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บทสรุปผูบริหาร 
 
  ปจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดกอตั้งครบรอบ 24 ป ผลิตบัณฑิตไปแลว 17 รุน จํานวนกวา 1,020 
คน ปจจุบันใชหลักสูตรปริญญาตรีที่ปรับปรุงใหม เพ่ือใหเปนปจจุบัน
เหมาะกับการเปล่ียนแปลงสังคมโลกและระบบผลิตสัตวในประเทศ (เร่ิม
ใชในปการศึกษา 2552)    เปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากสัตวแพทยสภา (รับรองหลักสูตรและสถาบันหลัก) ไดเริ่มผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตสัตวเล้ียง 
และประกาศนียบัตรบัณฑิตปศุสัตว   โดยมีทั้งหลักสูตรไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ ปจจุบันคณะ มีบุคลากร 200 คน เปนสายผูสอน 71 
คน โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 45%  (กําลังศึกษาระดับปริญญา
เอก  11 คน)  และมีตําแหนงวิชาการรวม 75% มีโรงพยาบาลสัตวที่
ใหบริการดานสุขภาพสัตวทางดานสัตวเล้ียง ปศุสัตว และสัตวแปลกสัตวปา  ไดเริ่มดําเนินการกอสราง
โรงพยาบาลสัตวหลังใหม  ซึ่งจะมีภาระกิจเปนโรงพยาบาลสัตว ศูนยสุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรค  
  ในปจจุบัน รับนักศึกษาปละ 110 คน โดยมาจากการสอบโควตาภาค 40 คน (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 30 คน ภาคเหนือ 5 คน  ภาคใต 5 คน)  การรับตรง 20 คน  และโครงการพิเศษที่
จัดสอบเองจํานวน 50 คน (โดยในสวนนี้ มีโควตาให ประเทศเพ่ือนบาน กรมปศุสัตว ลูกเกษตรกร ผูจบ
การศึกษาปริญญาตรีแลวประมาณ 10 ที่) คณะมีความรวมมือกับตางประเทศและเพ่ือนบาน มีการ
แลกเปล่ียนนักศึกษา บุคลากร และโครงการความรวมมือในการวิจัย อยางตอเนื่อง รวมถึงโครงการผลิต
นายสัตวแพทย และอบรมพัฒนาบุคคลากรสายสัตวแพทยใหประเทศเพ่ือนบาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีเปาหมายมุงสูความเปนเลิศ และเปน
ผูนําดานการใหบริการดานสุขภาพสัตว การบริการชุมชน การวินิจฉับและชันสูตรโรคสัตว การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการผลิตสัตวและการมีสุขภาพดีของผูบริโภคและประชาชน ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน
ระดับประเทศ และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และที่สําคัญที่สุดคือการเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูรูจริง ทําได 
รอบรู สามารถปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง ดวยฝกใหเปนผูมีวินัย รับผิดชอบทําหนาที่ มีจรรยาบรรณ 
ซื่อสัตย มีจิตอาสา และเห็นแกสังคมสวนรวมมากกวาสวนตัว 

 
        รศ.ดร.สุณีรัตน เอี่ยมละมัย 
                คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
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บทนํา 
 

ขอมูลพื้นฐานคณะสัตวแพทยศาสตร 
ที่ต้ัง 

ช่ือองคกร:    คณะสัตวแพทยศาสตร     มหาวิทยาลัยขอนแกน  
      (Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University) 

เลขที:่            123 หมูที่ 16 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002  
โทรศัพท:      0-4320-2404, 0-4334-2693     และ 081-6621170 
โทรศัพทภายใน:  47001, 47002, 47010, 46340 
โทรสาร:        0-4320-2404 ,0-4334-2693  
โฮมเพจ:       http://vet.kku.ac.th/ 

 
ประวัติความเปนมา 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2511 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 1/2511  มี
มติรับหลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและคณะสัตวแพทยศาสตร   และในป พ.ศ.2523 ไดมี
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 153/2523 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2523 แตงตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร  ผลการศึกษาเห็นวาควรจัดตั้งคณะ
สัตวแพทยศาสตรขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ในป พ.ศ 2526  ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่ 2027/2526  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2526 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2125/2526 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2526 แตงตั้งคณะกรรมการ
และอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรขึ้น  และมีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะสัตว-
แพทยศาสตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529  คณะ
สัตวแพทยศาสตรเร่ิมเปดรับนักศึกษารุนที่ 1 ในปการศึกษา 2530 จํานวน 40 คน  
 
ขอมูลทางกายภาพและพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร 
 คณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งอยูเลขที่  123  หมูที่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดขอนแกน  ใกลกับศาลเจาพอมอดินแดง ริมถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดอุดรธานี  หาง
จากตัวเมืองขอนแกน  4 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ 20 ไร ประกอบดวย อาคารเรียนและสํานักงาน อาคารโรงพยาบาลสัตว อาคารสัตวทดลอง 
คอกสัตวทดลอง โรงอาหาร และสโมสรนักศึกษา 
 สถานีฟารมฝกนักศึกษา ตั้งอยูที่ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หางจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประมาณ 180 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ 2,106 ไร ประกอบดวย อาคารสํานักงานภูกระดึง  อาคาร
ฝกอบรมภูหลวง หอพักภูเรือ บานพักภูกระแต บานรับรองวังแกว โรงเรือนสัตวปก โรงเรือนสุกร 
โรงเรือนแพะ-แกะ โรงเรือนโคเนื้อ-โคนม เขตพืชอาหารสัตว-แหลงน้ํา และเขตปาสงวน 
 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

พัฒนาการของคณะสัตวแพทยศาสตร   
 
1. ในระยะเร่ิมตนของการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร 

 เมื่อเริ่มจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแกนในป พ.ศ. 2529 ไดมีการ      
แบงสวนราชการออกเปน  1 สํานักงานคณบดีกับอีก  8 ภาควิชา ดังตอไปนี้ 

  1.  สํานักงานคณบด ี  
 2.  ภาควิชากายวิภาคศาสตร  
 3.  ภาควิชาสรีรวิทยา  
 4.  ภาควิชาเภสัชวิทยา  
 5.  ภาควิชาพยาธิวิทยา  
 6.  ภาควิชาศัลยศาสตร  
 7.  ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  
      - สถานีฟารมฝกนักศึกษา  
 8.  ภาควิชาอายุรศาสตร  
 9.  ภาควิชาโรงพยาบาลสัตว  
 
2. ในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงาน 
 
 2.1 การเปล่ียนช่ือภาควิชา 
 คณะสัตวแพทยศาสตรไดดําเนินการขอเปล่ียนช่ือภาควิชา  3  ภาควิชา  คือ  
2.1.1 ภาควิชาเภสัชวิทยา เปลี่ยนเปน  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  
2.1.2 ภาควิชาพยาธิวิทยา เปล่ียนเปน  ภาควิชาพยาธิชีววิทยา   
2.1.3 ภาควิชาศัลยศาสตร เปล่ียนเปน  ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 

 ทั้งนี้ เพ่ือใหไดช่ือภาควิชาที่มีความสอดคลองและครอบคลุมภาระงานดานการจัดการเรียน
การสอนที่ภาควิชาแตละภาควิชารับผิดชอบอยู  โดยกอนหนานี้คณะสัตวแพทยศาสตรมีโครงการที่
จะแยกภาควิชาอีก 2 ภาควิชาคือ  ภาควิชาพยาธิวิทยาแยกเปนภาควิชาพยาธิวิทยาและภาควิชาจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา   ภาควิชาศัลยศาสตรแยกเปนภาควิชาศัลยศาสตรและภาควิชาเธนูเวช
วิทยาและวิทยาการสืบพันธุ 
 แตดวยเหตุผลหลายประการ เชน ขอจํากัดดานงบประมาณหรืออัตรากําลัง  ทั้ง 2 โครงการ
จึงไดยกเลิกไป และพิจารณาเปลี่ยนช่ือภาควิชาแทน สรุปขั้นตอนการดําเนินการขอเปลี่ยนชื่อ
ภาควิชาดังตอไปนี ้
 1.  คณะสัตวแพทยศาสตรไดดําเนินการฯ ตั้งแตปงบประมาณ 2535 (ตามหนังสือที่ ทม.
0518.1.2/2952 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535) ในสมัยที่ศาสตราจารยเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เปน
คณบดี และรองศาสตราจารยพิเชฎฐ เหลืองทองคํา  เปนรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 2.  ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมตามลําดับตอไปนี ้



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 3 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

        2.1) คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2536 วันที่ 1 
มีนาคม 2536 

     2.2)  ที่ประชุมคณบดี  คร้ังที่ 6/2536  วันที่ 24 มีนาคม 2536 
     2.3)  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2536  วันที่ 1 พฤษภาคม 2536 

  3.  มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการเสนอเรื่อง  การขออนุมัติการเปลี่ยนช่ือภาควิชาฯ                
ตอทบวงมหาวิทยาลัยตามหนังสือที่  ทม. 0501.4 / 5708  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2536   และที่
ประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  7/2538  เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม  
2538 ใหความเห็นชอบในการเปล่ียนชื่อภาควิชาในคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตามเสนอ 
  4.  ทบวงมหาวิทยาลัย ดําเนินการเสนอเรื่องการขออนุมัติการเปล่ียนชื่อภาควิชา ตอ
รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยตามหนังสือที่ ทม. 0204(3)/4772 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 (พรอม
กับการเปลี่ยนชื่อภาควิชาโรงพยาบาลสัตวดวย) และไดรับการอนุ มัติจากรัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งในสมัยนั้นคือ นายบุญชู  ตรีทอง  เม่ือวันที่  4  ธันวาคม  2538 
   หมายเหตุ การปรับเปล่ียนช่ือภาควิชาจะตองปรากฏในการแบงสวนราชการของ
มหาวิทยาลัย  และจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 
 
 2.2 สถานีฟารมฝกนักศึกษาเปนหนวยงานกลางภายในคณะฯ 
 สถานีฟารมฝกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร  ตั้งอยูที่บานนาดอกไม ตําบลหนองหญา
ปลอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินการจัดตั้ง สถานีฟารมฝกนักศึกษา
เปนหนวยงานหนึ่งที่อยูในความรับผิดชอบของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  ตอมาเพ่ือใหเกิด
ความคลองตัวในการดําเนินงานดานตางๆ  คณะสัตวแพทยศาสตรจึงไดดําเนินการขอจัดตั้งสถานี
ฟารมฝกนักศึกษาใหเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา ขึ้นตรงตอคณบดี  โดยเริ่มดําเนินการขอ
อนุมัติ ตั้งแตปงบประมาณ 2536 และในการประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยคร้ังที่  
11/2536 เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน  2536  ไดมีมติใหสถานีฟารมฝกนักศึกษาเปนหนวยงานกลาง
ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร ขึ้นตรงตอคณบดี และมีขอสังเกตวาหนาที่ของสถานีฟารม นอกจาก
การฝกนักศึกษาแลว ควรจะไดมีสวนชวยในการพัฒนาเกษตรกรที่จะทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึง
ขาวสารตางๆ  ที่มีผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง 
 
