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ค าน า 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 - 2566 ฉบับนี้

จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหาร พัฒนา และขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในช่วงเวลา 4 ปีข้างหน้า โดยส่วนหนึ่งได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเพ่ือการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ให้บรรลุตามนโยบายของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561-2565 ของ รศ.น.สพ.ดร.ชู
ชาติ กมลเลิศ ที่น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี วาระ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561-4 ตุลาคม พ.ศ.2565 และได้
มีการจัดท า/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2562-2566 
ของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในช่วง
ปี พ.ศ.2562–2566 โดยได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) การวิเคราะห์
สถานการณ์แวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562 ยังได้มีการประชุมสัมมนาเพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ พ.ศ. 2563-2566 เพ่ือน า
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนที่จะน าเสนอขอรับทราบความ
คิดเห็นจากประชาคม และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ตามล าดับต่อไป 

แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ฯ และส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะ
เป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมพลังน าไปสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนคณะให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร่วมกันต่อไปในอนาคต 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                                                                                 7 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 

ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้น
อย่างมากมายแทบจะตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ และด้านการบริหารจัดการองค์กร
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่จ านวนเด็กไทยเกิดน้อยลง สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมมาก
ขึ้น มีเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ท าให้การพ่ึงพาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยลดน้อยลง ภาวะเศรษฐกิจที่
มีแนวโน้มทรงตัวซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท าให้มีการ
เพ่ิมขึ้นของโรคอุบัติใหม่ การขาดแคลนน้ าดื่มและอาหารที่สะอาด ความเสี่ยงจากการโจมตีบนโลกไซเบอร์ และความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกท าลาย รวมถึงนโยบายระดับประเทศที่เน้นการใช้นวัตกรรมผลักดันประเทศให้ผ่านพ้นจาก
ประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ล้วนแล้วแต่ประเด็นส าคัญที่ถูกน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการรับมือ แก้ไข 
และพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน และประเทศพัฒนาก้าวไปข้างหน้า 

สิ่งท่ีท้าทายในอนาคต (Future challenges) คือ 
1. การแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการให้บริการด้านการเรียนรู้ ท าให้ต้องยกระดับความเป็นเลิศในด้าน

คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิจัย (Quality and academic excellence) และต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
เสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ (Democratization of knowledge and access) 

2. การพัฒนาและสรรหาอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีแนวคิดและมีความรู้ในศาสตร์ใหม่ๆ มาสอนและวิจัยเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Academic talent) โดยเฉพาะผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล
เทคโนโลยี (Digital technologies leader) เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี 

3. การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่างประเทศ (Global mobility) 
4. การสร้างร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น (Integration with industry) ในการผลิตบัณฑิต การ

ท างานวิจัย การสร้าง/พัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
5. การก าหนดเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษา การเชื่อมโยงเป็น

เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งในการน าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น “คณะสัตว
แพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม” เป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคมในทุกระดับ โดยมี
เครื่องวัดความส าเร็จอันส าคัญคือการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผ่านตัวชี้วัดที่ส าคัญต่างๆ เช่น การผ่าน
การประเมินมาตรฐานของหลักสูตรในระดับนานาชาติ เป็นต้น พร้อมทั้งได้ก าหนดเป้าหมาย/นโยบายที่ส าคัญ 3 ด้าน 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสีย (People) ด้าน
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ระบบนิเวศ (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว คณะจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มี
ความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive 
technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัย คณะจึงได้ก าหนดทิศทางการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปีข้างหน้า อัน
ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 29 กลยุทธ์ และ 55 แผนงาน/โครงการ ดังนี้  

1. ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ (People) คณะต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้ 1) 
ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เน้นการสอนเป็น
เน้นการเรียนรู้ (Teaching paradigm to learning paradigm) ปรับเปลี่ยนจากสอนให้รู้เป็นสอนให้คิด เพ่ือให้
บัณฑิตสามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ กับประเทศได้ 
2) ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research transformation) โดยปรับเปลี่ยนจากการท าวิจัยตามความสนใจ
ของนักวิจัย (Supply side) เป็นการท าวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ (Demand 
side) ปรับเปลี่ยนจากการท าวิจัยเป็นกลุ่มหรือโครงการเดี่ยว (Single project) เป็นการท าวิจัยเป็นทีม (Research 
program) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการท าวิจัยให้ไกล
กว่าการตีพิมพ์สู่การน าไปใช้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 3) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(Human resource management transformation) โดยปรับค่าตอบแทน สวัสดิการ   และสิทธิประโยชน์
ให้สามารถแข่งขันได้กับสถาบันอ่ืน สร้างเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทุกกลุ่มเพ่ือให้บุคลากรท างานได้อย่าง
มีความสุข และมีประสิทธิภาพ 4) ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic service transformation) 
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility : CSR) เป็นแนวคิดการสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) 

2. ด้านระบบนิเ วศ  (Ecological) คณะต้องมีการปรับ เปลี ่ยน  ดังนี ้  1) ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการ (Management transformation) โดยปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เ อ้ือต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Strategic lead, regulation follow) กระจายอ านาจบริหาร (Centralized policy, decentralized 
operation) 2) สร้างคณะให้เป็นที่น่าท างาน (Best place to work) โดยสร้างเครื่องมือและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในที่ท างานให้ครบถ้วน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ถูกหลักอาชีวอนามัย เพ่ือให้เป็นที่ท างานที่สนุกและท้าทาย 
ท าให้บุคลากรอยากท างานด้วยมากที่สุด  3) สร้างคณะให้เป็นที่น่าอยู่ (Great place to live) เพ่ือให้เป็น
สถานที่ที่มีความเหมาะสมในการใช้ชีวิต มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นพ้ืนที่สีเขียว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(Smart security) 4) การแปลงเป็นดิจิทัล (Digital transformation) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
บริหารอย่างครบถ้วน โดยการปรับให้เป็น Enterprise resource planning ที่ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการด้าน
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ทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง (E-procurement & payment) การจัดการคลังสินค้า 
(Inventory system) แ ล ะห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น  (Supply chain) 5 )  ก า ร น า ไ ป สู่ ค ว า ม เ ป็ น น า น า ช า ติ  
(Internationalization) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาด้าน
การศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ  
3. ด้านจิตวิญญาณความเป็นคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) คณะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดย 1) 
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good governance) โดยด าเนินการตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ใช้หลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & transparency assessment : ITA) 2) การ
สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration & coordination) เป็นการปลูกฝังและยกระดับจิตส านึก
ในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง (KKU first)   โดยการจัดท าโครงการที่เป็นเรือธงในการพัฒนา 
(Flag ship projects) ที่เป็นความร่วมมือของคณะ   และหน่วยงานที่จะท างานร่วมกันที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ และเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคณะ 
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดคุณค่าร่วมกัน ได้แก่ 1) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) เป็นโครงการ
หลักส าหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศ และคณะสัตวแพทยศาสตร์  2) 
โครงการศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลักส าหรับคณะในกลุ่ม
สังคมศาสตร์ที่จะมาท างานร่วมกันเพ่ือศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) และสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

