรองรับการ

จัดการศึกษารูปแบบใหม 

6.ระบบการบริหารจัดการศึกษาออนไลน (Learning management 

system) 

-รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตท้ังทางดาน

ความสามารถเชิงวิชาชีพการสัตวแพทยและคุณธรรม 

จริยธรรม (P/E/S) (รอยละ 82) 

-รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําท้ังในประเทศและตางประเทศ 

และศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 ป (P/E) (รอยละ 100) 

-รอยละของนักศึกษาคณะสามารถเรียนรูผานระบบ

สารสนเทศไดในทุกพ้ืนท่ีของคณะ (รอยละ 100) 

-จํานวนบทเรียนออนไลนสะสม (15 บทเรียน) 

- จํานวนรายวิชาท่ีสามารถจัดการเรียนรูออนไลนได 

ท้ังรายวิชา (67 รายวิชา) 

-รอยละของหลักสูตรท่ีมีคณุภาพหรือมีศักยภาพสูง 

(รอยละ 100) 

-จํานวนหลักสตูรท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

กระบวนการเรียนรู (4 หลักสูตร) 

-จํานวนหลักสตูร/รายวิชา หรือโปรแกรมท่ีตอบสนอง

การเรยีนรูตลอดชีวิต (4 หลักสูตร) 

-จํานวนระบบการบริหารจัดการศกึษาออนไลน (2 

ระบบ) LMS 
  

7,645,000 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

- รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และดิจิทัล 
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แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ 

(Keyresult) 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 2พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจาํเปนสาํหรบัอนาคต 

1. โครงการสงเสริมใหทุกหลักสูตรกําหนดสมรรถนะของบัณฑิต

(Competency based curriculum) 

2. โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีมุงเนนความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ 

และความเปนผูนํา 

3. สงเสริมการจางงานของนักศึกษา 

-จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมดานการพัฒนาตนเอง 

(500 คน) 
-จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการจิตสาธารณะ (450 คน) 

-รอยละของนักศึกษาท่ีมีการจางงานระหวางเรียนตอจํานวน

นักศึกษาท้ังหมด (รอยละ 17) 

150,000 

 

350,000 

 

200,000 

- รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และดิจิทัล 

- รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 3พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถสรางผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคณุภาพสูง 

1.มีระบบสนับสนุนท้ังทุน อุปกรณ และหองปฏิบัติการตลอดจนแหลงเรียนรู 

2.มีหลักสตูร Softskill training ซึง่เปน Extra curriculum เพ่ือการพัฒนา

นักศึกษา 

3.พัฒนาระบบการรับนักศึกษาท่ีมศีักยภาพท้ังในและตางประเทศ (Active 

recruitment) 

- รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับทุนสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสูง

กวาเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ สกอ. (รอยละ 80) 

-รอยละของนักศึกษาท่ีผานการอบรม Softskill มากข้ึน    

(รอยละ 85) 

-รอยละของนักศกึษาตางชาติและนักศึกษาไทยท่ีมีศักยภาพสูง

เพ่ิมข้ึน (รอยละ 7) 

-รอยละของหลักสูตรท่ีอยูใน division 1 

(รอยละ 100) 
 

200,000 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทํางานวิจัย (Research transformation) 

เปาประสงค 

1. เพ่ิมศักยภาพการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการสรางนวัตกรรมใหม (Research for innovation) 

2. พัฒนาระบบบูรณาการเพ่ือการสรางงานวิจัยตอบโจทยประเทศ (Research driven social development) 

3. สรางความรวมมือกับเครือขายท้ังในและตางประเทศดานการวิจัย (Research network) 

4. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in business solutions) 
  

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานบุคลากรวางแนวทางในการสรางนักวิจัยอยางเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ

ทํางานเปนทีม สามารถสรางผลงานวิจัยท้ังในระดับนานาชาติ และนําไปสูการสรางผลิตภัณฑ

หรือนวัตกรรมเพ่ือการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

- ดานโครงสรางหนวยงานและการบริหารจัดการ1) ยกระดับใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ 

(Research program) เพ่ือใหสามารถตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได 2) เนน

งานวิจัยระหวางสาขา (Interdisciplinary research) ท่ีมีคุณภาพสูง (High quality) และเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล (International recognition)   

- ดานส่ิงสนับสนุน สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนานักวิจัย การสรางผลงานวิจัย การสรางเครือขาย

ระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เนนการสรางงานวิจัย

ระหวางสาขา กลุมวิจัยเฉพาะทาง และโครงการวิจัยขนาดใหญ (Research program) วางระบบ

การนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนท้ังการเกิดผลิตภัณฑใหม และนวัตกรรม 
 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1.  เพ่ิมจํานวนนักวิจัยของคณะ คณะมีจํานวนนักวิจัย เพ่ิมข้ึนจากเดิมปละไมนอยกวา รอยละ 2 

2.  สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีทํางานวิจัยเปนทีม

และทํางานตอเน่ือง (Research programs) เพ่ือใหสามารถ

ตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได 

มีการเพ่ิมจํานวนโครงการวิจัย (Research program) อยางนอย

ปละ 1 ทีม 

3.  ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสรางผลิตภัณฑใหมหรือนวัตกรรมในเชิง

พาณิชย (Innovation and commercialized research) 