 2.3 ภาควิชาโรงพยาบาลเปนหนวยงานกลางฐานะเทียบเทาภาควิชา 
 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาโรงพยาบาลสัตว มีลักษณะเปนการนําความรู
ที่เรียนมาฝกปฏิบัติในการดูแลรักษาสัตวปวยจริงในโรงพยาบาล ดังนั้น อาจารยที่ดูแลรับผิดชอบจึง
ควรจะเปนอาจารยจากภาควิชาที่เกี่ยวของในการสอนวิชาทางคลินิก เชน อายุรศาสตร ศัลยศาสตร 
พยาธิวิทยาและภาควิชาอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องจากภาคทฤษฎีมาสูภาคปฏิบัติ ดวยเหตุผล
และความจําเปนดังกลาว จึงเห็นสมควรเปล่ียนภาควิชาโรงพยาบาลสัตวเปนโรงพยาบาลสัตว   
เพ่ือใหเปนหนวยงานกลางสําหรับใหอาจารยจากภาควิชาตางๆ   ดังกลาวขางตนรวมสอนปฏิบัติการ
และรวมรับผิดชอบงานดานการบริการรักษาสัตวรวมกัน 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

 การดําเนินการเปลี่ยนสถานภาพจาก "ภาควิชาโรงพยาบาลสัตว"  เปน  "โรงพยาบาลสัตว"  
นั้นตองทําในลักษณะ  "โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว"  ขั้นตอนการนําเสนอโครงการเหมือนกับ
การขออนุมัติโครงการจัดตั้งหนวยงานใหมทุกประการ  ความลาชาในการพิจารณาของแตละขั้นตอน
จึงเปนเรื่ องธรรมดา  สํ าหรับโครงการ จัดตั้ งโ รงพยาบาลสัตว  คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนนี้  เริ่มดําเนินการตั้งแตปลายปงบประมาณ  2536  และทบวงมหาวิทยาลัยได
เสนอขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการทบวง ในลักษณะของการปรับเปล่ียนช่ือภาควิชาพรอมกับอีก  3  
ภาควิชา  และไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่  4  ธันวาคม  2538  
เปนที่นายินดีวา โรงพยาบาลสัตว และชื่อใหมของทั้ง 3  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา  ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ ไดปรากฏใน
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง "การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน " หนาที่  44  เลม
ที่  116  ตอนที่  53 ง  ราชกิจจานุเบกษา  6  กรกฎาคม  2542 
 ปจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร  แบงสวนราชการออกเปน  1 สํานักงานคณบดี 7 ภาควิชา          
1 โรงพยาบาลสัตว และ 1 สถานีฟารมฝกนักศึกษา ดังนี ้
1.สํานักงานคณบดี แบงออกเปน 4 งาน คือ 

1. งานนโยบายและแผน 
2. งานบริหารและธุรการ 
3. งานคลังและพัสด ุ
4. งานบริการการศึกษา 

2. ภาควิชา แบงออกเปน 7 ภาควิชา คือ 
1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
2. ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

  3. ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
  4. ภาควิชาสรีรวิทยา 
  5. ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 
  6. ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
  7. ภาควิชาอายุรศาสตร 
3. โรงพยาบาลสัตว 
4. สถานีฟารมฝกนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรต้ังแตอดีต-ปจจุบัน 
 

 
 
1. ศาสตราจารยเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  
    (ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 11 มิถุนายน. 2529 – 4 ตุลาคม  2537) 
 
 
 

 
 
 
 
2. รองศาสตราจารยพิเชฎฐ  เหลืองทองคํา 
    (ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 5 ตุลาคม 2537 – 4 ตุลาคม  2541) 
 
 

 
 
 
 
 
3. รองศาสตราจารยประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิร ิ
    (ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 5 ตุลาคม 2541 – 4 ตุลาคม  2549) 
 
 
 
 
 
 
4. รองศาสตราจารยสุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 
    (ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 5 ตุลาคม 2549 – ปจจุบัน) 
 
 
 

 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 6 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ตราประจําคณะสัตวแพทยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีประจําคณะสัตวแพทยศาสตร 
 

   สีฟาหมน (รหัสสี  C 80 ) 
 
 
 

ชีวิตสัตวแพทย 
  เราผจญแดดฝนไป     มีน้ําใจอันมั่นคง 
  สามัคคีผูกพันยิ่งยง   ขวากหนามปาดงบุกไป 
  ตางคลุกคลีชวยชีวิตสัตว   ศึกษาขจัดหายจากโรคภัย 
  โรคของมันติดถึงคนได   ปองกันไวปลอดภัยด ี
  เรารักงานไมทอทน   เราทุกคนรักศักดิ์ศร ี
  สามัคคีรวมอุทิศตน   ใหคณะสัตวแพทยรุงเรือง 
 
  
 
 
 

    รูป งูพันคบ เพ ลิงซึ่ ง เปนสัญ ลักษณทางการแพทย  วางบน ตัว V 
ภาษาอังกฤษ ที่ยอมาจาก Veterinary (หมายถึง สัตวแพทย) พื้นหลังแบงเปน 3 
ชองตามความหมายของมหาวิทยาลัย ขอนแกน ซึ่งหมายถึง คุณธรรมของ
นักศึกษา ไดแก วิทยา (ความรู) จริยา (ความประพฤติ) และปญญา (ความฉลาด
เกิดแตเรียนและคิด) ภายในวงรี  เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน    
      และในป พ.ศ. 2549 ไดปรับตราประจําคณะสัตวแพทยศาสตรเปนรูป
เทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแกสถาบันสถิตเหนือ
ขอนไมซึ่งสลักเปนช่ือมหาวิทยาลัยขอนแกน พื้นหลังตราสัญลักษณ   เปนสีฟาหมน 
แบงเปน 3 ชอง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา  3 ประการ  ไดแก  
       วิทยา       คือ  ความรูดี 
       จริยา       คือ   ความประพฤติดี 
       ปญญา     คือ   ความฉลาดเกิดแตการเรียนดีและคิดดี 
ภายใตตราสัญลักษณ มีขอความวา "คณะสัตวแพทยศาสตร" 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 7 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ปณิธาน 
ผลิตบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร ที่มีทักษะ ความรูและความสามารถในระดับสากล มี

คุณธรรมและจริยธรรม และเปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควา วิจัย และการใหบริการ 
 

วิสัยทัศน 
คณะสัตวแพทยศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําที่มีความเปนเลิศทางวิชาการดาน

สุขภาพสัตว และเปนขุมปญญาดานการผลิตสัตวของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
พันธกิจ 

1.   ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย  ที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับหลังปริญญา 

2.   เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควา วิจัย การบริการ และสรางองคความรูใหม 
3.   เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง  และใหบริการวิชาการแกสังคม สัตวแพทย บุคลากร

ดานการผลิตสัตวและประชาชนทั่วไป ในประเทศและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4.   ทํานุบํารุงภูมิปญญาพ้ืนบานและศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและ

ยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม 
 
เปาประสงคหลัก    
 1. มุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตสัตวแพทยที่พึงประสงค  
 2. มุงพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลดานสัตวแพทยศาสตรในระดับตติยภูมิและ
รองรับการสงตอสัตวปวยจากหนวยงานตางๆ ในประเทศและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 3. มุงพัฒนาขีดความสามารถดานงานวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม แลวพัฒนาให
เปนศูนยกลางทางสัตวแพทยของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 4. มุงพัฒนาสภาพแวดลอมภายในคณะสัตวแพทยศาสตร ใหเอื้อตอการเปนชุมชนวิชาการ 
และสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากร เพ่ือใหสรางสังคมที่มีความสมานฉันทและเอื้ออาทร 
เนนการดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 5.  มุงพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 6.  มุงพัฒนาการบริหารจัดการใหมีรายได เพ่ือพ่ึงพาตนเองได 
 
คานิยม 
  มุงผลสัมฤทธิ์โดยเนนคุณภาพการบริการและใชฐานขอมูลในการทํางาน 
 
วัฒนธรรมขององคกร 
 การรวมมือรวมใจ ทําภารกิจเพ่ือบริการสังคม และสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษา และ
มุงม่ันสูสถาบันผลิตสัตวแพทย งานวิจัยและบริการสุขภาพสัตวและชุมชน อยางมีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับในระดับชาติและสากล 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 8 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิชาชีพ 
 
ความรวมมือกับตางประเทศ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

1. Nippon Veterinary and Life Science University  ประเทศญ่ีปุน 
2. Southwest University, PR. China   ประเทศจีน 
3. Massey University     ประเทศนิวซีแลนด 

 
ระดับคณะ 

1. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of 
Agricultural Sciences     ประเทศสวีเดน 

2. Faculty of Veterinary Medicine, Utrech University, The Netherlands   
       ประเทศเนเธอแลนด 

3. Priedrich-Loeffler-Institute Greifswald-Insel Riems, Germany      
       ประเทศเยอรมน ี

4. Faculty of Agriculture, National University of Laos (Lao P.D.R.)      
       ประเทศลาว 

5. Faculty of Animal Science, Hue University    
       ประเทศเวยีดนาม 

6. Faculty of Veterinary, Hanoi  University  of  Agricultural       
       ประเทศเวียดนาม 
 

ความรวมมือภายในประเทศ 
1. คณะสัตวแพทยศาสตร   6  สถาบัน 
2. กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 
สมาชิก 

1. สมาพันธ AITVM  (Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine) 
2. สมาพันธ AAVS   (Asian Association of Veterinary Schools) 

 
 
 
 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
เปนสถาบันที่ไดรับการรับรองจากสัตวแพทยสภา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และเปนสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเน่ืองทางสัตวแพทย   
ของศูนยการศึกษาตอเน่ืองทางสัตวแพทย   สัตวแพทยสภา 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 9 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