การปรับเปลี่ยนที่ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 29 กลยุทธ์ และ 55 แผนงาน/โครงการนี้ จะท าให้คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ และท าให้
สามารถผ่านพ้นวิกฤตอุดมศึกษา มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา
ภูมิภาคและประเทศได้เป็นอย่างด ี
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ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563-2566 

 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 ได้จัดท าขึ้น

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานตามภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT analysis) การรับฟังความคิดจากหลายๆภาคส่วน เช่น ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและผู้ปกครอง บุคลากรของคณะ ฯลฯ โดยเน้นความสอดคล้องกับบทบาทและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
1.จุดมุ่งหมายและปณิธานของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 ตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาคใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่1 ของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้เพ่ือ
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้ง และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมากถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ให้มีฐานะความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังกระแสพระราช
ด ารัสแห่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า 

“การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มข้ึนอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างย่ิง 
เพราะท าให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่ส าคัญท่ีสุดส่วนหนึ่งของประเทศ 

ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง 
ความส าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความส าเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี” 

2.การก่อตั้งและพัฒนาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ใกล้กับประตูมอดินแดง และศาล

เจ้าพ่อมอดินแดง ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะล าดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 
เริ ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2530 จ านวน 40 คน ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที่ 1 
จ านวน 65 คนต่อปี 

โรงพยาบาลสัตว์ ตั้งอยู่ในบริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่คณะติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอ
ดินแดง) เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นสัตว์เลี้ยง และ
สัตว์เศรษฐกิจ 
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3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ให้บริการด้านการรักษา

โรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 
3. เพ่ือกระจายก าลังสัตวแพทย์ไปสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์ให้ทั่วถึง  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐด้านการส่งเสริม

ก าลังคนในการพัฒนาประเทศ  
4. เพ่ือเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น  โดยเป็นผลที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยสัตว์ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการพัฒนามาโดยล าดับ นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 
โดยอาจแบ่งพัฒนาการตามผลสัมฤทธิ์ของคณะไดเ้ป็น 3 ทศวรรษ ดังนี้ 
ทศวรรษที่หนึ่ง : ยุคแห่งการก่อตั้งคณะ (พ.ศ. 2529-2539) 
 ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงาน
คณบดี และ 8 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชา
พยาธิวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (โดยมีสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานใน
สังกัดในป ีพ.ศ. 2532) ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งมีการพัฒนาอาคารเรียนเพ่ือรองรับ
ทางด้านการเรียนการสอน ดังนี้ 

- ป ีพ.ศ. 2530 มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 
2531ซึ่งปัจจุบัน คือ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

- ป ีพ.ศ. 2533 ก่อตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ณ บ้านนาดอกไม้ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

- ป ีพ.ศ. 2533 เริ่มตีพิมพ์วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กิจพาณิชย์ เป็น
บรรณาธิการท่านแรก 

- ป ีพ.ศ. 2534 ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 คือ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ ปัจจุบันคือ อาคารณรงค์ กิจพานิชย์ 
- ป ีพ.ศ. 2536 ก่อสร้างอาคารหลังที่ 3 คือ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
- ป ีพ.ศ. 2536 มีการปรับเปลี่ยนให้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง เนื่องจากในระยะเริ่มแรก

ของการก่อตั้ง สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ต่อมาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่างๆ จึงได้ด าเนินการขอจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาให้เป็น
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาและขึ้นตรงต่อคณบดี  
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- ป ีพ.ศ. 2536 มีการปรับเปลี่ยนภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ให้เป็นหน่วยงานกลางฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ มีลักษณะเป็นการน าความรู้ที่เรียนมาฝึกปฏิบัติใน
การดูแลรักษาสัตว์ป่วยในโรงพยาบาล ดังนั้น อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบจึงควรจะเป็นอาจารย์จากภาควิชาที่
เกี่ยวข้องในการสอนวิชาทางคลินิก เช่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ภาควิชา
พยาธิชีววิทยา และภาควิชาอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัติ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็น
ดังกล่าว จึงเห็นสมควรเปลี่ยนภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลาง
ส าหรับให้อาจารย์จากภาควิชาต่างๆร่วมสอนปฏิบัติการและร่วมรับผิดชอบงานด้านการบริการรักษาสัตว์ร่วมกัน  

- ปี พ.ศ. 2536 มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชา จ านวน 3 ภาควิชาคือ ภาควิชาเภสัชวิทยา เปลี่ยนเป็นภาควิชา
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา เปลี่ยนเป็น ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาศัลยศาสตร์  
เปลี่ยนเป็น ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ภาควิชาที่มีความสอดคล้องและคลอบคลุม
ภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่แต่ละภาควิชารับผิดชอบอยู่ 
ทศวรรษที่สอง : ยุคแห่งการพัฒนาคณะสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับประเทศ (พ.ศ.2540-2549) 

เป็นช่วงระยะเวลาที่คณะได้มีการเพ่ิมการพัฒนาพันธกิจด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่ส าคัญ ดังนี้ 

-ปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีการจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการ
ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

-ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง  
-ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสืบพันธุ์ 
-ปี พ.ศ. 2547 เริ่มจัดให้มีการจัดโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 
-ปี พ.ศ. 2547 เริ่มเปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

ทศวรรษที่สาม : ยุคสู่ภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (พ.ศ.2550-2559)  
เป็นช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมการและด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามมาอย่างมากมาย โดยในส่วนของคณะได้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภายในส่วนงาน ดังนี้ 

- ป ีพ.ศ. 2551 มีการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ (อาคารศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรค
สัตว์ หรือ อาคารสัตววิทยรักษ์ ในปัจจุบัน) 

- ป ีพ.ศ. 2553 เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสหวิทยาการทางสัตว
แพทย์ 

- ป ีพ.ศ. 2554 เปลี่ยนการจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตว
แพทย์ (Khon Kaen Veterinary Annual International Conference) เป็นปีแรก  
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- ป ีพ.ศ. 2556 เปิดใช้อาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ อาคารศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ หรือ 
อาคารสัตววิทยรักษ์ 

- ป ีพ.ศ. 2558 ปรับสถานะเป็นส่วนงานภายในที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทศวรรษทีส่ี่ : ยุคการปรับตัวภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน) 
 ในช่วงแรกของทศวรรษที่สี่นี้ยังเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่
สาม นั่นคือ 
 - ป ีพ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในคณะ มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ 

1) กองบริหารงานคณะ แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ 1. งานนโยบายและแผน 2. งานบริหารและ
ธุรการ 3.งานวิจัยและบริการการศึกษา 4.งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง และ 5. งาน
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 

2) โรงพยาบาลสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ 1. งานบริหารและธุรการ 2. งานบริการสุขภาพ
สัตว์ 