มีจํานวนผลิตภัณฑและนวัตกรรมท่ีสามารถสรางรายไดใหกับ

คณะเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

4.  สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(Partnership in business solutions) 

คณ ะมีจํานวนเครือข ายความรวมมือ กับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ไมนอยกวา 1 เครือขาย 

5. ยกระดับหองปฏิบัติการของคณะใหไดมาตรฐานและมคีวาม

ปลอดภัย 

หองปฏิบัติการของคณะไดรับการการรับรอง มีมาตรฐานและมี

ความปลอดภัย เพ่ือใหนักวิจัยสามารถขอทุนวิจัยได 

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดฝีายวิชาการและวิจยั 

ผูรับผิดชอบรวม : ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทํางานวิจัย (Research transformation) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1เพ่ิมจํานวนนักวิจัยของคณะ 

1.การเพ่ิมจํานวนและศักยภาพนักวิจัยของคณะ โดยสรางระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

(Mentorship) และการสรางเครือขายการวิจัยกับสถาบันตางประเทศ 

2.สนับสนุนโครงการวิจัย 

3.เพ่ิมจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 

- รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ ในระดับ

นานาชาติ ในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus/ISI ตอ

จํานวนอาจารยประจํา (P/E) (รอยละ 0.50) 

- รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ ในระดับ

นานาชาติ ในฐานขอมูล Scopus/ISI ท่ีอยูใน Quartile 1 

(P/E) (รอยละ 30) 

- จํานวนนักศึกษาปริญญาโทท้ังหมด(P/E) (... คน) 

- จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกท้ังหมด(P/E) (... คน) 

150,000 

 

1,860,000 

 

-รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

กลยุทธท่ี 2สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีทํางานวิจัยเปนทีมและทํางานตอเน่ือง (Research programs)เพ่ือใหสามารถตอบโจทยใหญท่ีมผีลกระทบ (Impact) สูงได 

1 . ส ร า ง ร ะ บ บ แ ล ะ แ ร งจู ง ใจ ให นั ก วิ จั ย ร ว ม ก ลุ ม เป น ที ม วิ จั ย 

(Researchprogram) 

-จํ า น ว น  Research program ส ะ ส ม  (โค ร งก า ร )  (3 

โครงการ) 

-จํานวนงบประมาณดานการวิจัย (P/E) (ลานบาท)(10 ลาน

บาท) 

-จํานวนการใชประโยชนจากงานวิจัยและพัฒนาในดาน

สาธารณะและนโยบาย (E)(โครงการสะสม)(30 โครงการ

สะสม) 

500,000 -รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

กลยุทธท่ี 3 ผลักดันงานวิจยัเพ่ือสรางผลติภณัฑใหมหรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย (Innovationandcommercializedresearch) 

1.สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovationprocess) -จํานวนโครงการท่ีไดเริ่มดาํเนินการ(1 โครงการ) 150,000 -รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 4สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnershipinbusinesssolutions) 

1. สรางความรวมมือและสรางนวัตกรรมในการทําวิจัยรวมกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

-จํานวนโครงการความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม (1 โครงการ) 

 

150,000 -รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

กลยุทธท่ี 5ยกระดับหองปฏิบัติการของคณะใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

1.โครงการยกระดับหองปฏิบัติการคณะสตัวแพทยศาสตร Esprel Checklists -จํานวนหองปฏิบัติการท่ีไดรับยกระดับความปลอดภัยตาม

เกณฑ Esprel Checklists การรบัรองมาตรฐาน (5 หอง) 

 

100,000 -รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Human resource  management transformation) 

 

เปาประสงค 

1. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเปนฐาน (Merit based HRM) 

2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปน

เลิศในระดับสากล (Qualified personnel) 

3. พัฒนาความรูและทักษะในการทํางาน (Continuous upskills) 

4. พัฒนาทักษะและสรางการรูเทาทันยุคดิจิทัล(Digital literacy and skills) 

6. สนับสนุนสงเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and healthy life) 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานบุคลากรพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากรใหมีทักษะท่ีหลากหลาย    

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

- ดานโครงสรางหนวยงานและการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมุงเนนการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดหาท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในการทํางานเขารวมในการวางแผนงาน 

- ดานส่ิงสนับสนุนนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดานบุคลากรใหครบ 100% ของ

งานประจํา 
 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือตอการสรางผลงาน มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

2. ยกระดับขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร บุคลากรทุกคนมีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง และมี

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการทํางานในอนาคต 
 

ผูรับผิดชอบหลัก: คณบดี 

ผูรับผิดชอบรวม: รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตวและศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource  management transformation) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1สรางระบบบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีเอ้ือตอการสรางผลงาน 

1. มีระบบสงเสริมความกาวหนาตามความถนัด -รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารย

ประจําท้ังหมด (P/E) (รอยละ 90) 

-รอยละการไดรับการเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ไมนอยกวา

ปละ 1 ครั้ง (สายวิชาชีพ + สายสนับสนุนท่ัวไป) 

- - คณบด ี

2. นําระบบการประเมินผลการดําเนินงานแบบ OKR (Objective and key 

result) เพ่ิมประสิทธิภาพ 

-รอยละของสวนงานบุคลากรท่ีไดใชระบบ OKR และมีการ

ถายทอดไปยังบุคลากร (รอยละ 90) 