SWOT คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําป 2553 

วิธีการไดมาของขอมูล 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีวิธีการไดมาของขอมูลในการจัดทํา SWOT ของคณะฯตาม
แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  “การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ” เปาประสงค 5.1 “มีการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด”ี ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 คณะสัตวแพทยศาสตร ใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กลยุทธ 5.1 พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัย ขอนแกน ไดกําหนดโครงการที่ 5.1.3 โครงการผูบริหาร
พบบุคลากร และ 5.1.4 โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป และเพ่ือใหการดําเนินงานของคณะฯ ประสบ
ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 คณะมีการดําเนินงานจัดโครงการสัมมนา
บุคลากรประจําป 2553  เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสเสนอความคิดเห็น ตอบขอซักถาม วิจารณการทํางานและ
ปญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาท่ีผานมา และเกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสม  โดยมีการจัดทํา SWOT 
ทุกรอบ 6 เดือน ขอมูลจาก SWOT จะถูกนํามาใชปรับปรุงการทํางาน ปรับแผนงานใหเปนปจจุบันทัน
เหตุการณ  โดยมีความเห็นของท่ีปรึกษาคณะฯ ในการประชุมประจําป และความเห็นนักศึกษาจากกิจกรรม
ผูบริหารพบนักศึกษาทุกรอบ 6 เดือน ท้ังน้ีความเห็นท้ัง 2 สวน รวมถึง SWOT ทุกรอบจะถูกนําเขาท่ี
ประชุมกรรมการคณะฯ เพ่ือรวมหาแนวทางปรับปรุงคณะฯ และสงใหบุคลากรทุกคนในคณะฯ ทาง          
E-Office และหนังสือเวียนผานภาควิชาและหนวยงานตางๆ  ในการน้ีคณะไดจัดกิจกรรม โครงการสัมมนา
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ประจําป 2553  เร่ือง การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
(SWOT Analysis) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ หองประชุม 1 ช้ัน 5 อาคาร
พิเชฏฐ  เหลืองทองคํา  คณะสัตวแพทยศาสตร    

 
ขอมูลที่ไดประกอบดวย ผลการวิเคราะหดังน้ี 
1. ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของบุคลากรสายผูสอนคณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นป) 
4. ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําคณะสัตวแพทยศาสตร  

คร้ังที่ 1/2553  เม่ือวันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2553  ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ  
เหลืองทองคํา  คณะสัตวแพทยศาสตร  

 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 10 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ภาพรวมของผลการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและภาวะคุกคาม   (SWOT Analysis) 
ประจําป 2553  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
1. การผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษา 

1. การจัดการเรียน
การสอน 
 

1. อาจารยมีความรู
ความสามารถ   

2. มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. มีเอกสารประกอบการ

เรียนใหนักศึกษาฟรี 
4. มีการจัดกิจกรรมเสริม

ทางดานภาษาใหนักศึกษา 
5. มีสถานท่ีฝกงาน ทั้ง

โรงพยาบาลสัตว และ
สถานีฟารมฯ 

6. คณะฯ เปน 1 ใน 6 ของ
สถาบันผลิตบัณฑิตสัตว
แพทยในประเทศไทยและ
ไดรับการรับรองสถาบัน
จากสัตวแพทยสภา 
และ เปนสถาบันแหงแรกท่ี
เปดการเรียนการสอน
ทางดานสัตวแพทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. บุคลากรสายผูสอนสวน

1. นักศึกษายังออนความรู
ทางดานภาษาจึงทําใหมี
ปญหากับบางวิชาที่ใช
ภาษาตางประเทศในส่ือการ
เรียนการสอน 

2. ขนาดของหองเรียนและ
หองปฏิบัติการยังไมสัมพันธ
กับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา
ในบางวิชาเรียน 

3. นักศึกษาภาคปกติและ
โครงการพิเศษมีการเรียน
รวมกัน 

4. คุณภาพของโสต 
ทัศนูปกรณในหองเรียนยัง
ไมดีพอ 

5. ความเอาใจใสตอการเรียน
ของนักศึกษามีนอย 

6. สถานีฟารมฯ ระยะทางอยู
หางไกลเกินไป และการ
บริหารจัดไมสามารถ

1. ประชาชนมีความสนใจ
ทางดานสัตวแพทยมาก
ย่ิงข้ึน 

2. ประชาชนมีความหวงใยใน
ดานสุขภาพสัตวมากข้ึน 

3. สัตวแพทยสภาใหการ
รับรองหลักสูตรของคณะฯ 

4. นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา
ตองสอบใบประกอบการ
บําบัดโรคสัตว เปนการ
พัฒนาและรักษามาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย 

5. สถานประกอบการและ
หนวยงานตางๆใหสถานที่
ฝกงานสําหรับนักศึกษา
จํานวนมาก 

6. นโยบายของรัฐบาลในการ
เปนศูนยกลางของภูมิภาค
อาเซียนและอนุภาคลุมน้ํา
โขง 

1. สถาบันการศึกษาอื่นมี
การเปดหลักสูตร
ทางดานสัตวแพทย
เพิ่มข้ึน 

2. งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลลดลง 

3. คุณภาพของนักศึกษาท่ี
รับเขาลดลง 

4. นโยบาย มข. ท่ีงดการ
เรียนการสอนในบายวัน
พฤหัส ทําใหมีอุปสรรค
ตอการจัดการเรียนการ
สอนของคณะฯ 

5. คาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแพง
กวาสถาบันอ่ืน 

6. การเกิดหลักสูตรสหกิจ 
หลายสถาบัน ทําใหเกิด
การแยงสถานท่ีฝกงาน 
 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 11 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
ใหญอยูในวัยทํางานมี
ประสบการณและศักยภาพ
สูงในการใหบริการและการ
เรียนการสอน  

8. คณะมีโครงการพิเศษที่
สามารถดึงดูดผูเรียนท่ีจบ
จากหลายสาขา 

9. มีคณาจารยจบปริญญาเอก
จํานวนมาก 

10. มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนหลากหลาย 

11. การจัดการเรียนการสอน
และโครงการสหกิจศึกษาท่ี
เสริมสรางประสบการณ
และคุณภาพบัณฑิตให
พรอมใช เปนท่ียอมรับของ
ผูใชบัณฑิต 

12. มีการฝกภาคปฏิบัติควบคู
ไปกับการเรียนภาค ทฤษฏ ี

ตอบสนองความตองการได
เต็มท่ี 

7. มีคลินิกเฉพาะทางนอยที่จะ
ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
เฉพาะทาง 

8. ขาดทุนสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

9. การจัดการเรียนการสอน 
และหลักสูตรของบาง
รายวิชาในแตละเทอมยังไม
ตอเนื่อง 

10. อาจารยบางทานมีการ
วางแผนดานการเรียนการ
สอน หรือสื่อการเรียนการ
สอนไมดีเทาที่ควร 

11. ไมสามารถบริหารจัดการให
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จบตามกําหนดระยะเวลาได 
 

  

 2. การจัดการ
บริหารหลักสูตร 
 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบของการปรับปรุง 

2. หลักสูตรเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และระดับ

1. บุคลากรในองคกรยังไม
ทราบเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตรอยางท่ัวถึง 

2. ความเชื่อมโยง สอดคลอง

1. มีตลาดผูสนใจเรียนตอได
กวางขวาง 

2. หลักสูตรสัตวแพทยยังเปน
ที่ตองการเรียนสําหรับ

1. มีหลักสูตรคลายกันใน
หลายสถาบัน 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 12 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
นานาชาติ 

3. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ี
หลากหลาย 

4. หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติทํา
ใหมีทักษะในการปฏิบัติ
จริง 
 

ของหลักสูตรในภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติยังไมดีพอ 
 

นักศึกษา 
 

 3. การพัฒนา
นักศึกษา 
 

1. มีโครงการพัฒนานักศึกษา
หลากหลาย ตอเนื่อง 

2. มีการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
อยางพอเพียง 

3. นักศึกษามีโอกาสฝกงาน
ในสถานประกอบการ (สห
กิจศึกษา) และฝกงานดาน
สัตวแพทยในประเทศและ
ตางประเทศ 

4. ฝายบริการนักศึกษามี
ความดูแล เอาใจใสท่ัวถึง 
มีการจัดอบรม และออก
คายหลากหลาย 

1. การแตงกายของนักศึกษา
ยังไมเหมาะสม 

2. นักศึกษาบางคนไมมีความ
สนใจและเอาใจใสเทาท่ีควร 

1. มีการจัดเรียนภายนอก
คณะฯ 

2. มีการฝกงานตางประเทศ 

1. ภาวะเศรษฐกิจและเปด
อาเซียนมีผลตอการแยง
ทํางาน 

2. การวิจัย 1. การวิจัย 
 

1. อาจารยไดรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยท้ังภายในและ

1. งานวิจัยของคณะไมสามารถ
จัดเขากลุม(Cluster) ของ

1. หนวยงานภายนอกใหการ
สนับสนุนงบประมาณใน

1. ผูใหทุนวิจัยตองการ
ตีพิมพนานาชาติ ซึ่งทํา



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 13 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
ภายนอกเปนมากข้ึน 

2. คณะฯ มีการจัดสรรทุน
วิจัยสําหรับบุคลากรท้ัง
สายผูสอนและสาย
สนับสนุนทุกป 

3. อาจารยไดนําผลการวิจัย
มาประยุกตใชในการเรียน
การสอน 

4. อาจารยมีศักยภาพในการ
ทําวิจัย เพราะโดยสวน
ใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

5. การมีบัณฑิตศึกษาชวย
เสริมใหการวิจัยมีปริมาณ
และคุณภาพมากข้ึน 

6. โรงพยาบาลสัตวมี case ท่ี
มากมายและหลากหลาย
เอื้อตอการทําวิจัยทาง
คลินิก 

7. การจัดสรรงบประมาณวิจัย
เพิ่ม 

มหาวิทยาลัยไดอยางชัดเจน  
และคณะขาดการสงเสริม
การจัด (Cluster) การวิจัย
ภายในคณะใหชัดเจน 

2. งานวิจัยที่ตีพิมพระดับ
นานาชาติยังมีนอย 

3. การจัดการสัตวทดลองดาน
ปศุสัตวเพื่อการวิจัยยังไม
เพียงพอ 

4. ระบบการติดตามงานวิจัย
ของคณะไมเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน 

5. บุคลากรสายสนับสนุนมี
ศักยภาพในการทําวิจัยนอย 

6. บุคลากรสายสนับสนุนไมมี
เวลาเพียงพอในการทําวิจัย 

7. นักศึกษาบางคนยังไมมี
โอกาสไดทํางานวิจัยในดาน
ที่ตนเองสนใจเทาท่ีควร 

8. งบประมาณทุนวิจัยสําหรับ
นักศึกษามีจํานวนจํากัด และ
ยังไมสามารถใชในทางท่ี
คุมคาไดเทาท่ีควร 

การวิจัย 
2. มีแหลงเผยแพรงานวิจัย

มาก 
3. งานวิจัยสวนใหญเปน 

proceeding  การตีพิมพใน
วารสารภายนอกยังมีนอย 

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะ
เปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัยทําใหมีการสนับสนุน
การวิจัยมากข้ึน 
 

 

ใหยากตอนักวิจัยในการ
ไดทุนตอเนื่อง 

2. ภาวะเศรษฐกิจทําใหมี่
ผลตอการมีอุปกรณดีๆ 
สนับสนุนการวิจัย 

3. คณะฯ มีเงินรายไดจํากัด 
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 2. การเผยแพร
ผลงานวิจัย 
 

1. คณะฯ มีการสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยทั้งใน
สายผูสอนและสาย
สนับสนุน 