ด้านการบริหารวิชาการมีการยุบรวมภาควิชา เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และแบ่ง
ออกเป็น 9 กลุ่มวิชา คือ 1.กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ 2.กลุ่มวิชาสรีรวิทยา 3.กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 4.
กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 5.กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา 6.กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 7.กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ 8.
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง และ 9. กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ 
 - ปี พ.ศ.2561 ขอยกเลิกการใช้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา บ้านนาดอกไม้ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย เนื่องจากมีภาระด้านงบประมาณที่สูงมาก แต่ไม่สามารถตอบสนองการจัดการศึกษาของคณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ปี พ.ศ. 2561 ปรับโครงสร้างการจัดการศึกษาของคณะอีกครั้ง โดยการยกเลิกการรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และนโยบายในการบริหารงานด้านการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการปกติ จากภาคการศึกษาละ 
18,000 บาท เป็นภาคการศึกษาละ 35,000 บาท นอกจากนั้นยังมีการปรับลดจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนจาก 7 
หลักสูตร เหลือ 4 หลักสูตร โดยเน้นหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา 
 - ปี พ.ศ. 2562 รพ.สัตว์ เริ่มเปิดให้บริการหน่อยสัตว์ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน (Critical care unit) ที่บริเวณ
ชั้นล่างของอาคารณรงค์ กิจพาณิชย์ ให้บริการ 24 ชั่วโมงส าหรับสัตว์ป่วยใน เช่น สัตว์ปว่ยหลังการผ่าตัด ฯลฯ 
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4.ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 4.1 ด้านการจัดการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด: ปีการศึกษา 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีนักศึกษารวมทัง้สิน้ จ านวน 542 คน 
จ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จ านวน 487 คน  
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 55 คน   

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา: ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 91 คน จ าแนกเป็น 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 80 คน   
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 11 คน   

จ านวนหลักสูตร: ในปีการศึกษา 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักสูตรที่
เปิดสอนจ านวน 4 หลักสูตร จ าแนกตามระดับปริญญาได้ ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร  
 ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร 

ในกรณีที่จ าแนกหลักสูตร/สาขาวิชา ตามประเภทของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) จ านวน 2 หลักสูตร  
 หลักสูตรนานาชาติ จ านวน 2 หลักสูตร 

4.2 ด้านการวิจัย 
ในปี พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการด าเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ก าหนดทิศทางของการสนับสนุนงานวิจัย โดยให้น าเอาโจทย์ที่เป็นปัญหาของภูมิภาคมาเป็นโจทย์ในการวิจัย ใน
รอบปีที่ผ่านมา คณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 18 ผลงาน โดยจ าแนกเป็น 
- ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 18 ผลงาน  

4.3 ด้านบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 213 

คน โดยจ าแนกออกเป็นบุคลากรประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 63 
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วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ปริญญาตรี 11 57 สายวิชาการ: 1) รศ.=19  2) ผศ.=40   3) 

อ.=12 
สายสนับสนุน:1) เชี่ยวชาญ=1   
2) ช านาญการพิเศษ=21   
3) ช านาญการ=13   
4) ปฏิบัติการ=26    
5) ช านาญงาน=9   
6) ปฏิบัติงาน=15 

ปริญญาโท 12 20 
ปริญญาเอก 49 1 

รวม 72 141 
อายุคนเฉลี่ย 47.43 44 
อายุงานเฉลี่ย 20.98 16.92 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 177.07 ล้าน

บาท จ าแนกเป็น 
 งบประมาณแผ่นดิน จ านวน  103.13 ล้านบาท  
 งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 73.94 ล้านบาท  

5.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 
 บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน บุคลากรสายผู้สอนมีประสบการณ์การสอนสูง 

 มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 มีโครงการสหกิจศึกษาที่ดี 

 โรงพยาบาลสัตว์มีความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่อง (คะแนน CE) ด้านสัตว์เลี้ยงได้ 

 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียง 

 บุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัยที่หลากหลาย และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 มีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่สนับสนุนการวิจัย 

 มีโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถใช้เป็นแหล่งวิจัยทางคลินิกส าหรับคณาจารย์และสัตวแพทย์ได้ 

 มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งท าให้คณาจารย์มีผู้ช่วยท างานด้านวิจัย และส่งเสริมนโยบายด้าน

การวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย 

 มีการตั้งกลุ่มวิจัยเพ่ือรวบรวมนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมกันท างาน 
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 มีการให้รางวัลตอบแทนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

 มีพ้ืนที่ให้บุคลากรได้น าเสนอผลงานวิจัยทั้งผ่านทางวารสารของคณะเอง และการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC) 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 เนื้อหาการเรียนการสอนยังไม่ยึดและสอดคล้องสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา 

 เนื้อหาของรายวิชาส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการและไม่ทันสมัยตามความต้องการของสังคม เช่น เรื่อง

ของเชื้อดื้อยา ฯลฯ 

 การออกข้อสอบของคณาจารย์ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการออกข้อสอบของสัตวแพทยสภา 

 การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษยังมีน้อย ไม่สอดคล้องกับการเตรียมเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หรือ AEC 

 ยานพาหนะที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ควรมีการจัดหารองรับเพ่ิมเติม 

 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาอยู่ไกลมาก และยังไม่สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาต่างๆได้เต็มที่ 

 โรงพยาบาลสัตว์ยังขาดการพัฒนาระบบต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสัตว์ เช่น ข้อมูลการรักษา ระบบ

การเงิน และอ่ืนๆ หรือความช านาญเฉพาะทางของนายสัตวแพทย์ยังไม่โดดเด่น ไม่ชัดเจน 

 โรงพยาบาลสัตว์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ด ีขาดการสร้างเครือข่ายกับคลินิกรักษาสัตว์ในจังหวัด

ขอนแก่นและจังหวัดข้างเคียง 

 โรงพยาบาลสัตว์ยังขาดการท า 5 ส. รวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ 

 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามีสภาพเก่าทรุดโทรมควรจัดหางบประมาณปรับปรุงโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดอบรม 

 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการสร้างเครือข่าย มีการใช้งานค่อนข้างน้อย 

 ยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง 

 อาจารย์ที่ได้รับงบวิจัยยังมีน้อย และงบประมาณด้านการวิจัยในคณะยังค่อนข้างน้อย 

 ภาระงานสอนของบุคลากรสายผู้สอนในระดับปริญญาตรีมีมากเกินไป 

 ฐานข้อมูล (Database) โรงพยาบาลสัตว์ยังไม่ถูกน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีน้อย 
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 ขาดบรรยากาศในการวิจัย และคณะยังขาดเอกลักษณ์ด้านการวิจัย 

โอกาส (Opportunities) 
 ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกงานจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน 

 มีการสอบใบประกอบวิชาชีพโดยสัตวแพทยสภาซึ่งจะท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการศึกษา

มากขึ้น และบัณฑิตสัตวแพทย์ของคณะจะมีมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา 

 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับจะท าให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 