- - คณบด ี

- รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการทํางานในอนาคต  

(Future skill development) 

-รอยละระดับทักษะดานสารสนเทศของบุคลากร(รอยละ 

70) 

- - คณบด ี

2. พัฒนาระบบและกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร -ผลิตภาพของบุคลากร (เงินรายได) (ลบ./คน) 

(สายวิชาการ/สายสนับสนุน) (0.39 ลบ/คน) 

-รายจายดานบุคลากรตอหัว (งบบุคลากร) 

(สายวิชาการ/สายสนับสนุน)(0.51 ลบ/คน) 

6,499,350 - รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

-รองคณบดฝีายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 3สรางระบบการจางงานที่หลากหลายและยืดหยุน (Flexible employment) 

1. มีระบบการจางงานท่ีหลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ -รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกตออาจารยประจาํ

ท้ังหมด (รอยละ 70) 

- 

 

- คณบด ี
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ 

(Academic service transformation) 
 

เปาประสงค 

1. ปลูกฝงแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of social devotion) 

2. ตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคม (Center of social wisdom) 
 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานบุคลากรกระตุนจิตวิญญาณแหงอุดมการณ “การอุทิศเพ่ือสังคม” สรางความรูและความเขาใจใน

แนวคิดการสรางคุณคารวม (Creating shared value : CSV) รวมท้ังผลักดันใหบุคลากรมีบทบาทใน

ชุมชนทุกระดับเพ่ิมมากข้ึน 

- ดานโครงสรางหนวยงานและการบริหารจัดการงานบริการวิชาการท่ีตองทํางานเชิงรุกในการเขาหา

ความตองการของชุมชนระดับตาง ๆ ตลอดจนผลักดันใหบุคลากรและนักศึกษาทํางานดานการ

ใหบริการสังคมเพ่ิมข้ึน 

- ดานส่ิงสนับสนุน นําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการยกระดับความสามารถในการบริการวิชาการสูสังคม  

 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย(Goals) 

1. สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีอยูเดิม  บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการ

สังคมเพ่ิมมากข้ึนท้ังจํานวนคนและจํานวนกิจกรรม 

2. สรางโครงการบริการวิชาการใหมเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูและ

ภูมิปญญาของสังคม (Center of social wisdom) 

 

ยกระดับบทบาทในฐานะขุมปญญาของชาติ  ในการ

ตอบสนอง ช้ีนํา และเตือนสติสังคม  

3. ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate social responsibility : CSR) สูการสรางคุณคา

รวมกัน (Creating shared value : CSV)   

มีผลงานจากการบริการวิชาการแกชุมชนหรือผูประกอบการ

มากข้ึน 

 

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตวและศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ (Academic service transformation) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยูเดิมใหสามารถทํางานไดตอเน่ืองและดียิ่งข้ึน 

1. การบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว สงเสริมใหบุคลากร นักศึกษา และ

สวนงานภายในเสนอความคิดในการทํางาน และปลูกฝงจิตสํานึกรับใช

สังคม ผานการผลักดันและสนับสนุนของคณะ 

2. การจัดอบรมระยะสั้น 

-จํานวนงบประมาณดานบริการวิชาการ (P/E) (42ลานบาท) 

-รอยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอการมี

สวนรวมในการใหบริการ 

-รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลสัตว 

-จํานวนหลักสูตร/โครงการจัดอบรมระยะสั้นดานสุขภาพ

สัตว 

39,060,000 -รองคณบดฝีายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 2สรางโครงการบริการวิชาการใหมเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูและภมูิปญญาของสังคม (Center of social wisdom) 

1. วางระบบและกลไกสนับสนุนการสรางโครงการบริการวิชาการใหม 

 

-จํานวนชุมชนท่ีไดรับการบริการอยางบูรณาการจากคณะ 

(E) (2 ชุมชน) 

-งบประมาณท่ีจัดสรรสําหรับจัดโครงการบริการวิชาการใหม 

-เสนอแนะเพ่ิมได 

140,000 -รองคณบดฝีายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 3 ปรับเปลีย่นการบริการวิชาการ จากความรับผดิชอบตอสังคม (Corporate social responsibility : CSR) สูการสรางคณุคารวมกัน (Creating shared value : CSV) 

1. สงเสริมการนําความรูและประสบการณจากโครงการบริการวิชาการสูการ

สรางผลงานของคณะ 

-จํานวนผลงานท่ีเกิดจากการใหบริการวิชาการของคณะใน

รูปแบบ CSV (5 ผลงาน) 

-จํานวนนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากผลงานวิจัยและการบริการ

วิชาการ (1 ผลงาน) 

-จํานวนผลงานวิจัยท่ีตอบโจทยหรอืแกปญหาของชุมชน 

(ผลงาน) 

700,000 -รองคณบดฝีายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

เสาหลักที่ 2 Ecological : ดานการรักษาระบบนิเวศ 

ดําเนินการใหระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 
 

ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร คือ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร (Management transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางคณะใหเปนท่ีนาทํางาน (Best place to work) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางคณะใหเปนท่ีนาอยู (Great place to live) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล (Digital transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนําคณะสูความเปนนานาชาติ (Internationalization) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองคกร  