2. คณะฯ มีวารสารสําหรับ
การเผยแพรงานวิจัย 

3. อาจารยมีการตีพิมพ
ผลงานวิจัยท้ังในและ
ตางประเทศ 

4. มีชองทางในการเผยแพร
ผลงานวิจัยไปสู
มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานอื่น  ๆ

1. ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ยังนอย และการเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติยังนอย 

2. ความรวมมือในการใหขอมูล
สําหรับรายงานผลงานวิจัย
ของบุคลากรยังนอย 

3. ระบบเก็บขอมูลวิจัยคณะ
และมหาวิทยาลัยขอนแกน
ยังไมสะดวกใช 
 

1. มีวารสารวิชาการจํานวน
มากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยและ คณะฯ 
เปดโอกาสใหเผยแพร
ผลงานวิจัย เพื่อแสดง
ศักยภาพ 
 

1. ความเขมขนในการคัด
กรองผลงานวิจัยลง
วารสาร 

2. การลงผลงานวิจัยหลาย
หนวยงานสัตวแพทยมี
คาใชจายในการตีพิมพ 

3. การนําเสนองานวิจัยใน
ตางประเทศมีคาใชจาย
สูง 

4. นักศึกษาของคณะฯ และ
จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ มี
ผลงานวิจัยในเรื่อง
เดียวกัน ทําใหเกิดขอ
เปรียบเทียบ 

 3. การพัฒนา
ระบบงานวิจัย 

1. มีการอบรมเกี่ยวกับการ
วิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 

2. มีโครงสรางกรรมการวิจัย
ระดับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

3. คณะฯ สนับสนุนให
นักศึกษาและคณาจารยมี
การพัฒนาผลงานวิจัยใหดี

1. ควรมีบุคลากร
สนับสนุนการจัดการ
งานวิจัย 

2. ควรมีหองปฏิบัติการ
กลางที่มี
นักวิทยาศาสตรประจํา
ใหความสะดวกชวย
วิเคราะหตัวอยาง 

1. คณะฯ เปดโอกาสให
นักศึกษาและคณาจารย
ไดพัฒนาผลงานวิจัยใหดี
ข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

1. ระบบสงขอมูลใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
และคณะมีหลายระบบ 
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ข้ึน 

3. การบริการ
วิชาการ 

1. การบริการ
วิชาการ 
 

1. มีแหลงบริการวิชาการ
ใหแกหนวยงานตางๆ  

2. มีโครงการบริการวิชาการ
อยางเพียงพอ 

3. การบริการวิชาการ
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน / สังคม 

4. การมีโรงพยาบาลสัตวแหง
ใหมชวยใหการบริการ
สุขภาพสัตว และวิชาการมี
คุณภาพและศักยภาพมาก
ข้ึน 

5. ท่ีต้ังของโรงพยาบาลสัตว
เปนศูนยกลางของอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

6. งานบริการวิชาการแก
ชุมชนท่ีหลากหลาย 

7. มีการใหบริการวิชาการแก
นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

1. การไดรับงบประมาณในการ
บริการวิชาการแตละ
โครงการยังไมเพียงพอ 

2. การใหบริการวิชาการของ
คณะฯ มีการบูรณาการนอย 

3. ขาดการสนับสนุนให
บุคลากรมีสวนรวมในการ
แกปญหาของทองถ่ิน 

4. ขาดการประชาสัมพันธการ
ใหบริการของคณะให
ประชาชนภายนอกรับทราบ 
 

1. เปนแหลงใหบริการ
วิชาการท่ีสังคมยอมรับ 

2. ความตองการของ
ประชาชนในการรับบริการ
ทางดานสัตวแพทยมีมาก 

3. อยูในภูมิภาคท่ีเปนแหลง
ปศุสัตวและสัตวเล้ียงทําให
เปนศูนยกลางของการ
ใหบริการการรักษาสัตว 

4. การเปดเสรีอาเซียน 
 

1. รัฐบาล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และคณะ มีงบประมาณ
สนับสนุนจํากัด 

2. มีคูแขงในการใหบริการ 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. การจัดกิจกรรม             
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. มีการรวมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ทางคณะฯ มหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรสายผูสอนใหความ
รวมมือทางดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมนอย 

1. หนวยงานตางๆ ให
ความสําคัญกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมมาก 

1. สังคมที่เปล่ียนไปทําให
ตองพัฒนามาก เพื่อให
บรรลุผลในการรักษา



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 16 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
 
 

และหนวยงานตางๆ  
2. มีการสนับสนุนงบประมาณ

ทางดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกิจกรรมหลากหลายท้ัง
ในสวนของบุคลากรและ
นักศึกษา 

4. มีกิจกรรมนักศึกษา ดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
ไดรับการยอมรับ 

5. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมท่ี
สอดแทรกดาน
ศิลปวัฒนธรรมเกือบทุก
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

2. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ี
เปนเอกลักษณของคณะสัตว
แพทย 

3. การมีสวนรวมของนักศึกษา
ยังมีไมมากเทาท่ีควร 

2. หนวยงานตางๆ ขอรับการ
สนับสนุนในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมาก 

3. มีการถายทอดดาน
ศิลปวัฒนธรรม ผานคณะฯ  
และนักศึกษามีโอกาสใน
การแสดงทั้งในและนอก
ประเทศ 

วัฒนธรรมอีสานและ
ประเทศไทย 

 2. การพัฒนา
หลักสูตรและการ
เรียนการสอนดาน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. อาจารยบางทานมีการ
สอดแทรกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการ
จัดการเรียนสอน 

1. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไมใชพันธกิจ
หลักของคณะ ทําใหทุกคน
ไมสามารถแทรกกิจกรรมใน
การเรียนการสอน 

1. มหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ  และ
รัฐบาลใหการสนับสนุน
มากข้ึน 

1. สังคมแวดลอม การเปด
อาเซียน  

5. การบริหาร
จัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ 
     

1. การเงินและการ
คลัง 
 

1. สามารถจัดทํารายงานการ
ใชจายงบประมาณไดทัน
ตามกําหนด 

2. มีการโอนเงินผานระบบ

1. งบประมาณเงินรายไดของ
คณะฯ ยังไมเพียงพอ 

2. การใชจายเงินยังไมเปนไป
ตามแผน 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกนมี
ระบบรองรับ มีการพัฒนา
คนสม่ําเสมอ 

1. มหาวิทยาลัยจัดสรรเงิน
รายไดใหแกคณะฯ ชา 
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           ออนไลน 3. งบประมาณสําหรับใชในการ

จัดกิจกรรมตางๆ ของ
นักศึกษา ยังไมเพียงพอตอ
ความตองการ 

 2. การพัสดุ  
 

1. มีการดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

 

1. การใชจายวัสดุ อุปกรณ
ฟุมเฟอย 

2. บุคลากรไดรับการการ
จัดสรรวัสดุไมตรงตาม
กําหนด 

3. ระเบียบพัสดุทําใหทํางาน
ยากและหลายครั้งไมไดของ
ดีราคาถูก 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกนมี
ระบบรองรับ และการ
พัฒนาคนทํางาน 

1. มีภาระงานทํามาก ดวย
คณะมีการขยายกิจกรรม 
คนทํางานปรับตัวไมทัน 

 3. บุคลากร 
 

1. บุคลากรอยูในวัยกําลัง
ทํางาน 

2. ความหลากของบุคลากร 
3. มีการจัดสรรงบประมาณใน

การพัฒนาบุคลากร 
4. คณาจารยมีความสามารถ 

มีความเปนกันเองตอทีม
บุคลากร และนักศึกษา 

1. การพัฒนาทักษะและองค
ความรูของคณาจารย 

2. การสรางความกาวหนา
สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนยังมีนอย 

3. บางหนวยงานบุคลากรยังไม
เพียงพอกับภาระงาน 

4. แมมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากรแต
บุคลากรบางคนไมไปพัฒนา
ตนเองได 

1. หนวยงานภายนอกให
โอกาสในการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ 

 

1. บุคลากรรับผิดชอบมี
อายุมากข้ึน ทําใหมีการ
เรียนรูระบบใหมไมดีพอ 

2. การทํางานไมทันตอ
เวลาที่กําหนด 
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5. งบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรรสําหรับสายสนับสนุน
ยังไมเพียงพอ 

6. ความรวมมือภายในภาควิชา
ของบุคลากร 

 4. วางแผน 
 

1. มีการปรับแผนปฏิบัติการ
ทุก 6 เดือน และนําผลมา
ใชในการทํางาน 

1. แผนปฏิบัติการแตละ
ภาควิชายังไมครอบคลุมทุก
พันธกิจ 

2. การปฏิบัติตามแผนยังไม
เปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไวในบางกิจกรรม 

1. มหาวิทยาลัย และคณะมี
แผนและการปรับตัว
ตลอดเวลา 

1. นโยบายรัฐบาล สังคม
ปรับเปล่ียนระบบ / 
ขอกําหนดบอยมากไป 

5. อัตรากําลัง 
 

1. บุคลากรคณะสัตวแพทย มี
ความรัก ความผูกพัน 
คณะฯ มุงมัน ทํางาน 

1. อัตรากําลังบางสาขาวิชาและ
บางหนวยงานยังไม
เพียงพอ 

1. การขยายงาน และภารกิจ 
2. การเพิ่มรายรับในสวน

โรงพยาบาลสัตวและ
บัณฑิตศึกษา 

1. มีหนวยงานแยงชิงคน
คุณภาพทําใหคนสมัคร
งานไมมากพอ 
 

 6. บริหาร
งบประมาณ 

1. มีแผนการใชจาย
งบประมาณ 

1. การบริหารงบประมาณยังไม
เปนระบบ 

1. มีระบบรองรับการพัฒนา 
ทั้งในสวนกลาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนและ
คณะฯ 

1. งบประมาณจํากัด งบ
รัฐบาลนอย และลดลง
ทุกป 

 7. การประกัน
คุณภาพ 
 

1. มีกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะฯ 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

1. ยังไมมีกรรมการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

2. ขอมูลท่ีไดรับยังไม
สอดคลองกับตัวช้ีวัด 

1. มีระบบรองรับ มีการ
สื่อสารดวยวาจา 

1. มหาวิทยาลัยยังไมมี
ระบบการจัดเก็บขอมูล
ในดานการประกัน
คุณภาพในรูปแบบ
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ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
 3. การใหความรวมมือในการ

ใหการใหขอมูลยังมีนอย 
4. ระบบการจัดขอมูลยังไมเปน

ระบบเทาที่ควร 

เดียวกนัท้ังมหาวิทยาลัย 
2. ระบบประเมินเปล่ียน

ดัชนีและคําจํากัดความ
บอย 

3. หนวยงานที่เก่ียวของมี
การเปล่ียนแปลงเกณฑ
ในการประกันคุณภาพ
บอย 

 8. เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
 

1. คณาจารยมีความสนใจใน
การพัฒนางานในระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2. คณะฯ จัดงบประมาณ 
อุปกรณ และคน รองรับ
ระบบ IT ของคณะฯ 