 การเปิด AEC จะท าให้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติมาเรียนเพ่ิมข้ึน 

 ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงดีขึ้น  

 มีแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอกให้ยื่นของบประมาณด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติรองรับ 

 มีความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

และบุคลากร 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
 การใช้สัตว์ทดลองในการเรียนการสอน ทั้งสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มพิทักษ์สัตว์ 

 การด าเนินหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF มีผลกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อทั้งเจ้าของสัตว์ที่มารับบริการ และต้นทุนที่เพ่ิมมากข้ึน 

 เจ้าของสัตว์มีความคาดหวังสูงต่องานบริการสุขภาพสัตว์ 

 นโยบายให้ทุนวิจัยเป็นไปตามบริบทของประเทศ 

 นโยบาย กพอ. ระเบียบ กฎหมาย มีข้อจ ากัดมากขึ้น เช่น การใช้สัตว์ทดลอง ฯลฯ 

 การยอมรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยากขึ้น มีการแข่งขันมากข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2563-2566 
 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม 
(A Leader in veterinary medicine in Asia with a goal of creating a better society for all) 

2. พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิต ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา 

          2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพสัตว์ 
          3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
          4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
3.เป้าประสงค์หลัก 

1 .บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to work) 

2. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for animal health) 

3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์ (Animal health hub) 

           4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม (Cultural conservation) 

5. เป็นองค์กรที่ท างานด้วยความสุขและเพ่ิมคุณภาพ (Happy work place and enhanced quality) 
 

4. เป้าหมาย (Goals) 

 People : ประชาคมมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัลมีความเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาการ การวิจัย 
พัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ มีความพร้อมในการเรียนรู้ การ
เชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Ecological : ระบบนิเวศของเกื ้อหนุนการเรียนรู ้ ว ิจ ัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน และ
เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้มาเยือน 

 Spiritual : จิตวิญญาณ มีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายในและภายนอก 
5. นโยบาย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีนโยบายในการบริหารที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารของสภามหาวิทยาลัย
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงปี 2563–2566 ดังนี้ 
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ด้าน People : ด าเนินการให้ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกมีคุณค่า มีคุณภาพ และมีความม่ันคง 
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality graduates) 
- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active learning 

and coaching) 
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital literacy and skills) 
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ

ระดับสากล (Qualified personnel) 
- พัฒนาความรู้และทักษะในการท างานอยู่เสมอ (Continuous upskills) 

2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการด ารงชีพและ
สุขอนามัย 
- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and healthy life) 
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job security and worthiness) 

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้น าต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ตอบสนอง ชี้น า และเตือนสติสังคม (Center of social wisdom) 
- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research driven social development) 
- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai culture and aesthetics) 

ด้าน Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศของคณะสนับสนุนบรรยากาศของการท างาน โดย 
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ สนับสนุนการเป็น  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (Good workplace) 
- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly effective internet connection) 

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น
ส่วนหนึ่งของ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 
- รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and energy friendly) 
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible consumption) 

3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
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- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World class) 
- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit based HRM) 

ด้าน Spiritual : ด าเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม 
- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good governance and peace) 

2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน 
- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ(Collaboration/coordination) 

3) ค่านิยมมุ่งเน้นผลลัพธ์ และรับผิดชอบต่อสังคม 
- มุ่งเน้นผลลัพธ์และรับผิดชอบต่อสังคม (Focus on results and social responsibility) 

6. ค่านิยม (Value) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SMILE) 
มุ่งเน้นผลลัพธ์ และรับผิดชอบต่อสังคม 1) การอุทิศเพื่อสังคม (Social devotion and environment 

conservation) 
2) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by 

factual information)   
3) การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation focus) 
4) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life long learning and work-life 

balance) 
5) การมุ่ งเน้นผู้ เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Excellence service for all customer) 

 
7. วัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
improvement) 

1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นใน
กฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล  

2) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับ
ความคิดเห็น  

3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อ
องค์กร ขยันอดทน  

4) ท างานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ 
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5) เป็นชุมชนทางวิชาการที่ เน้นการถ่ายทอดความรู้  และ
แลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 

 
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic plan) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563–2566 มี
รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563–2566 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped 

classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี

คุณภาพสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมจ านวนนักวิจัยของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง 

(Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูง
ได ้

กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation 
and commercialized research) 

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และท้องถิ่น (Partnership in 
business solutions) 

กลยุทธ์ที่ 5: ยกระดับห้องปฏิบตัิการของคณะให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือต่อการสร้างผลงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิม 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม 

(Center of social wisdom) 
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กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social 
responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการคณะ 
กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานเพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Strategic 

lead, Regulation follow) 
กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized policy, decentralized operation)  
กลยุทธ์ที่ 3 : ใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ของคณะในการสร้างหน่วย

ธุรกิจใหม่ๆ (New business model)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคณะให้เป็นที่น่าท างาน 

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการท างาน (Good workplace) ของบุคลากร
ทุกกลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างคณะให้เป็นที่น่าอยู่ 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 
กลยุทธ์ที่ 2 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนคณะให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการท างานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน าคณะสู่ความเป็นนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับ ด้าน

การศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม 

(International environment) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 1 : การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เกิดทั่วทั้งคณะ (Good governance for 
all units) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคณะ 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 2 : มีความร่วมมือกับศิษย์เก่าหรือองค์กรของศิษย์เก่าในการพัฒนาคณะ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2563-2566 
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เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
ด าเนินการให้ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของคณะ 

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research transformation) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource   
                             management transformation) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนการบริการวชิาการ (Academic service transformation) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) 

เป้าประสงค ์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality graduates) 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 
3. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาให้สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ในทิศทางเดียวกับนโยบาย Thailand 4.0 

 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านบุคลากร มีการพัฒนาทักษะการให้ความรู้แบบใหม่กับคณาจารย์ เปน็รูปแบบการสอนให้นักศึกษาเกิด
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการบรรยายอย่างเดียว 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ 
1) มีการผลักดัน และติดตามให้เกิดการเรียนรู้แบบออนไลน์  
2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นการสอบจากการท่องจ าเป็นการประเมิน

ทักษะและผลงานโดยสร้างความเชื่อมโยงของกิจกรรมนักศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยการสอบปฏบิัติทักษะทาง
คลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3)  การพัฒนาให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ด้านสิ่งสนับสนุน 
1) สนับสนนุให้มีการผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ของคณาจารย์  
2) สร้างสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทลัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น High speed internet  
3) มีระบบบริหารจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Learning management system)  
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4) มีระบบระสนบัสนนุนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Clinical skills lab) และ 
Soft skills training  

5) มีระบบการสนับสนนุนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ตลอดจนระบบเรียนรู้นอกห้องเรียน (Soft skills training) 

  

กลยุทธ์/เป้าหมาย 
กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทศัน์ใหม่ ส่งเสริม     

การเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้น

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential 

learning) 

บัณฑิตมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคดิ วิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ได ้

2. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเปน็

ในอนาคต และการเรียนและการสอน Clinical 

skills lab learning 

นักศึกษามีสมรรถนะที่ครบถ้วนตามหลักสูตร
สามารถปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 

3. พัฒนานักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้สามารถ

สร้างผลงานวิจัย และนวตักรรมที่มีคุณภาพสูง 

นักศึกษามีศักยภาพด้านการวิจยัสูง คณะมี
ผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น และมผีลงานท าให้เกิด
นวัตกรรมมากข้ึน 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล 
 

แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเดมิสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ ์
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมให้หลักสูตรเดิม
ปรับเปลีย่นวิธีจัดการการ
เรียนรูปแบบใหม่  

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อ
บัณฑิตทั้งทางด้าน

80 82 84 86 สภา
มหาวิทยา
ลัย 

 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
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2. ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการขา้ม
ศาสตร ์

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในสถานการณ์จริง  

ความสามารถเชิง
วิชาชีพการสัตว
แพทย์และ
คุณธรรม 
จริยธรรม 

-รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
ดิจิทัล 

4. การพัฒนาอาจารย์ให้
พร้อมส าหรับการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่  

5. แก้ไขกฎ ระเบียบและ
ปรับเปลีย่นวิธีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อรองรับการ
จัดการศึกษารูปแบบใหม ่

6. ระบบการบริหารจัด
การศึกษาออนไลน์ 
(Learning 
management system) 

ร้อยละของบณัฑิต
ที่มีงานท าทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ และ
ศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

100 100 100 100 สภา
มหาวิทยา
ลัย 

 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

ร้อยละของ
นักศึกษาคณะ
สามารถเรียนรู้
ผ่านระบบ
สารสนเทศได้ใน
ทุกพื้นที่ของคณะ 

100 100 100 100 สภา
มหาวิทยา
ลัย 

 

-รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
ดิจิทัล 

จ านวนบทเรียน
ออนไลน์สะสม 

10 15 20 25 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
ดิจิทัล 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรก าหนด
สมรรถนะของบัณฑิต 
(Competency based 
curriculum)  

จ านวนนกัศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
จิตสาธารณะ (คน) 

400 
 

450 
 

480 
 
 

480 
 
 

ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

- รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และดิจิทัล 
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2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
มุ่งเน้นความรับผิดชอบ จิต
สาธารณะ และความเป็นผู้น า 

3. ส่งเสริมการจ้างงานของ
นักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่
มีการจ้างงานระหว่าง
เรียนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

15 17 19 21 ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

-รองคณบดีฝ่าย

โรงพยาบาลสัตว์

และศิษย์เก่า

สัมพันธ ์

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. มีระบบสนับสนุนทั้งทุน 
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัตกิาร
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้  

2. มีหลักสูตร soft skill training 
ซ่ึงเป็น extra curriculum เพื่อ
การพัฒนานักศึกษา 

3. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่มี
ศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ 
(Active recruitment)  

ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับทุนสนับสนุนที่มี
คุณภาพสูงกว่าเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา
ของ สกอ. 

75 80 85 90 ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
 

ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการฝึกอบรม 
soft skill มากขึ้น  

80 85 90 95 ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติและนักศึกษา
ไทยที่มีศักยภาพสูง
เพิ่มขึ้น 

5 7 9 10 ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research transformation) 

เป้าประสงค ์
1. เพิ่มศักยภาพการวิจัยพื้นฐานเพือ่รองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Research for innovation) 
2. บูรณาการเพื่อการสร้างงานวจิัยตอบโจทยป์ระเทศ (Research driven social development) 
3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและตา่งประเทศด้านการวจิัย (Research network) 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in business solutions) 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านบุคลากร วางแนวทางในการสร้างนักวิจัยอย่างเปน็ระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการท างานเปน็ทีม 
สามารถสร้างผลงานวิจัยทัง้ในระดับนานาชาติและน าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์สนบัสนุนการสรา้งกลุม่วิจัยเพิ่มเติม 
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- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ 1)การพัฒนาและยกระดับห้องปฏบิัติการของคณะให้เป็น
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานมีความปลอดภัยและถูกรับรองเพื่อการขอทุนวิจัย 2)ยกระดับให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ ่
(Research program) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 2) เน้นงานวิจัยระหว่างสาขา 
(Interdisciplinary research) ที่มีคุณภาพสูง (High quality) และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (International 
recognition)   

- ด้านสิ่งสนับสนุน สนับสนนุเงินทุนในการพฒันานักวิจัย การสร้างผลงานวิจัย การสร้างเครือข่ายระดับชาต ิ
และนานาชาติ รวมถึงการเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เน้นการสรา้งงานวิจัยระหว่างสาขา กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และ
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Research program) วางระบบการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม ่
และนวัตกรรม 
 
กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. เพิ่มจ านวนนักวิจัยของคณะ คณะมีจ านวนนักวิจัยเพิ่มข้ึนจากเดิมปีละไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 2 

2. ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างาน

วิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง (Research 

programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มี

ผลกระทบ (Impact) สูงได ้

มีการเพิ่มจ านวนโครงการวิจัย (Research program) 
อย่างน้อยปลีะ 1 ทีม 

3. ผลักดันงานวจิัยเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่หรือ

นวัตกรรมในเชิงพาณชิย์ (Innovation and 

commercialized research) 

มีจ านวนผลติภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับคณะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม (Partnership in business 

solutions) 

คณะมีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 

5. ยกระดับห้องปฏิบัติการของคณะให้ได้มาตรฐาน

และมีความปลอดภัย 

ห้องปฏิบัติการของคณะได้รับการการรับรอง มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อให้นักวิจัยสามารถ
ขอทุนวิจัยได ้

 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
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ผู้รับผิดชอบร่วม : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มจ านวนนักวิจัยของคณะ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การเพิ่มจ านวนและ

ศักยภาพนักวิจัยของคณะ 

โดยสร้างระบบนักวิจยัพี่

เล้ียง (Mentorship) และ

การสร้างเครือข่ายการวิจยั

กับสถาบันตา่งประเทศ  

ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ ใน
วารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล 
Scopus/ISI ต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

0.40 
 

0.50 0.60 0.70 สภา
มหาวิทยา
ลัย 

 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

2. สนับสนุนโครงการวิจัย  ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูล Scopus/ISI 
ที่อยู่ใน Quartile 1 

25 30 35 40 สภา
มหาวิทยา
ลัย 

 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

3. เพิ่มจ านวนนกัศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก  

 

จ านวนนกัศึกษา
ปริญญาเอก (คน) 

30 33 35 37 สภา
มหาวิทยา
ลัย 

 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง (Research programs) 
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได ้

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างระบบและแรงจูงใจให้
นักวิจยัรวมกลุ่มเป็นทีมวิจัย 
(Research program)  

จ านวน Research 
program (โครงการ) 

2 3 4 5 ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

จ านวนงบประมาณ
ด้านการวจิัย (ล้าน
บาท) 