(Management transformation) 

 

เปาประสงค 

 1. การปรับปรุงกฎระเบียบใหเอ้ือตอการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 

2. กระจายอํานาจการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. สงเสริมใหเกิดหนวยธุรกิจใหมข้ึนในคณะ 
 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานบุคลากร พัฒนาบุคลากรคณะใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ดานโครงสรางและระบบการทํางาน ปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ      

ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน เพ่ิมระบบบริหารจัดการใหเปนองคกรแนวราบใหมากข้ึน 

- ดานสิ่งสนับสนุนนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. ทบทวนระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานเพ่ือการ

ขับเคลื่อนกลยุทธ (Strategic lead, regulation follow) 

มีแนวทางการปฎิบัติงานท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อนองคกร 

 

2. กระจายอํานาจบริหารจัดการ (Centralized policy, 

decentralized operation) 

เปน ท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือ

สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมใหคณะใชความเขมแข็ง (Strength) และโอกาส 

(Opportunity) ในการสรางหน วย ธุร กิจ ใหมๆ  (New 

business model) 

มีหนวยธุรกิจใหมๆ เพ่ิมข้ึน 

 

ผูรับผิดชอบหลัก : คณบดี 

ผูรับผิดชอบรวม : รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองคกร (Management transformation) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1ทบทวนระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานเพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ (Strategic Lead, regulation follow) 

1.ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบใหเอ้ือตอการทํางานรวมกับการใชสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการระบบสนับสนุนใหครบทุกระบบ 

-รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ

ปฏิบัติการ (รอยละ 90) 

10,000 - คณบด ี

- รองคณบดีฝายวางแผนและ

งบประมาณ 

กลยุทธท่ี 2กระจายอํานาจบริหารจัดการ แตรวมศูนยดานนโยบายและระบบบริหารจดัการ (Centralized policy, decentralized operation) 

1. การบริหารจัดการเช่ือมโยงกับระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

 

-รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณทันเวลา 

(แผนดิน/รายได) (รอยละ 100/รอยละ 8792) 

-รอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ(30 วัน) 

- - คณบด ี

- รองคณบดีฝายวางแผนและ

งบประมาณ 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหคณะใชความเขมแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสรางหนวยธุรกิจใหมๆ (New business model) 

1. สรางกลไกในการสรางรายไดจากรูปแบบธุรกิจใหม 

2. การใหบริการโรงแรมสัตวเลี้ยง 

-รอยละของรายได จากการบริหารจัดการทรัพยสินตอ

คาธรรมเนียมการศึกษา (รอยละ 210) 

- - คณบด ี

- รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางคณะใหเปนท่ีนาทํางาน 

(Best place to work) 

 

เปาประสงค 

1. พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี (Good workplace) 

2. พัฒนาระบบการเขาถึงอินเทอรเน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly effective internet connection) 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานโครงสรางหนวยงานและการบริหารจัดการมีระบบบํารุงรักษาอุปกรณ ครุภัณฑ 

และมีระบบโครงขายใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

- ดานส่ิงสนับสนุนมีแผนพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน ท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร 

มีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ มีระบบการเรียนรูดวยตนเองของบุคลากรผานออนไลน 

 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. การสรางสภาพแวดลอมท่ีพรอมสําหรับการทํางาน (Good 

workplace) ของบุคลากรทุกกลุม 

 

เปนท่ีมีสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานพรอมสําหรับ

บุคลากรทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผูพิการ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน 

มีระบบการจัดการสวัสดิการและสทิธิประโยชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3. การสรางความผูกพันกับบุคลากรอยางเปนระบบ มีความผูกพันท่ีดีกับบุคลากร 

4 การจัดการความรูและการเรยีนรูขององคกร มีระบบการจัดการความรูและการเรียนรูขององคกร 

 

ผูรับผิดชอบหลัก : คณบดี 

 : รองคณบดีฝายโรงพยาบาลและศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางคณะใหเปนท่ีนาทํางาน (Best place to work) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีพรอมสําหรับการทํางาน (Good workplace) ของบุคลากรทุกกลุม 

1.จัดหาอุปกรณใหพรอมสําหรับการทํางานโดยเฉพาะคอมพิวเตอรและการ

เช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

2.มีเครื่องมือ ครภุัณฑ และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทํางาน ได

มาตรฐานตามหลักอาชีวอนามัย 

3.มีระบบความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน เชน ระบบกลองวงจรปด ระบบ 

access เขาพ้ืนท่ีทํางาน 

4.พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานในสภาพแวดลอมท่ีเปนดิจิทัล และพัฒนา 

Digital literacy ของบุคลากร 

-จํานวนคอมพิวเตอรท่ีมีการซื้อใหม/ปรับปรุง (25 เครื่อง) 

-รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรดานการ

จัดการสภาพแวดลอมของคณะ (P/E/S) (รอยละ 85 88) 

-บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาในแตละปและปฎิบัติงานไดจริง 

(100 คน รอยละ 50 คน) 

380,000 

 

3,107,600 

 

10,000 

 

- 

- คณบด ี

- รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสทิธิประโยชน 

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพ  

2.การสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ 

3.การยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากร กองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะ 

-รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน(รอยละ 85 90) 

-รอยละความผูกพันของบุคลากร (85) 