1. มีบุคลากรผูรับผิดชอบดาน
สารสนเทศยังไมเพียงพอ 

2. ระบบฐานขอมูลยังไม
ครอบคลุม 

3. อุปกรณไมเพียงพอกับการ
เรียนรูของนักศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยขอนแกนมี
หลักสูตรพัฒนาคนดานนี ้

1. ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศพัฒนาเร็ว
มาก ทําใหบุคลากรตอง
ปรับตัวมาก 

2. ความจําเปน  ความ
เกี่ยวของของเทคโนโลยี
กับการทํางานในทุกภาค
สวน 

6. การสรางความ
รวมมือกับ
ตางประเทศ 

 1. มีการสรางความรวมมือกับ
ตางประเทศ หลายสถาบัน 

2. มีการแลกเปล่ียนนักศึกษา
จากตางประเทศทุกป 

1. บุคลากรมีจํากัด 
2. งบประมาณมีจํากัด 
3. ทุนสนับสนุนการแลกเปล่ียน

ของนักศึกษานอย 

1. มีงบประมาณจากรัฐบาล 
และมหาวิทยาลัยขอนแกน
สนับสนุน 

2. การเพิ่มเครือขาย
มหาวิทยาลัย (MOU) มาก
ข้ึน เชน เปนสมาชิก 
คณบดีคณะสัตวแพทย

1. มีการแขงขันชิง
งบประมาณ 

2. แขงขันทําความรวมมือ
หลายสถานบัน 

3. งบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรนอย 

4. ประเทศไทยไมอยูใน
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ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
อาเซียน  (AAVS) กลุมประเทศรับการ

สนับสนนุจากประเทศ 
ยุโรป อเมริกา  
ออสเตเรีย 

7. อ่ืนๆ   1. ความพรอมของ
หองปฏิบัติการชันสูตร 
(diagnostic lab) และ
บุคลากรไมเพียงพอ 

  

หมายเหตุ :   
1. ตัวอักษรตัวปกติ  คือผลจากการวิเคราะห SWOT ของบุคลากรคณะฯ  
2. ตัวอักษรตัวเอียง  คือผลจากการวิเคราะห SWOT ของนักศึกษา  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
1. ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของบุคลากรสายผูสอนคณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของผูบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะสัตวแพทยศาสตร   คร้ังที่ 

1/2553  เม่ือวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553  ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ  
เหลืองทองคํา  คณะสัตวแพทยศาสตร  
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ประเด็นการวิเคราะห   SWOT   ของสายผูสอน 
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง จุดออน ภาวะคุกคาม โอกาส 
1. การผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษา 

1. การจัดการเรียนการ
สอน 
 

1. มีสถานที่ฝกงาน นศ. 
(ร.พ.สัตว,สถานีฟารม
ฯ)  

2. เปนสถาบันที่ไดรับการ
รับรอง 

3. บุคลากรสายผูสอน
สวนใหญอยูในวัยหนุม 
มีประสบการณและ
ศักยภาพสูงในการ
ใหบริการและการเรียน
การสอน  

4. คณะมีโครงการพิเศษ
ที่สามารถดึงดูดลูกคา
ที่จบจากหลายสาขา 

5. มีคณาจารยจบ
ปริญญาเอกจํานวน
มาก 

6. มีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาท่ี
หลากหลาย 

7. มีรูปแบบการจัดการ

1. นักศึกษามีจํานวนมาก ทํา
ใหยากตอการจัดการเรียน
การสอนดานคลินิก 

2. สถานีฟารมฯ ระยะทางอยู
หางไกลเกินไป และการ
บริหารจัดไมสามารถ
ตอบสนองความตองการ
ไดเต็มท่ี 

3. มีคลินิกเฉพาะทางนอยท่ี
จะใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติเฉพาะทาง 

4. อุปกรณการเรียนการสอน
ยังไมเพียงพอตอการ
ใหบริการ 

5. ไมสามารถบริหารจัดการ
ใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จบตาม
กําหนดระยะเวลาได 

6. สัดสวนจํานวน 

1. งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลลดลง 

2. คุณภาพของนักศึกษา
ที่รับเขาลดลง 

3. นโยบาย มข. ท่ีงดการ
เรียนการสอนในบาย
วันพฤหัส ทําใหมี
อุปสรรคตอการจัดการ
เรียนการสอนของ
คณะฯ 

4. คาธรรมเนียม
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแพงกวา
สถาบันอื่น 

5. ระเบียบในการเบิก
คาตอบแทนคาสอน
โครงการพิเศษทําให
ผูสอนขาดกําลังใจ 

 
 

1. สัตวแพทยเปนวิชาชีพ
ที่ไดรับความนิยม 

2. นักศึกษาที่จะจบ
การศึกษาตองสอบใบ
ประกอบการบําบัด
โรคสัตว เปนการ
พัฒนาและรักษา
มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย 
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ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง จุดออน ภาวะคุกคาม โอกาส 
เรียนการสอน
หลากหลาย 

  8. การจัดการเรียนการ
สอนและโครงการ   
สหกิจศึกษาท่ี
เสริมสราง
ประสบการณและ
คุณภาพบัณฑิตให
พรอมใช เปนท่ียอมรับ
ของผูใชบัณฑิต 

7. อาจารยตอนักศึกษาตํ่า
กวามาตรฐาน 

8. การไมเขมงวดในระเบียบ
วินัยของนักศึกษา 

9. ขาดทุนสนับสนุน
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

10. ระเบียบ มข. ไมเอ้ือให
อาจารยจางนักศึกษาชวย
ทําวิจัย 

  

2. การวิจัย 1. การวิจัย 
 

1. การมีบัณฑิตศึกษา
ชวยเสริมใหการวิจัยมี
ปริมาณและคุณภาพ
มากข้ึน 

2. โรงพยาบาลสัตวมี
caseท่ีมากมายและ
หลากหลายเอ้ือตอการ
ทําวิจัยทางคลินิก 

 

1. งานวิจัยของคณะไม
สามารถจัดเขา Cluster 
ของมหาวิทยาลัยไดอยาง
ชัดเจน 

2. ระบบการติดตามงานวิจัย
ของคณะไมเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจน 

3. การจัดการสัตวทดลอง
ดานปศุสัตวเพื่อการวิจัย
ยังไมเพียงพอ 

4. คณะขาดการสงเสริมการ

1. งานวิจัยสวนใหญเปน 
proceeding  การ
ตีพิมพในวารสาร
ภายนอกยังมีนอย 
 

 

1. มหาวิทยาลัยมี
นโยบายจะเปน
มหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัยทําใหมีการ
สนับสนุนการวิจัยมาก
ข้ึน 
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ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง จุดออน ภาวะคุกคาม โอกาส 
จัด Cluster การวิจัย
ภายในคณะใหชัดเจน 

3. การบริการ
วิชาการ 

1. การบริการวิชาการ 
 

1. การมีโรงพยาบาลสัตว
แหงใหมชวยใหการ
บริการวิชาการมี
คุณภาพและศักยภาพ
มากข้ึน 

2. ที่ต้ังของโรงพยาบาล
สัตวเปนศูนยกลางของ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

1. บุคลากรมีจํานวนไม
เพียงพอตอภาระงานและ
ไมคลอบคลุมทุกสาขาของ
การใหบริการ 

2. ขาดการสนับสนุนให
บุคลากรมีสวนรวมในการ
แกปญหาของทองถ่ิน 

3. ขาดการประชาสัมพันธ
การใหบริการของคณะให
ประชาชนภายนอก
รับทราบ 

 1. อยูในภูมิภาคที่เปน
แหลงปศุสัตวและสัตว
เล้ียงทําใหเปน
ศูนยกลางของการ
ใหบริการการรักษา
สัตว 

 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. การจัดกิจกรรม             
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

1. มีกิจกรรมหลากหลาย
ทั้งในสวนของบุคลากร
และนักศึกษา 

 

1. งบประมาณท่ีไดรับยังไม
เพียงพอ 

2. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณของคณะ
สัตวแพทย 
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ประเด็นการวิเคราะห SWOT  ของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 

1. การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนานักศึกษา 

1. การจัดการเรียนการ
สอน 
 

1. อาจารยมีความรู
ความสามารถ   

2. อาจารยมีวุฒิปริญญาเอก
มากกวาครึ่งหนึ่ง 

3. มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
4. มีหลักสูตรสหกิจศึกษา 
5. มีเอกสารประกอบการ

เรียนใหนักศึกษาฟรี 
6. มีการจัดกิจกรรมเสริม

ทางดานภาษาใหนักศึกษา 
7. มีสถานที่ฝกงาน ทั้ง

โรงพยาบาลสัตว และ
สถานีฟารมฯ 

8. คณะฯ เปน 1 ใน 6 ของ
สถาบันสัตวแพทยชั้นนํา
ของประเทศ 

9. เปนสถาบันแหงแรกที่เปด
การเรียนการสอนทางดาน
สัตวแพทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. นักศึกษามีจุดออน
ทางดาน
ภาษาตางประเทศ 

2. ขนาดของหองเรียน
และหองปฏิบัติการยัง
ไมสัมพันธกับจํานวน
นักศึกษาท่ีรับเขา 

3. นักศึกษาภาคปกติและ
โครงการพิเศษมีการ
เรียนรวมกัน 

4. คุณภาพของโสต 
ทัศนูปกรณใน
หองเรียนยังไมดีพอ 

5. ความเอาใจใสตอการ
เรียนของนักศึกษามี
นอย 

1. ประชาชนมีความ
สนใจทางดานสัตว-
แพทยมากย่ิงข้ึน 

2. ประชาชนมีความ
หวงใยในดาน
สุขภาพสัตวมากข้ึน 

3. สัตวแพทยสภาให
การรับรองหลักสูตร
ของคณะฯ 

4. สถานประกอบการ
และหนวยงานตางๆ
ใหสถานท่ีฝกงาน
สําหรับนักศึกษา 

1. สถาบันการศึกษาอื่นมี
การเปดหลักสูตร
ทางดานสัตวแพทย
เพิ่มข้ึน 

 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 27 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
 2. การจัดการบริหาร

หลักสูตร 
 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบของการปรับปรุง 

2. หลักสูตรมีความ
หลากหลาย 

3. หลักสูตรเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

1. บุคลากรในองคกรยัง
ไมทราบเก่ียวกับ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรอยางท่ัวถึง 
 

  

3. การพัฒนานักศึกษา 
 

1. มีโครงการพัฒนานักศึกษา
หลากหลาย ตอเนื่อง 

2. มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม
นักศึกษาอยางพอเพียง 

1. การแตงกายของ
นักศึกษายังไม
เหมาะสม 

  