8 10 12 14 สภา
มหาวิทยา
ลัย 
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จ านวนการใช้
ประโยชน์จากการ
วิจัยและพัฒนาใน
ด้านสาธารณะและ
นโยบาย (จ านวน
โครงการสะสม) 

25 30 35 40 สภา
มหาวิทยา
ลัย 

 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and commercialized 
research) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง
นวัตกรรม (Innovation 
process)  

จ านวนโครงการที่ได้
เร่ิมด าเนินการ 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in business solutions) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างความร่วมมือและสร้าง
นวัตกรรมในการท าวิจัย
ร่วมกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  

จ านวนโครงการความ
ร่วมมือกับภาคธุรกจิ
และอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(โครงการ) 

1 1 1 1 ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
-รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

 
 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับห้องปฏิบตัิการของคณะให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1.โครงการยกระดับ

ห้องปฏิบัติการคณะสัตว

แพทยศาสตร์  

จ านวนหอ้งปฏิบัตกิาร
ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
 

1 2 3 4 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

(Human resource management transformation) 
 
เป้าประสงค ์
1.พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลโดยอิงสมรรถนะเปน็ฐาน (Merit based HRM) 
2.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปน็เลศิในระดับสากล 

(Qualified personnel) 
3. พัฒนาความรู้และทักษะในการท างาน (Continuous upskills) 
4. พัฒนาทักษะและสร้างการรู้เท่าทันยุคดิจิทัล (Digital literacy and skills) 
5. สนบัสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and healthy life) 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านบุคลากร พัฒนาขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย      พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มุ่งเนน้การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดหาทีป่รกึษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานเข้า
ร่วมในการวางแผนงาน 

- ด้านสิ่งสนับสนุน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้ครบ 100% ของงานประจ า 
กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือต่อการ

สร้างผลงาน 
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 
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2. ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของ

บุคลากร 
บุคลากรทุกคนมีความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
และมีทักษะทีจ่ าเปน็ส าหรับการท างานในอนาคต 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี 
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือต่อการสร้างผลงาน 
 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. มีระบบส่งเสริมความ 
ก้าวหน้าตามความถนัด 
 

ร้อยละของอาจารย์
ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

85 88 91 93 สภา
มหาวิทยาลั

ย 

-คณบด ี

2. น าระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานแบบ OKR 
(Objective and key 
result) เพิ่มประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ใช้ 
OKRs ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

80 90 100 100 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-คณบด ี
-รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้
มีความพร้อมส าหรับการ
ท างานในอนาคต  (Future 
skill development)  

 

ร้อยละระดับทักษะ
ด้านสารสนเทศของ
บุคลากร 

60 65 70 75 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-คณบด ี

2.พัฒนาระบบและ
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพบุคลากร 

ผลิตภาพของ
บุคลากร (เงิน
รายได้) (ลบ./คน) 

0.37 0.39 0.42 0.44 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 
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-สายวิชาการ 
-สายสนับสนุน 

-รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ฯ 

รายจ่ายต่อหวั(งบ
บุคลากร) (ลบ./คน) 
-สายวิชาการ 
-สายสนับสนุน 

0.52 0.51 0.50 0.49 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 
-รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบการจา้งงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible employment) 
 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. มีระบบการจา้งงานที่
หลากหลาย เพือ่สนับสนุน
การขับเคลื่อนกลยุทธ ์
 

ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

68 70 72 74 สภา
มหาวิทยาลั

ย 

-คณบด ี

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ  (Academic service transformation) 

 

เป้าประสงค ์
1. ปลูกฝงัแนวคิดการอุทิศเพื่อชมุชนและสังคม (Mindset of social devotion) 
2. ตอบสนอง ชี้น า และเตือนสติสังคม (Center of social wisdom) 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านบุคลากร กระตุ้นจิตวิญญาณแห่งอุดมการณ์ “การอุทิศเพื่อสังคม” สร้างความรู้และความเข้าใจใน
แนวคิดการสร้างคุณคา่ร่วม (Creating shared value : CSV) รวมทั้งผลักดันให้บุคลากร   มีบทบาทในชุมชนทุกระดบัเพิ่ม
มากข้ึน 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ งานบริการวิชาการต้องท างานเชิงรุกในการเข้าหาความ
ต้องการของชุมชนระดบัต่างๆ ตลอดจนการผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาท างานดา้นการให้บริการสังคมเพิ่มขึ้น 

- ด้านสิ่งสนับสนุน น าเทคโนโลยตี่างๆ มาใช้ในการยกระดบัความสามารถในการบริการวิชาการสู่สังคม  
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กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
1. ส่งเสริมการบริการวชิาการทีม่ีอยู่เดิม บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ให้บริการสังคมเพิ่มมากข้ึนทั้งจ านวนคนและจ านวน
กิจกรรม 
 

2. สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาของสงัคม (Center of social 
wisdom) 

ยกระดับบทบาทในฐานะขุมปัญญาของชาติ ในการ
ตอบสนอง ชีน้ า และเตือนสตสิงัคม  
 

3. ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความ
รับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate social 
responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน 
(Creating shared value : CSV)   

 

มีผลงานจากการบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการมากข้ึน 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ ์
แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิมให้สามารถท างานได้ต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสรมิให้บุคลากร นักศึกษา    
และส่วนงานภายในเสนอ
ความคิดในการท างาน และ
ปลูกฝังจิตส านึกรบัใช้สังคม 
ผ่านการผลักดันและสนับสนุน
ของคณะ  

-จ านวน
งบประมาณด้าน
บริการวิชาการ
(ล้านบาท) 

40 42 44 46   สภา
มหาวิทยา

ลัย 

-รองคณบดี
ฝ่าย
โรงพยาบาล
สัตว์และศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 
-รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
ดิจิทัล 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสงัคม (Center of social 
wisdom) 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. วางระบบและกลไกสนับสนุน
การสร้างโครงการบริการ
วิชาการใหม ่

จ านวนชุมชนที่
ได้รับการบริการ
อย่างบูรณาการ
จากคณะ 

1 2 3 4 สภา
มหาวิทยา

ลัย 

-รองคณบดี 
ฝ่าย
โรงพยาบาล
สัตว์และศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบรกิารวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility : CSR) สู่
การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากโครงการบริการ
วิชาการสู่การสร้างผลงานของคณะ  

จ านวนผลงานที่
เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการ
ของคณะในรูปแบบ 
CSV 

1 1 1 1 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

- รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

 

เสาหลักที่ 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
ด าเนินการให้ระบบนิเวศของคณะ 

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management transformation) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคณะให้เป็นที่นา่ท างาน (Best place to work) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างคณะให้เป็นที่นา่อยู่ (Great place to live) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนคณะให้ก้าวเข้าสู่ยุคดจิิทัล (Digital transformation) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน าคณะสู่ความเปน็นานาชาติ (Internationalization) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management transformation) 