1,000,000 

200,000 

50,000 

-คณบด ี

-รองคณบดฝีายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 3 การสรางความผูกพันกับบุคลากรอยางเปนระบบ 

1.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

2.พัฒนาและสงเสรมิการสรางผลงานทางวิชาการ 

3.การสงเสริมคานิยมและจติวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

4.การยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากร 

-รอยละความผูกพันของบุคลากร(รอยละ 85) 

-บุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ท้ังภายในและภายนอก (25 

คน) 

 

300,000 

- 

30,000 

- รองคณบดีฝายวางแผนและ

งบประมาณ 

- รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 4 การจัดการความรูและการเรียนรูขององคกร 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

1. การสรางเครือขายการแลกเปลีย่นเรียนรูกับหนวยงานท้ังในและนอก

มหาวิทยาลยั   

2.การจัดการความรูและคนหาการปฏิบัติท่ีเปนเลศิ 

3.การขยายผลและใชป ระโยชน จากองคความรูอย างเป นระบบ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

-จํานวนการใชประโยชนจากการจดัการความรูสะสม(5เรื่อง) 

-รอยละของ MOU ท่ีมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

50,000 - คณบด ี
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางคณะใหเปนท่ีนาอยู 

(Great place to live) 

 

เปาประสงค 

 1. รักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Environment and energy friendly) 

 2. ใชทรัพยากรท่ีคุมคา (Responsible consumption) 

3. รักษวัฒนธรรมไทย และมีสนุทรียะ (Thai culture and aesthetics) 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานบุคลากรพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหมากข้ึน 

- ดานส่ิงสนับสนุนมีการกําหนดนโยบายดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และกํากับดูแลอยางจริงจัง ท้ัง 

บุคลากร และนักศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกระตุนใหเกิดกิจกรรมเพ่ือสรางจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. สรางคณะสีเขียวดวยนโยบาย 5G (Green campus 

initiative) 

เพ่ือใหเปนคณะท่ีมีชีวิต และสุนทรียะ สงผลใหเกิดความสุขใน

การเรยีนรู การทํางาน และการพักอาศัย 

2. เนนนโยบายอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับนโยบายการเปนผูนําดานการอนุรักษพลังงาน 

ลดของเสีย และมีสภาพแวดลอมท่ีสวยงามของมหาวิทยาลยั 

 

ผูรับผิดชอบหลัก : คณบดี 

 : รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตวและศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางคณะใหเปนท่ีนาอยู (Great place to live) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 สรางคณะสีเขียวดวยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 

1. ผลักดันนโยบาย Green campus ผานกระบวนการ 5G แบบมีสวนรวม

ของบุคลากรและนักศึกษา (Green university, Give, Get, Good และ 

Great) 

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพเพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงาน 

-รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากรตอการ

จัดการสภาพแวดลอมของคณะ (P/E/S) (รอยละ 90) 

-จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุน 5G (20 กิจกรรม) 

200,000 - คณบด ี

- รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 2 เนนนโยบายอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 

1.การอนุรักษพลังงานโดยการใชอุปกรณประหยัดพลังงานหรือดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

-ปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดไดจากโครงการอนุรักษพลังงาน

เพ่ิมข้ึนเทียบกับการใชพลังงานของปท่ีผานมา (E) (รอยละ 

2) 

-จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน (3 

โครงการ) 

105,000 - คณบด ี

- รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว

และศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปล่ียนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 

(Digital transformation) 

  

เปาประสงค 

 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลใหพรอมตอการใชงานท้ัง โปรแกรม และโครงขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Highly effective internet connection) 

2. พัฒนาความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy work and living places) 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานบุคลากรมีการสรางบุคลากรท่ีมีองคความรูดาน Digital technology ท่ีลงลึกในระดับท่ีสามารถ

ทําวิจัย และพัฒนาออกมาเปนนวัตกรรมท่ีสามารถใชงานได 
 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. การพัฒนาระบบการทํางานและการเรียนรูดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานใหม โดย

อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 สรางปรับเปล่ียนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล (Digital transformation) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1การพัฒนาระบบการทํางานและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.พัฒนาระบบงานแบบไรกระดาษในกระบวนการทํางานทางธุรการ และการ

เรียนการสอน 

-จํานวนงานสะสมท่ีไดรับการพัฒนาใหมหรือปรับปรุง 

(Digital workflow) (5งาน) 

10,000 - รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และดิจิทัล 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการ เชน การรับเขา

นักศึกษาและบุคลากร ศิษยเกาสัมพันธ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการ

พัสดุ ระบบบุคลากร และระบบการจัดการศึกษา ท่ีเช่ือมโยงระบบขอมูลถึงกัน

และใชงานรวมกันไดท้ังหมด 

-จํานวนระบบท่ีไดรับการพัฒนาสะสม (6ระบบงาน) - - รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และดิจิทัล 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนําคณะสูความเปนนานาชาติ 

(Internationalization) 

 

เปาประสงค 

1. สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ (World class) 

2. พัฒนาความเปนนานาชาติ (Internationalization) 

 

กลยุทธ/เปาหมาย 

กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ

เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ด า น ก า ร ศึ ก ษ า  วิ จั ย  แ ล ะ บ ริ ก า ร 

(International networking) 

มีเครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติสําหรับพันธกิจ

ทุกดานของคณะ 

2. สรางความรวมมือและการพัฒนารวมกับประเทศในเอเชีย 

ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

รวมถึงการรวมสรางนวัตกรรม 

คณะสัตวแพทยศาสตรเปนศูนยกลางดานวิชาการระดับ

อาเซีย 

3. สรางความเปนนานาชาติท้ังดานบุคลากร นักศึกษา และ

สภาพแวดลอม (International environment) 

คณะสัตวแพทยศาสตรมีบรรยากาศของความเปน

นานาชาติ 

ผูรับผิดชอบหลัก : คณบดี 

ผูรับผิดชอบรวม :รองคณบดี/ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ (Internationalization) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศเพ่ือยกระดับดานการศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) 

1. สรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูในอันดับ 1 ใน 400 ของโลก -จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการตาม MOU กับ

มหาวิทยาลัยท่ีอยูในอันดับ 1 ใน 400 ของโลก (3 โครงการ) 

150,000 - คณบด ี

- รอง/ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 

กลยุทธท่ี 2 สรางความรวมมือและการพัฒนารวมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนท้ังดานการเรยีนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ รวมถึงการรวมสรางนวัตกรรม 

1. สรางความรวมมือและการพัฒนารวมกันกับภูมิภาคอาเซียนและ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยเนนมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับโลก และ

มหาวิทยาลัยในประเทศใกลเคียง 

-จํานวนนักศึกษาตางชาติแบบ degree (Full-time) ในระดับ

บัณฑิตศึกษาท้ังหมด (E) (13 คน) 

- จํานวนมหาวิทยาลัยตางชาติท่ีมคีวามรวมมือในการ

แลกเปลีย่นหนวยกิต (Credit transfer system) (1 

มหาวิทยาลยั) 

1,600,000 - รอง/ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย 

กลยุทธท่ี 3 สรางความเปนนานาชาติท้ังดานบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดลอม (Environment) 

1. . สนับสนุนทุนการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ท้ังสวนท่ีออกไปศึกษาตอ และ

สวนท่ีเขามาศึกษาตอในคณะ (Outbound & inbound exchange fund) 

-จํานวนนักศึกษาท่ีออกไปฝกงานตางประเทศและจาํนวน

นักศึกษาท่ีมาฝกงานท่ีคณะ (95 10 คน) 

1,000,000 -รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

เสาหลักที่ 3 Spiritual : ดานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 

                               (Collaboration/coordination projects) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

(Good governance) 

 

เปาประสงค 

 1. บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และสรางสันติสุข (Good governance and peace) 

 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ดานบุคลากรสงเสริมคานิยมดานความโปรงใสและความรับผิดชอบใหกับบุคลากรทุกระดับ 

- ดานสิ่งสนับสนุนสงเสริมคานิยม 10 ประการ ดานธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ/เปาหมาย 

  กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. วางระบบการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล (Good 

governance for all units) 

เปนคณะท่ีเปดเผย โปรงใส และเปนธรรม  

 

ผูรับผิดชอบหลัก : คณบดี 

ผูรับผิดชอบรวม : รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ (Key result) 
 

 
 

กลยุทธท่ี 1วางระบบการบริหารจดัการดวยหลักธรรมาภิบาลใหเกิดท่ัวท้ังคณะ (Good governance for all units) 

1. การดําเนินการตามนโยบายการกํากับองคกรท่ีดี -รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอการ

บริหารคณะ (S) (รอยละ 85 92) 

-รอยละของการแกไขปญหาขอรองเรียน (100) 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 

  (Collaboration/coordination projects) 

 

เปาประสงค 

1. เสริมสรางความสมานฉันท และความรวมมือระหวางหนวยงาน 

(Collaboration/coordination)  
 

 

กลยุทธ/เปาหมาย 

  กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) 

1. จัดทําโครงการขนาดใหญรวมกันระหวางคณะในกลุม

วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

กลุมสังคมศาสตร 

มีความรวมมือในการทําโครงการขนาดใหญเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยรวมกัน  

2. มีความรวมมือกับศิษยเกาหรือองคกรของศิษยเกาในการ

พัฒนาคณะ 

มีความรวมมือกับศิษยเกาและ/หรือองคกรของศิษยเกาใน

การทําโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาคณะรวมกัน 

 

ผูรับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูรับผิดชอบรวม : รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตวและศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration/coordination projects) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ (Key result) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 จัดทําโครงการขนาดใหญรวมกันระหวางคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสังคมศาสตร 

1.โครงการฟารมอัจฉริยะ (Smart farming) -จํานวนกิจกรรมการเรียนการสอน  

การวิจัยและการบริการวิชาการ(2โครงการ) 

150,000 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

2.โครงการศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสรางสรรคและชุมชนสัมพันธ -จํานวนนวัตกรรม(1โครงการ) 150,000 - ผูชวยคณบดฝีายพัฒนานักศึกษา 

กลยุทธท่ี 2 มีความรวมมือกับศิษยเกาหรือองคกรของศิษยเกาในการพัฒนาคณะ 

1.โครงการความรวมมือกับศิษยเกา และ/หรือองคกรของศิษยเกาในการ

พัฒนาคณะ 

-จํานวนโครงการ (7 โครงการ) 