2. การวิจัย 1. การวิจัย 
 

1. อาจารยไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกเปน
จํานวนมาก 

2. คณะฯ มีการจัดสรรทุน
วิจัยสําหรับบุคลากรทั้ง
สายผูสอนและสาย
สนับสนุนทุกป 

3. อาจารยไดนําผลการวิจัย
มาประยุกตใชในการเรียน

1. บุคลากรสายสนับสนุน
มีศักยภาพในการทํา
วิจัยนอย 

2. บุคลากรสายสนับสนุน
ไมมีเวลาเพียงพอใน
การทําวิจัย 

1. หนวยงานภายนอก
ใหการสนับสนุน
งบประมาณในการ
วิจัย 

2. มีแหลงเผยแพร
งานวิจัยมาก 

 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 28 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
การสอน 

4. อาจารยมีศักยภาพในการ
ทําวิจัย เพราะโดยสวน
ใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

2. การวิจัย 1. การวิจัย 
 

1. อาจารยไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกเปน
จํานวนมาก 

2. คณะฯ มีการจัดสรรทุน
วิจัยสําหรับบุคลากรทั้ง
สายผูสอนและสาย
สนับสนุนทุกป 

3. อาจารยไดนําผลการวิจัย
มาประยุกตใชในการเรียน
การสอน 

4. อาจารยมีศักยภาพในการ
ทําวิจัย เพราะโดยสวน
ใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

1. บุคลากรสายสนับสนุน
มีศักยภาพในการทํา
วิจัยนอย 

2. บุคลากรสายสนับสนุน
ไมมีเวลาเพียงพอใน
การทําวิจัย 

1. หนวยงานภายนอก
ใหการสนับสนุน
งบประมาณในการ
วิจัย 

2. มีแหลงเผยแพร
งานวิจัยมาก 

 

 2. การเผยแพร
ผลงานวิจัย 
 

1. คณะฯ มีการสนับสนุน
งบประมาณในการ
เผยแพรผลงานวิจัยท้ังใน

1. ความรวมมือในการให
ขอมูลสําหรับรายงาน
ผลงานวิจัยของ

  



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 29 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
สายผูสอนและสาย
สนับสนุน 

2. คณะฯ มีวารสารสําหรับ
การเผยแพรงานวิจัย 

3. อาจารยมีการตีพิมพ
ผลงานวิจัยท้ังในและ
ตางประเทศ 

บุคลากรยังนอย 
2. ผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติยังนอย 
3. การเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติยังนอย 

 3. การพัฒนา
ระบบงานวิจัย 
 

1. มีการอบรมเก่ียวกับการ
วิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 

   

3. การบริการวิชาการ 1. การบริการวิชาการ 
 

1. มีแหลงบริการวิชาการ
ใหแกหนวยงานตางๆ  

2. มีโครงการบริการวิชาการ
อยางเพียงพอ 

3. การบริการวิชาการ
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน / 
สังคม 

1. การไดรับงบประมาณ
ในการบริการวิชาการ
แตละโครงการยังไม
เพียงพอ 

2. การใหบริการวิชาการ
ของคณะฯ มีการบูร
ณาการนอย 

1. แหลงในใหบริการ
วิชาการมีมาก 

2. ความตองการของ
ประชาชนในการรับ
บริการทางดานสัตว
แพทยมีมาก 

 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. การจัดกิจกรรม             
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. มีการรวมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ทางคณะฯ มหาวิทยาลัย 

1. แมมีการจัดสรร
งบประมาณดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. หนวยงานตางๆ ให
ความสําคัญกับการ
ทํานุบํารุง 

 

  
 

1.  และหนวยงานตางๆ  
2. มีการสนับสนุน

1. แตยังไมเพียงพอ 
2. บุคลากรสายผูสอนให

1. ศิลปวัฒนธรรมมาก 
2. หนวยงานตางๆ 

 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 30 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
งบประมาณทางดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ความรวมมือทางดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมนอย 

ขอรับการสนับสนุน
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมาก 

 2. การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. อาจารยบางทานมีการ
สอดแทรกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการ
จัดการเรียนสอน 

   

5. การบริหารจัดการ
องคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
     
           

1. การเงินและการคลัง 
 

1. สามารถจัดทํารายงานการ
ใชจายงบประมาณไดทัน
ตามกําหนด 

2. มีการโอนเงินผานระบบ
ออนไลน 

1. งบประมาณเงินรายได
ของคณะฯ ยังไม
เพียงพอ 

2. การใชจายเงินยังไม
เปนไปตามแผน 

 

 1. มหาวิทยาลัยจัดสรร
เงินรายไดใหแกคณะฯ 
ชา 
 

 2. การพัสดุ  
 

1. มีการดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

 

1. การใชจายวัสดุ 
อุปกรณฟุมเฟอย 

2. บุคลากรไดรับการการ
จัดสรรวัสดุไมตรงตาม
กําหนด 

  

 3. บุคลากร 
 

1. บุคลากรอยูในวัยกําลัง
ทํางาน 

2. ความหลากของบุคลากร 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนาบุคลากร 

1. การสราง
ความกาวหนาสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน
ยังมีนอย 

2. บางหนวยงานบุคลากร

1. หนวยงานภายนอก
ใหโอกาสในการ
พัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ 

 

 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 31 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
ยังไมเพียงพอกับภาระ
งาน 

3. แมมีการจัดสรร
งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรแต
บุคลากรบางคนไม
สามารถไปพัฒนา
ตนเองได 

4. งบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรรสําหรับสาย
สนับสนุนยังไม
เพียงพอ 

 4. วางแผน 
 

1. มีการปรับแผนปฏิบัติการ
ทุก 6 เดือน 

1. แผนปฏิบัติการท่ีแตละ
ภาควิชายังไม
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

2. การปฏิบัติตามแผนยัง
ไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 

  

 5. อัตรากําลัง 
 

 1. อัตรากําลังบาง
หนวยงานยังไม
เพียงพอ 

  

6. บริหารงบประมาณ 
 

1. มีแผนการใชจาย
งบประมาณ 

1. การบริหารงบประมาณ
ยังไมเปนระบบ 

  



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 32 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
 7. การประกันคุณภาพ 

 
1. มีกรรมการประกัน

คุณภาพของคณะฯ 
2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 
 

1. ยังไมมีกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

2. ขอมูลท่ีไดรับยังไม
สอดคลองกับตัวชี้วัด 

3. การใหรวมมือในการให
การใหขอมูลยังมีนอย 

4. ระบบการจัดขอมูลยัง
ไมเปนระบบเทาท่ีควร 

 1. มหาวิทยาลัยยังไมมี
ระบบการจัดเก็บขอมูล
ในดานการประกัน
คุณภาพในรูปแบบ
เดียวกัน 

2. หนวยงานที่เก่ียวของมี
การเปล่ียนแปลง
เกณฑในการประกัน
คุณภาพบอย 

 
 8. เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
 

 1. มีบุคลากรผูรับผิดชอบ
ดานสารสนเทศยังไม
เพียงพอ 

2. ระบบฐานขอมูลยังไม
ครอบคลุม 

  

6. การสรางความ
รวมมือกับตางประเทศ 

 1. มีการสรางความรวมมือ
กับตางประเทศ หลาย
สถาบัน 

   

 
 
 

 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 33 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ประเด็นการวิเคราะห SWOT  นักศึกษาสัตวแพทย 
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 

1. การผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษา 

1. การจัดการเรียน
การสอน 
 

1. มีการฝกภาคปฏิบัติ
ควบคูไปกับการเรียน
ภาค ทฤษฏ ี

 
 
 
 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอน 
และหลักสูตรของบาง
รายวิชาในแตละเทอมยัง
ไมตอเน่ือง 

2. นักศึกษายังออนความรู
ทางดานภาษาจึงทําใหมี
ปญหากับบางวิชาที่ใช
ภาษาตางประเทศในส่ือ
การเรียนการสอน 

3. อาจารยบางทานมีการ
วางแผนดานการเรียน
การสอน หรือส่ือการ
เรียนการสอนไมดี
เทาท่ีควร 

 1. การเปดเสรีอาเซียน 
2. หลักสูตรสหกิจ 

 2. การจัดการบริหาร
หลักสูตร 
 

1. หลักสูตรเนน
ภาคปฏิบัติทําใหมี
ทักษะในการปฏิบัติ
จริง 

1. ความเชื่อมโยง 
สอดคลองของหลักสูตร
ในภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติยังไมดีพอ 

  



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 34 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
 3. การพัฒนา

นักศึกษา 
 

1. ฝายบริการนักศึกษามี
ความดูแล เอาใจใส 

2. มีการจัดอบรม และ
ออกคายบอยคร้ัง 

1. นักศึกษาบางคนไมมี
ความสนใจและเอาใจใส
เทาท่ีควร 

  

2. การวิจัย 1. การวิจัย 
 

1. คณะฯ มีทุนการวิจัยให 
2. มีการใหโอกาสกับ

คณาจารยในการ
แสดงผลงานวิจัยดาน
ตางๆ 

 
 

1. นักศึกษาบางคนยังไมมี
โอกาสไดทํางานวิจัยใน
ดานท่ีตนเองสนใจ
เทาท่ีควร 

2. ทุนวิจัยท่ีไดรับยังไม
สามารถใชในทางท่ีคุมคา
ไดเทาท่ีควร 

  

 2. การเผยแพร
ผลงานวิจัย 
 

1. มีชองทางในการ
เผยแพรผลงานวิจัย
ไปสูมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานอ่ืนๆ 

 1. มหาวิทยาลัยและ 
คณะฯ เปดโอกาสให
เผยแพรผลงานวิจัย 
เพ่ือแสดงศักยภาพ 

 

 3. การพัฒนา
ระบบงานวิจัย 
 

1. คณะฯ สนับสนุนให
นักศึกษาและ
คณาจารยมีการพัฒนา
ผลงานวิจัยใหดีขึ้น 

 

1. งบประมาณทุนวิจัย
สําหรับนักศึกษามีจํานวน
จํากัด 

1. คณะฯ เปดโอกาสให
นักศึกษาและ
คณาจารยไดพัฒนา
ผลงานวิจัยใหดีข้ึน
อยางตอเน่ือง 

1. นักศึกษาของคณะฯ 
และจากมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ มีผลงานวิจัยใน
เร่ืองเดียวกัน ทําใหเกิด
ขอเปรียบเทียบ 

3. การบริการวิชาการ 1. การบริการ
วิชาการ 

1. มีการใหบริการวิชาการ
แกนักศึกษาอยาง

1. การแจงขอมูลดานการ
บริการวิชาการแก
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 สมํ่าเสมอ นักศึกษายังไมท่ัวถึง 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. การจัดกิจกรรม             
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

1. คณะฯ มีการจัด
กิจกรรมท่ีสอดแทรก
ดานศิลปวัฒนธรรม
เกือบทุกกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้น 

1. การมีสวนรวมของ
นักศึกษายังมีไมมาก
เทาท่ีควร 

1. มีการถายทอดดาน
ศิลปวัฒนธรรม ผาน
คณะฯ  และคณะฯมี
โอกาสในการแสดง
แสดงท้ังในและนอก
ประเทศ 