เป้าประสงค ์
1. การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการท างานให้บรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ 
2. กระจายอ านาจการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
3. ส่งเสริมให้เกิดหน่วยธุรกิจใหม่ขึ้นในคณะ 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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- ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถท างานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

- ด้านโครงสร้างและระบบการท างาน ปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน

ที่ไม่จ าเปน็ เพิ่มระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแนวราบให้มากข้ึน 

- ด้านสิ่งสนับสนุน น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ 

 
กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
1.ทบทวนระเบียบที่เปน็อุปสรรคต่อการท างานเพื่อ

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Strategic lead, 
Regulation follow) 

มีแนวทางการปฏิบัตงิานที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อน
องค์กร 
 

2. กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized 
policy, Decentralized operation) 

เป็นที่มีความคล่องตัวในการบรหิารจัดการ เพื่อ
สนับสนนุการขับเคลื่อนกลยุทธอ์ย่างมีประสทิธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้คณะใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และ
โอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจ
ใหม่ๆ (New business model) 

มีหน่วยธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มข้ึน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี 
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Strategic lead, Regulation 
follow) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ
ให้เอื้อต่อการท างานร่วมกับการ
ใช้สารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการระบบสนับสนุนให้ครบ
ทุกระบบ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 
ของการ
ด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ 

85 90 95 100 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และ
งบประมาณ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 กระจายอ านาจบรหิารจัดการ แต่รวมศูนย์ด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ (Centralized policy, 
Decentralized operation) 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key result) 
ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มา

ของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. การบริหารจัดการเช่ือมโยง
กับระบบสนบัสนุนของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
ทันเวลา
(แผ่นดิน/
รายได)้ 

100/85 100/87 100/89 100/90 ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

-คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และ
งบประมาณ 

รอบเวลาของ
การจัดซื้อพัสดุ 
(วัน) 

35 30 25 20 ตัวช้ีวัด
ใหม่ 

-คณบด ี

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้คณะใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New 
business model) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. สร้างกลไกในการสร้างรายได้จาก
รูปแบบธุรกจิใหม ่

ร้อยละของ
รายได้จากการ
บริหารจัดการ
ทรัพย์สินต่อ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

190 210 230 250 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-คณบด ี
-รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคณะให้เป็นที่น่าท างาน (Best place to work) 

เป้าประสงค ์
1. พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างานทีด่ี (Good workplace) 
2. พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly effective internet connection) 
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ มีระบบบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีระบบโครงข่าย

ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  

- ด้านสิ่งสนับสนุน มีแผนพฒันาสภาพแวดล้อมในการท างาน ทีเ่ชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มงีบประมาณ

สนับสนนุ มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรผ่านออนไลน ์

กลยุทธ์/เป้าหมาย 
กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1.  การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการ
ท างาน (Good workplace) ของบุคลากร ทุก
กลุ่ม 

เป็นที่มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานพร้อมส าหรับ
บุคลากรทุกเพศ และทุกวัย  

2.  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการ
และสิทธปิระโยชน ์

มีระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.  การสร้างความผูกพนักับบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีความผูกพันทีด่ีกับบุคลากร 

4.  การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร มีระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี 
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการท างาน (Good workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
1. จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับ

การท างานโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

จ านวนคอมพวิเตอร์ 
ที่มีการปรับปรุง 
(เครื่อง)  

20 
 

25 
 

30 35 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-คณบด ี
-รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ ์
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2. มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อ
การท างาน ได้มาตรฐานตาม
หลักอาชวีอนามยั  

3. มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
ท างาน เช่น ระบบกล้องวงจรปิด 
ระบบ Access เข้าพื้นที่ท างาน  

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านการ
จัดการ
สภาพแวดล้อม ของ
คณะ 
 

80 85 90 95 สภามหา
วิทยา 
ลัย 
 

 

4.การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ท างานในสภาพแวดล้อมที่เป็น
ดิจิทัล และพัฒนา Digital 
literacy ของบุคลากร 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
และปฏิบัติงานได้
จริง(คน) 

50 100 150 200 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 
 (Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ  

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ  

3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร  

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

80 85 90 95 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-คณบด ี
-รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ ์
  

 

 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเปน็ระบบ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร  

2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ 

3.การส่งเสริมค่านิยมและจิต
วิญญาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ร้อยละความผกูพัน
ของบุคลากร 

80 85 90 95 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

- รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผน
และงบประมาณ 
-รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ ์

 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 
 (Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วดั 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1.การสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย  
2.การจัดการความรู้และค้นหาการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
3.การขยายผลและใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ  

จ านวนการใช้
ประโยชน์จากการ
จัดการความรู้สะสม 
(เร่ือง) 

3 5 7 9 ตัวช้ีวัด
ใหม ่

-คณบด ี

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างคณะให้เป็นที่น่าอยู่ (Great place to live) 

เป้าประสงค ์
1. รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ (Environment and energy friendly) 
2. ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible consumption) 
3. รักษ์วัฒนธรรมไทย และมสีุนทรียะ (Thai culture and aesthetics) 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นให้มากข้ึน 

- ด้านสิ่งสนับสนุน มีการก าหนดนโยบายดา้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และก ากับดูแลอย่างจริงจัง บุคลากร 
และนักศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนนุกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์/เป้าหมาย 
กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. สร้างคณะสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green 
campus initiative) ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้เป็นคณะที่มีชวีิต และสุนทรียะ ส่งผลให้เกิด
ความสุขในการเรียนรู้ การท างาน และการพักอาศัย 

2. เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับนโยบายการเป็นผูน้ าดา้นการอนุรักษ์
พลังงาน ลดของเสีย และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
ของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
แผนงาน/โครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างคณะสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. ผลักดันนโยบาย Green 
campus ผ่านกระบวนการ 
5G แบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและนักศึกษา  

2. การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบกายภาพเพื่อให้เกิด
การอนุรักษ์พลังงาน  

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษา 
และบุคลากรต่อการ
จัดการ
สภาพแวดล้อมของ
คณะ 

85 90 95 95 สภา
มหาวิทยาลั

ย 

 

-คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่าย
โรงพยาบาล
สัตว์และศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key result) 
ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
1. การอนุรักษ์พลังงานโดย

การใช้อุปกรณ์ประหยดั
พลังงาน  

ปริมาณไฟฟ้าที่
ประหยดัได้จาก
โครงการอนุรักษ์
พลังงานเพิ่มขึ้น
เทียบกับการใช้
พลังงานของปีท่ี
ผ่านมา 

ลดลง 
ร้อยละ 

1 

ลดลง 
ร้อยละ 

2 

ลดลง 
ร้อยละ 

3 

ลดลง 
ร้อยละ 

4 

สภา
มหาวิทยาลั

ย 

 

-คณบด ี
-รองคณบดี
ฝ่าย
โรงพยาบาล
สัตว์และศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนคณะให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital transformation) 