-รอยละความพึงพอใจของศิษยเกาตอกิจกรรมสราง

ความสัมพันธและการใหบริการตางๆ (90) 

50,000 - รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว 

และศิษยเกาสัมพันธ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

จุดมุงเนนของแผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตามท่ีรัฐบาลโดยทานนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทรโอชาไดแถลงนโยบายของรัฐบาลเม่ือวันท่ี 25 

กรกฎาคม 2562 โดยประกาศนโยบายหลัก 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง รวมถึงกรอบนโยบาย 4 มิติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศดวยการ

พัฒนาการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สะทอนผาน 4 มิติ ดังนี้  

มิติท่ี 1: สรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) ทุกอายุ ทุกชวงวัย สามารถพัฒนาตัวเองได

ตลอดเวลา ไมตกเทรนด   

- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม  ใหเขากับอาชีพแหงอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายในโลกยุค

ใหม อยางเทาทัน 

- สรางบัณฑิตคุณภาพพรอมสูโลกใบใหมแหงศตวรรษท่ี 21   

- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Skill for the future) อยางเปนรูปธรรม ท้ัง Upskill และ 

Reskill คนทํางาน 

- สนับสนุนการเรียนรูสําหรับคนสูงวัย 

มิติท่ี 2: สรางและพัฒนาองคความรู 

- ปรับโจทย ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยใหตอบโจทยประเทศไทย 

- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว 

- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทยประเทศ ท้ัง Smart farming, Active citizen, Zero-waste และ 

AI for all 

มิติท่ี 3: สรางและพัฒนานวัตกรรม 

- สรางกองทุนพัฒนาสตารทอัพรุนใหม (Young startup) และการใหคําปรึกษาจากผูรูจริง (Mentor 

in residence) อยางครบวงจร 

- สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม 

- สรางมูลคาเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เปน Innovated in Thailand 

มิติท่ี 4: ปฏิรูปการอุดมศึกษา 

- ปลดล็อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอตําแหนงวิชาการให 

เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก 

- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุมภารกิจ ตอบโจทยประเทศ 

- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม สรางระบบธนาคารหนวยกิต (Credit bank) ท่ีสามารถเลือก

เรียน ในสิ่งท่ีตนสนใจ (Modular system) สะสมเปนปริญญาจิ๋ว ไรขอจํากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ 

และ สามารถนําเอาประสบการณท่ีมีมาเทียบหนวยกิตได 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดวิคราะหทิศทางของ

รัฐบาลจากคําแถลงนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 - 2566 ซ่ึงไดกําหนดเปาหมายหลัก 3 ดาน 11 ประเด็นยุทธศาสตร 30 

กลยุทธ และ 55แผนงาน/โครงการ 

 

ตาราง :  สรุปจํานวนแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวน 

กลยุทธ 
แผนงาน/

โครงการ 

People : ดานการสงมอบคุณคาแกประชาคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 3 12 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย 5 7 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 3 5 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ 3 3 

Ecological : ดานการรักษาระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร 3 3 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน 4 13 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู 2 3 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 : ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 1 2 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 : การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาต ิ 3 3 

Spiritual : ดานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 : การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 : เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 2 3 

รวม 30 55 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

กรอบงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 70,513,300 บาท 

โดยไมรวมสนับสนุนการดําเนินงานสวนกลางและเงินทุนสํารอง โดยการกําหนดกรอบวงเงินการใชจาย

งบประมาณเงินรายได (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
 

ตาราง : งบประมาณรายจาย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

 (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ)        หนวย : บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร 
คาใชจาย

บุคลากร 

คาใชจาย

ดําเนินงาน 

คาใชจาย

ลงทุน 

อุดหนุน

ดําเนินงาน 

คาใชจาย

อื่น 

รวมท้ังส้ิน รอยละ 

พันธกิจ        

 - การผลิตบัณฑิต 2,681,600 6,499,350 3,107,600 14,379,750 400,000 27,068,300 38.39 

 - การวิจัย - - - 5,610,000 200000 5,810,000 8.24 

 - การบริการวิชาการ 8,113,430 24,571,670 374,900 940,000 900000 36,900,000 49.49 

 - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 140,000 - 140,000 0.2 

 - การบริหารจัดการองคกร - - - 2,595,000 - 2,595,000 3.68 

รวมท้ังหมด 10,795,030 31,071,020 3,482,500 23,664,750  1,500,000  70,513,300 100 

รอยละ 15.31 44.06 4.94 33.56 2.13 100 100.00  

 

 

ตาราง :  ประมาณการรายจายงบประมาณ (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สวนงาน/หนวยงาน รวมท้ังสิ้น (บาท) 

1 กองบริหารงานคณะ 36,513,300 

2 โรงพยาบาลสัตว 34,000,000 

 

รวมท้ังหมด 70,513,300 
 

หมายเหตุ : งบประมาณของสวนงานในงบรายจายสมทบจายคาสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5% งบรายจาย

อุดหนุนการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3% และงบรายจายกองทุนพัฒนาอาจารย/บุคลากรและการวิจัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 1% ตั้งท่ีงบรายจายสํานักงานอธิการบด ี
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

การกํากับติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน

แผน ท่ี ใช เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น  แล ะ ขับ เค ลื่ อ น แผน ยุ ท ธศ าสต ร ก ารบ ริ ห ารค ณ ะสั ต วแพ ท ยศาสต ร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 - 2566 เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหลักของคณะ คือ 

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ การผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถถายทอดองคความรูเพ่ือนําไปแกไขปญหาใหกับ

ชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมท้ังไดรับการยอมรับท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให

เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ   มีความรับผิดชอบตอสังคมสูการสรางคุณคารวมกัน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

รวมท้ังสิ้น 11 ประเด็นยุทธศาสตร 30 กลยุทธ 55 แผนงาน/โครงการ โดยการถายทอดเปาประสงค และ

ตัวชี้วัดใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกันจากระดับคณะสูระดับสวนงานยอย ซ่ึงจะ

ไดจัดประชุมเพ่ือชี้แจง ถายทอดแผนสูการปฏิบัติใหรับทราบท่ัวท้ังทุกหนวยงาน รวมท้ังดําเนินการจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ โดยการกําหนดผลลัพธท่ีสําคัญ  ตามหลักการของ 

OKR : Objectives and key results ซ่ึงพิจารณาตามภารกิจหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของคณะ และเพ่ือใหเกิดการกํากับติดตาม การนําแผนไปปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และชัดเจนนั้น 

คณะไดกําหนดใหมีการจัดทํารายละเอียดการใชจายงบประมาณประจําปและจะมีกระบวนการในการติดตาม

ความคืบหนาของโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือรายงานตอกรรมการคณะและมหาวิทยาลัยท้ังการกํากับ

ติดตามผานตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร และตัวชี้วัดระดับโครงการ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ โดยจะแบงชวงระยะเวลาในการติดตามออกเปนรายไตรมาส คือ 

รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สําหรับการดําเนินงานจะมีการนําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

ตัวชี้วัด และคาเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรเขาสูระบบ และกลไกการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยระดับคณะ ระดับหลักสูตร เพ่ือใหผูบริหารไดมีระบบในการติดตามขอมูล ความคืบหนาของการ

ดําเนินงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง รวมท้ังใชเปนขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

ตาราง : รายละเอียดการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา 

การรายงาน 

หนวยงาน 

ท่ีตองรายงานผลการดําเนินงาน 

วิธีการ ผูกํากับติดตาม 

 

1 การติดตามการใชจายงบประมาณ ทุกเดือน ภารกิจดานการเงินและบัญชี ติดตามการขออนุมัตเิงินประจาํงวดและการใช

จาย/รายงานผลการใชจายงบประมาณ 

• รองคณบดฝีายวางแผนและ

งบประมาณ 

2 การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

- ผลงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

- ผลงานตามโครงการ/กิจกรรม 

- ผลงานตามตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

- ปญหา/อุปสรรค/การแกไขปญหา 

ทุกไตรมาส ทุกฝาย/งาน/ภารกิจ ติดตามผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน 

Program monitoring report  และตามแบบ

การรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

• รองคณบดฝีายวางแผนและ

งบประมาณ 

3 การจัดทําขอมลูเพ่ือสรุปผลประกอบการจัดทํา

แผนงาน /แผนปฏิบัติการในปงบประมาณถัดไป 

- รายงานคาไฟฟา/นํ้ามันเช้ือเพลิง 

- การวิเคราะหบัณฑิตไดงานทํา 

- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

- ประสิทธิภาพการใชพ้ืนท่ี 

- รายงานการกอสราง และการใชจายงบลงทุน 

สิ้นปงบประมาณ 

 

ทุกฝาย/งาน/ภารกิจ ติดตาม และจดัทํารายงานขอมูลสารสนเทศ 

สถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และรายละเอียดสําคญั

ตางๆ ของคณะ 

• รองคณบดฝีายวางแผนและ

งบประมาณ 
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แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

แผนภาพ 

กระบวนการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน

 

 

รายงานผล 

การใชจายงบประมาณ 

(สงป.) 

 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ (PMR) 

 

 
รายงานผล 

ตามขอตกลง/คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

 

คณะกรรมการกํากบัติดตามและประเมินผลงาน

อธิการบดีฯกก.กาํกับติดตามและประเมินผลงาน

 

กองยุทธศาสตร 

สรุปผล/วิเคราะห/ประเมินผล และจัดทํารายงาน 

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สรุปผล/วิเคราะห/ประมวลผล  

รายงานผลเสนอรัฐบาล 

- สํานักงบประมาณ 

- สกอ. 

- ปปช. 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

 

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

• รายงานผลการใชจายงบประมาณ 

• รายงานตนทุนตอหนวยงานผลผลิต 

• รายงาน PART 

• รายงานการกอสรางและการใชจายงบ

 

• รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (PMR) 

• รายงานตามมาตรการกํากับดูแลองคการที่ดี 

• รายงานผลตามแผนการบริหารความเส่ียง 

 

• รายงานประจาํป 

• สถิติ/สารสนเทศมหาวิทยาลัย 

• รายงานนักศึกษาเต็มเวลา/ภาระงานอาจารย 

• รายงานคาสาธารณูปโภค 

อธิการบดี 

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณ 

= เร่ิมตน/ส้ินสุด = กระบวนการ = แสดงผลขอมูล = ตัดสินใจ = จุดเชื่อมตอ = ทิศทางการทํางาน 
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