เป้าประสงค ์
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นดิจิทัลให้พร้อมต่อการใช้งานทั้ง โปรแกรม และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูง (Highly effective internet connection) 
2. พัฒนาความทันสมัย ก้าวทนัเทคโนโลยี (Tech-savvy work and living places) 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านบุคลากร มีการสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้าน Digital technology ที่ลงลึกในระดับที่สามารถท า
วิจัย และพฒันาออกมาเป็นนวตักรรมที่สามารถใช้งานได้  
 

กลยุทธ์/เป้าหมาย 
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กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
1. การพัฒนาระบบการท างานและการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยดีิจิทัล 
มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานใหม่ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจทิัล 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและดิจิทลั 
แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการท างานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ ์
(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. พัฒนาระบบงานแบบไร้
กระดาษในกระบวนการ
ท างานทางธุรการ การเรยีน
การสอน  

จ านวนงานสะสมที่
ได้รับการพัฒนา
ใหม่หรือปรับปรุง 
(Digital 
workflow) 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

ตัวช้ีวัดใหม ่ -รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
ดิจิทัล 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและบริหาร
จัดการ เช่น การรับเข้า
นักศึกษาและบุคลากร ศิษย์
เก่าสัมพันธ์ ระบบบัญชี 
ระบบการเงิน ระบบการ
พัสดุ ระบบบุคลากร และ
ระบบการจัดการศึกษา ท่ี
เชื่อมโยงระบบข้อมลูถึงกัน
และใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด  

จ านวนระบบท่ี
ได้รับการพัฒนา
สะสม 

3 
 

6 
 

9 
 

12 
 

ตัวช้ีวัดใหม ่ -รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
ดิจิทัล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน าคณะสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

เป้าประสงค ์
1) สร้างภาพลักษณ์ของคณะทั้งในและต่างประเทศ (World class) 
2) พัฒนาความเปน็นานาชาติ (Internationalization) 

กลยุทธ์/เป้าหมาย 
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กลยุทธ์(Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันใน

ต่างประเทศเพื่อยกระดับดา้นการศึกษา วิจัย และ
บริการ (International networking) 

มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติส าหรับ
พันธกิจทุกด้านของคณะ 

2. สร้างความร่วมมือและการพฒันาร่วมกับประเทศ
ในเอเชีย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวตักรรม 

คณะสัตวแพทยศาสตร์เปน็ศูนยก์ลางด้านวชิาการ
ระดับเอเชีย 

3. สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร 
นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International 
environment) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์มีบรรยากาศของความเป็น
นานาชาต ิ

 
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี 
ผู้รับผิดชอบร่วม : รอง/และผู้ชว่ยคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและดิจิทัล 
แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัในตา่งประเทศเพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และบริการ 
(International networking) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัที่อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 400 ของโลก  

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการตาม 
MOU กับ
มหาวิทยาลยัที่อยู่
ในอันดับ 1 ใน 
400 ของโลก 

2 3 4 5 ตัวช้ีวัดใหม ่ -คณบด ี
-รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 
-ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มา
ของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. สร้างความร่วมมือและ
การพัฒนาร่วมกับ
ต่างประเทศและ
มหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ โดยเน้น
มหาวิทยาลยัที่ติดอันดับ
โลก และมหาวิทยาลัย
ในประเทศใกล้เคียง  

จ านวนนักศึกษา
ต่างชาติแบบ 
Degree (Full-
time) ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด      

10 13 16 19 สภา
มหาวิทยา

ลัย 

 

-คณบดี  
-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
-ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย จ านวน

มหาวิทยาลยั
ต่างชาติที่มีความ
ร่วมมือในการ
แลกเปลีย่นหน่วย
กิต (Credit 
transfer system)  

0 1 2 3 4 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเปน็นานาชาติทัง้ด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (Environment) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มา
ของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. สนับสนุนทุนการ
แลกเปลีย่นนักศึกษา ทั้ง
ส่วนท่ีออกไปศึกษาต่อ 
และส่วนท่ีเข้ามาศึกษา
ต่อในคณะ(Outbound 
& inbound exchange 
fund)  

จ านวนนักศึกษาที่
ออกไปฝึกงาน
ต่างประเทศและ
จ านวนนักศึกษา
ที่มาฝึกงานท่ีคณะ  

90 95 100 105 สภา
มหาวิทยา

ลัย 

 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
 

 

เสาหลักที่ 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ด าเนินการปลูกฝังจติวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good governance) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/coordination projects) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good governance) 

เป้าประสงค ์
1. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันตสิุข (Good governance and peace) 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- ด้านบุคลากร ส่งเสริมค่านิยมดา้นความโปร่งใสและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกระดบั 

- ด้านสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมค่านิยม 10 ประการ ดา้นธรรมาภบิาล 
 

กลยุทธ์/เป้าหมาย 
  กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
1. วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  

(Good governance for all units) 
เป็นคณะที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม  

 
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณบดี 
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองคณบดีฝา่ยวางแผนและงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งคณะ  
(Good governance for all units) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key result) 
ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วดั 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
1. การด าเนินการตามนโยบาย
การก ากับองค์กรที่ดี 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อการบริหาร
คณะ 

80 85 90 95 ตัวชี้วัดใหม ่ - คณบดี 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

 (Collaboration/coordination projects) 
 

เป้าประสงค ์
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1.เสริมสร้างความสมานฉันท์ และความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน (Collaboration/coordination) 
2.ร่วมมือกับศิษย์เก่าหรือองค์กรของศิษย์เก่าในการพัฒนาคณะ  
 

กลยุทธ์/เป้าหมาย 
  กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 
1. จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะใน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ 

 

มีความร่วมมือในการท าโครงการขนาดใหญ่เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน  

2.มีความร่วมมือกับศิษย์เก่าหรือองค์กรของศิษย์
เก่าในการพัฒนาคณะ 

มีความร่วมมือกับศิษย์เก่าและ/หรือองค์กรของศิษย์
เก่าในการท าโครงการตา่งๆเพื่อพัฒนาคณะร่วมกัน 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
แผนงาน/โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มสังคมศาสตร ์
 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. โครงการฟารม์อัจฉริยะ 
(Smart farming) 

จ านวนกิจกรรม

การเรยีนการสอน  

การวิจัย 

และการบริการ

วิชาการ 

1 2 3 4 ตัวช้ีวัดใหม ่ -รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

2.โครงการศลิปวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ชุมชนสัมพันธ์  

จ านวนนวัตกรรม 1 1 1 1 ตัวช้ีวัดใหม ่ -ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 มีความร่วมมือกับศิษย์เก่าหรือองค์กรของศิษย์เก่าในการพัฒนา/ขบัเคลื่อนคณะ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  
(Key result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1.โครงการความร่วมมือ
กับศิษย์เก่า และ/หรือ
องค์กรของศิษย์เก่าใน
การพัฒนา/ขับเคลื่อน
คณะ 

จ านวนโครงการ 5 7 9 10 ตัวช้ีวัดใหม ่ -รองคณบดฝี่าย
โรงพยาบาลสัตว์
และศิษยเ์ก่า
สัมพันธ์ 

 