 

 2. การพัฒนา
หลักสูตรและการ
เรียนการสอนดาน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

1. ไมมีการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ทางดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  

5. การบริหารจัดการ
องคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
     
           

1. การเงินและการ
คลัง 
 

 
 
 
 
 

1. งบประมาณสําหรับใชใน
การจัดกิจกรรมตางๆ 
ของนักศึกษา ยังไม
เพียงพอตอความ
ตองการ 

  

 2. บุคลากร 
 

1. คณาจารยมี
ความสามารถ มีความ
เปนกันเองตอทีม
บุคลากร และนักศึกษา 

1. คณะยังไมมีนโยบายใน
การสงบุคลากรไปศึกษา
ในตางประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ความชํานาญ 
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ยุทธศาสตร ประเด็น จุดแข็ง  จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม 
 3. วางแผน 

 
 1. การประชาสัมพันธยังไม

กวางขวางเทาท่ีควร 
  

 4. อัตรากําลัง 
 

 
 
 
 
 

1. บุคลากรมีจํานวนนอยไม
เพียงพอกับภาระงานที่
ไดรับ 

2. บุคลากรใชศักยภาพไม
เต็มท่ี 

  

 5. เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
 

 1. นักศึกษาไมมีโอกาสได
เรียนรูดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ิมเติม
จากผูเชี่ยวชาญ 

2. อุปกรณไมเพียงพอกับ
การเรียนรู 

 1. ความจําเปน  ความ
เกี่ยวของของ
เทคโนโลยีกับการ
ทํางานในทุกภาคสวน 

6. การสรางความ
รวมมือกับ
ตางประเทศ 

 1. มีการแลกเปล่ียน
นักศึกษาจาก
ตางประเทศทุกป 

1. ทุนสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนของนักศึกษา
นอย  

1. การเพ่ิมเครือขาย
มหาวิทยาลัย (MOU) 
มากขึ้น 

1. งบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรนอย 
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ประเด็นการวิเคราะห SWOT 
ระดับผูบริหาร 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

จุดแข็ง 

1. ความรวมมือกับตางประเทศ 

2. งานบริการวิชาการแก ชุมชนที่หลากหลาย 

3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ืองานวิจัยทีเ่พ่ิมขึ้น 

4. กิจกรรมนักศึกษา ที่ไดรับการยอมรับ 

 

 

จุดออน 

1. งานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติยังมีนอย 

2. งานบริการทางวิชาการสําหรับสัตวแพทย 

3. ความรวมมือภายในภาควิชาของบุคลากร 

4. การพัฒนาทักษะและองคความรูของ
คณาจารย 

5. ความพรอมของหองปฏิบัติการชันสูตร 
(diagnostic lab) 

6. ควรมีหองปฏิบัติการกลางที่มีนักวิทยาศาสตรประจํา
ใหความสะดวกชวยวิเคราะหตัวอยาง 

7. ระเบียบพัสดุทําใหทํางานยากและหลายครั้งไมได
ของดีราคาถูก 

โอกาส 

1. หลักสูตรสัตวแพทยยังเปนที่ตองการเรียน
สําหรับนักศึกษา 

2. นโยบายของรัฐบาลในการเปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขง 

 

ภาวะคุมคาม 

1. เปดเสรAีsian 

2. งบประมาณจากรัฐบาลลดลงทุกป 

3. ระบบสงขอมูลในมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
คณะมีหลายระบบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําคณะสัตวแพทยศาสตร  
คร้ังที่ 1/2553 

เม่ือวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 
ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ  เหลืองทองคํา  คณะสัตวแพทยศาสตร  

---------------------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
1.  ศ.เกียรติคุณ ดร. สุมนต  สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.  นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
          แทน  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
3.  นายจีระ  สรนุวัตร  เลขาธิการสัตวแพทยสภา 
          แทน นายกสัตวแพทยสภา 
4.  นายชัชวาลย   อรวรรนุกูล  นายกสมาคมผูคาเวชภัณฑสําหรับสัตว 
5.  นายสุฤทธิ ์  ชัชวาลกิจ       แทน ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและ 
      สุขอนามัยที่ 4 
6.  นายจาตุรงค    จริยะนรวิชช  ผูอํานวยการศูนยวิจัยการผสมเทียมและ 
      เทคโนโลยีชีวภาพขอนแกน  
7.  นายศีลธรรม  วราอัศวปต ิ  ปศุสัตวจังหวัดขอนแกน 
8.  นายณรงค  วงศเณร  หัวหนาสํานักงานองคการสงเสริมกิจการโคนม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9.   นายประยุทธ ศรีวิโรจน  กรรมการผูจัดการเครือศรีวิโรจนฟารม 
10. นายชัยยุทธ  ศรีวิไลลักษณ  นายกสมาคมผูเล้ียงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11.  ศ.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
12. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิร ิ  อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
13. นายจักรฤกษ   นิยมทอง  นายกสมาคมศิษยเกาคณะสัตวแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
14.  รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    
15.  รศ.สมบูรณ  แสงมณีเดช  รองคณบดีฝายบริหาร      
16.  รศ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
17.  ผศ.ขวัญเกศ   กนิษฐานนท  รองคณบดีฝายวิชาการ 
18.  รศ.กัลยา  เจือจันทร   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา    
19. ผศ.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ   
20. อ.นฤพนธ  คําพา        รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว    
21. ผศ.ประวิทย บุตรอุดม  หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร    
 
22. ผศ.ดวงเดือน   แกนคางพลู  หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ  



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 39 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

23. ผศ.สายใจ  กองเพชร  หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร   
24. ผศ.พัชนี    ศรีงาม   หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา    
25. ผศ.กรวุธ  พันธอารีวัฒนา  หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา   
26. ผศ.เจษฎา  จิวากานนท  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
27. อ.อารยาพร  มคธเพศ  ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว 
28. อ.ทรรศิดา  พลอยงาม  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
29. รศ.ถาวร  ม่ิงสกุล   กรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร   
 
ผูไมมาประชุม 
1. รศ.พิเชฏฐ    เหลืองทองคํา  อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
2. รศ.คมกริช  พิมพภักด ี  หัวหนาภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
3. อ.อรัญ  จันทรลุน  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. น.ส.อัญชรินทร   อุนไธสง   บุคลากร 6      
 
เร่ิมประชุมเวลา  08.30 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต  สกลไชย  กลาวเปด
ประชุม และคณะฯ นําเสนอวีดิทัศนแนะนําคณะฯ ใหที่ประชุมทราบ และดําเนินการประชุม ดังนี ้
 
เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
3.1 สรุปผลงานภาพรวมในปที่ผาน 
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กลาวตอนรับ และแนะนําผูบริหาร คณะกรรมการประจํา
คณะฯ และสรุปผลงานภาพรวมของคณะฯ ที่ในปที่ผานใหที่ประชุมทราบความวา ปจจุบันคณะฯ ได
กอตั้งมาครบรอบ 24 ป มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 201 คน  มีสายผูสอนจํานวน 71 คน คิดเปน
เปอรเซ็นตจํานวนผูมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 45 ซึ่งทางคณะฯ ไดมุงเนน คุณภาพการผลิตบัณฑิต 
การบริการสุขภาพชุมชนในพ้ืนที่อนุภูมิลุมน้ําโขง ไดผลิตบัณฑิตสัตวแพทยเพ่ือออกไปรับใชสังคม
แลวจํานวน 18 รุน จํานวน 1006 คน ซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และประกาศนียบัตรสัตว
เลี้ยง  โดยทางคณะฯ ก็อยูในชวงที่กําลังพัฒนาในหลาย ๆ ดาน และมีพ้ืนที่ใหสําหรับนักศึกษาฝก
ปฏิบัติอยูที่สถานีฟารมฝกนักศึกษาคณะฯ บานนาดอกไม อ.วังสะพุง จ.เลย  ซึ่งกระบวนการทํางาน
ที่ผานมาคณะฯ มีการบริหารจัดการองคกร โดยมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม  วางแผน จากขอมูล
จริง และ ดําเนินการ ตามแผนและปรับแผนตามปจจัยที่มีผลกระทบ ทําความเขาใจ สรางความ
ตระหนัก ในทุกสวน  การมีสวนรวม ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต   ซึ่งปจจัยที่ใหประสบผลสําเร็จ คือ 
ผูบริหาร ใหความสําคัญและผลักดันตอเนื่อง บุคลากรใหความรวมมือและเห็นความสําคัญ สังคม 
ยอมรับ ใหการสนับสนุน  และคณะฯ ไดมุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ  บัณฑิตคุณภาพ  วิจัย  
บริการสุขภาพสัตว งานชันสูตรโรค ความเปนนานาชาติ และอนุภูมิลุมน้ําโขง  และในป 2551 คณะฯ 
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ไดรับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จวางศิลาฤกษ  
คาดวาจะแลวเสร็จในป 2554 ซึ่งปจจุบันยังขาดเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย จํานวนมาก 
รายละเอียดตามการนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint ในปที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.3 สรุปผลงานฝายวิชาการ  
          รองคณบดีฝายวิชาการ  นําเสนอสรุปผลงานฝายวิชาการใหที่ประชุมทราบความวา  คณะฯ 
เปดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งปจจุบันมีการเรียน
การสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม 2552   โดยผานการรับรองจากสัตวแพทยสภาแลว  มีจํานวน
หนวยกิต 246  หนวย ใชระยะเวลาศึกษาจํานวน  6 ป  มีโครงสรางหลักสูตรแบบ 1 – 2 – 3 และ
การฝกปฏิบัติทั่วไป ซึ่งนักศึกษารับเขาในปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตองมีการสอบรับใบอนุญาต
ประกอบโรคฯ   โดยมีการรับเขานักศึกษาปละ 110 คน แบงเปน ภาคปกติ (โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 40 คน และ แอดมิชชัน จํานวน 20 คน)  และโครงการพิเศษจํานวน 
50 คน (มีโควตาใหประเทศเพื่อนบาน บุคลากรกรมปศุสัตว ผูจบปริญญาตรีแลว และลูกเกษตรกร)  
และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีการเปดการเรียนการสอนดังนี้  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสืบพันธุสัตว   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย    
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทยศาสตร 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิกสาขาวิชาสัตวเลี้ยง 

และมีหลักสูตรเพ่ิมเติมอีกจํานวน 3 หลักสูตรดังนี ้
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาโรคและการจัดการ  
      สุขภาพในปศุสัตว (หลักสูตรภาษาไทย) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาโรคและการจัดการ

สุขภาพในปศุสัตว (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
- หลักสูตรปริญญาโท สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 ซึ่งในปการศึกษา 2553 ไดมีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีผูสมัครจํานวน 4 คน 
มีอาจารยรับเปนที่ปรึกษา จํานวน 3 คน ในสาขาวิทยาการสืบพันธุสัตว จํานวน 2 คน และสาขา
ศัลยศาสตร จํานวน 1 คน  มีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาแลวในปการศึกษา 2551 ในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิทยาการสืบพันธุ จากประเทศเวียดนาม ปการศึกษา 2552 นักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 2 คนเขาศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
และในปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 2 
คน เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยทางคณะฯ สนับสนุนยกเวนคาลงทะเบียน  ระดับปริญญาโท มี
นักศึกษาจากประเทศเวียดนาม จํานวน 1 คน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จํานวน 1 คน ซึ่งอยูระหวางการรับสมัคร  รายละเอียดตามเสนอในรูปแบบ PowerPoint ในที่ประชุม 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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3.4 สรุปผลงานฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  
 รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  นําเสนอสรุปผลงานฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธใหที่
ประชุมทราบวา ผลงานดานการวิจัย คณะฯ ไดรับงบประมาณจัดสรร ประจําป 2552 จากแหลงทุน
ตาง ๆ ดังนี ้ 
- เงินรายไดคณะฯ จํานวนเงิน       399,330  บาท  
- เงินโครงการจัดตั้งกลุมวิจัยคณะฯ  จํานวนเงิน     400,000  บาท  
- เงินงบประมาณแผนดิน (อุดหนุนทั่วไป) จํานวนเงิน 3,082,300  บาท  
- เงินกองทุนวิจัย 40 ป มข. จํานวนเงิน     250,000  บาท  
- เงินวิจัยสถาบัน มข. จํานวนเงิน          32,800  บาท  
- เงินนอกงบประมาณ (แหลงทุนภายนอก)จํานวนเงิน 2,418,724  บาท  
- เงินโครงการบริการวิชาการแกสังคม จํานวนเงิน 1,153,000  บาท  
 จํานวนเงินทั้งสิ้น 7,736,154  บาท  
จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในปงบประมาณ 2551 

- Proceeding ในประเทศ คิดเปนรอยละ 38.71 
- Proceeding นานาชาต ิ คิดเปนรอยละ 22.58 
- ผลงานตีพิมพในประเทศ (บทความ)  คิดเปนรอยละ  6.45 
- ผลงานตีพิมพในประเทศ (วิจัย)  คิดเปนรอยละ 19.35 
- ผลงานตีพิมพนานาชาติ  คิดเปนรอยละ 11.29 
- ผลงานตีพิมพในประเทศสาขาอื่น (บทความ) คิดเปนรอยละ 1.61 

 โครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ประจําป 2553  จํานวน  6 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการการอบรมดูแลสุขภาพสัตว การใหอาหารและโรคระบาดที่สําคัญในปศุสัตว  
2. โครงการการจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ 
3. โครงการคายบูรณาการสัตวแพทย  
4. โครงการการปองกันโรคสัตวติดตอคนจากสัตวเลี้ยง 
5. โครงการการจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโคนม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใน 

 ฟารมโคนมรายยอย 
6. โครงการสายใยรักษครอบครัวสูความพอเพียงเคียงคูความยั่งยืน 

  ผลงานดานวิเทศสัมพันธ  คณะฯ มี MOU กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ดังนี ้
1. Faculty of Veterinary Medicine,  Swedish University of Agricultural Sciences  
2. Nippon Veterinary and Life Science University  
3. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University ,The Netherlands  
4. FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT GREIFSWALD-INSEL RIEMS, 

GERMANY 
5. College of Animal Science and Technology, Southwest University, PR.China     
6. Faculty of Agriculture, National University of Laos  (Lao P.D.R.) 
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7. Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Hue university of 
Agriculture and Forestry, Vietnam 

8. Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi Agricultural University, Vietnam 
9. Faculty of Veterinary Medicine, University Putra,  Malaysia  
10. Massey University,  New Zealand     

  โดยใหทุนสนับสนุนในโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา ณ ตางประเทศ ทุนละ 10,000 
บาท  และสนับสนุนใหนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ ดังนี ้
 1.  College of Animal Science and Technology, Southwest University, ประเทศจีน 
รับนักศึกษาช้ันปที่ 3, 4 และ 5  จํานวน  10  ทุน  ระยะเวลา 2 สัปดาห  
 2.   Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญ่ีปุน  
รับนักศึกษาช้ันปที่ 5  จํานวน  4  ทุน ระยะเวลา 2 สัปดาห  
 3. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University ประเทศเนเธอรแลนด  
รับนักศึกษาช้ันปที่ 5    จํานวน  2  ทุน  ระยะเวลา 1 เดือน 
 4. Massey University, New Zealand 
รับนักศึกษาช้ันปที่ 2 และ 3 ไปฝกงานดานฟารม   จํานวน 2 คน  ระยะเวลา 1 เดือน  
รับนักศึกษาช้ันปที่ 5 ไปฝกงานดานคลินิก   จํานวน 2 คน  ระยะเวลา 1 เดือน 
 5. University Putra Malaysia ณ ประเทศมาเลเซีย  จํานวน  4  ทุน 
รายละเอียดตามเสนอในรูปแบบ PowerPoint ในที่ประชุม 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.5  สรุปผลงานโรงพยาบาลสัตว      
 รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว นําเสนอสรุปผลงานโรงพยาบาลสัตวใหที่ประชุมทราบความ
วา  ปที่ผานมาโรงพยาบาลสัตวไดมีจํานวนสตัวเขามารับบริการ ดังนี ้
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มีรายรับจากคารักษาพยาบาลสัตวปวย ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีภาระหนาที่ ดังนี้  

1. ดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ
2. ดานการบริการรักษาสัตวปวย 
3. ดานบริการสังคม 
4. ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ดานพัฒนาบุคลากร 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดรับอนุมัติงบประมาณกอสรางโรงพยาบาลสัตวแหงใหม จํานวน  

203,790,000 บาท  ปจจุบันกอสรางไปแลว 57 % ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2554  ทั้งนี้ การ
กอสรางโรงพยาบาลสัตวแหงใหมยังไมรับอนุมัติงบประมาณครุภัณฑอุปกรณการแพทย และครุภณัฑ
ติดตั้งพรอมตัวอาคาร เชน ลิฟท  เปนตน   รายละเอียดตามเสนอในรูปแบบ PowerPoint ในที่
ประชุม 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.6 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษา  
  นายจีระ  สรนุวัตร เลขาธิการสัตวแพทยสภา ผูแทน นายกสัตวแพทยสภา ได
แจงใหที่ประชุมทราบวา  สัตวแพทยสภามีภาระหนาที่หลัก คือ สงเสริมการปฏิบัติงานดานสัตว
แพทย ควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  ซึ่ง
ปจจุบันมีสมาชิกจํานวนประมาณ 6,000 คน (รวมทั้งสัตวแพทย ช้ัน 1 และ ช้ัน 2)  และใหคําแนะนํา
แกคณะฯ ในการเตรียมความพรอมบัณฑิตในอนาคต ดังนี ้

1. การเตรียมความพรอมบัณฑิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2552  ซึ่งจะตองมีสอบ
ประมวลความรูขั้นพื้นฐาน เพ่ือสอบรับใบอนุญาตประกอบโรคฯ 

2. การปลูกฝงจิตสํานึกจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย ซึ่งสัตว
แพทยสภามีบทบาทหนาที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะในเรื่องมาตรฐานการ
รักษาสัตว ซึ่งจะตองมีกระบวนการรักษาถูกตองตามหลักวิชาชีพ   
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นายชัชวาลย  อรวรรนุกูล นายกสมาคมผูคาเวชภัณฑสําหรับสัตว แจงใหที่

ประชุมทราบวา ปจจุบันองคกรมีสมาชิกจํานวนประมาณ 1,000 คน ซึ่งตางจากองคกรอื่น ๆ โดย
องคกรจะเปนผูใชบัณฑิต และชมเชยบัณฑิตของคณะฯ วา มีความอดทนขยันหม่ันเพียร  มีการ
วางตัวที่ดี  จึงเสนอขอคิดเห็น ดังนี้  

1. ควรพัฒนาใหบัณฑิตมีความรูความสนใจความคิดทางดานเชิงธุรกิจ 
2. มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เนื่องจากวงการธุรกิจยาสัตวจะตองมี

การประสานงานกับตางประเทศเปนประจํา 
3. ปลูกฝงจิตสํานึกจรรยาบรรณการคายาสัตวใหถูกตอง ใหมีการคาขายใหถูกตอง

ตามหลักจรรยาบรรณ โดยสถาบันการศึกษาควรใชยามาตรฐานและการรักษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูตั้งแตการเร่ิมตน 

4. ใหนักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพรับผิดชอบสังคมใหมากขึ้น 
 
นายสุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ผูแทน ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 4 

ไดกลาวชื่นชมวา คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพที่ผาน ๆ มาอยางตอเนื่อง ไดใหความรู มีการพัฒนา
หลักสูตรเปนระยะ ซึ่งเปนแนวทางที่ดี จึงทําใหคณะฯ มีความเขมแข็ง ซึ่งทําไดดีมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใหบริการวิชาการแกชุมชน การดูแลสุขภาพโคใหแกวัดบานตาด ณ จังหวัดอุดรธานี และ
เสนอขอคิดเห็น ดังนี ้

1. การใหความรูดานกฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยเฉพาะการเปดสถานประกอบการตองถูกกฎหมาย และพระราชบัญญัติกรม
ปศุสัตว 

2. การออกบริการวิชาการสูชุมชนใหแกฟารมเกษตรกรในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
นายจาตุรงค  จริยะนรวิชช ผูอํานวยการศูนยวิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพขอนแกนไดกลาวชื่นชมวา คณะฯ มีการผลงานที่ผานมาเปนที่ประจักษตอสังคม
อยางตอเนื่องที่ดีอยูแลว และเสนอขอคิดเห็น ดังนี ้

1. มีการเปดสอนในรายวิชาที่มีการนําเทคโนโลยีดานโรคสัตวที่มีความทันสมัยทัน
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

2. ผลิตบัณฑิตดานสัตวใหญใหมากขึ้นเพ่ือรองรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานสังกัด
กรมปศุสัตว ซึ่งอนาคตกรมปศุสัตวตองการบุคลากรทางดานสัตวใหญเปน
จํานวนมาก 

3. มีงานบริการสุขภาพสัตว โดยมีหองปฏิบัติการรองรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
สัตวใหญมากขึ้น 

4. สนับสนุนใหทุนบุคลากรประเทศเพ่ือนบานเขามาศึกษาในคณะฯ 
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5. สรางความเขมแข็งงานวิจัยทางดานอณูวิทยา ความปลอดภัยและอาหาร  
มาตรฐานโรงฆาสัตว 

6. มีงานวิจัยทางดานวิทยาการสืบพันธุ เนนการใชตัวออนและน้ําเช้ือในการ
ขยายพันธุสัตวใหมากขึ้น  

7. งานบริการสืบคนขอมูลใหบุคลากรภายนอกใหกวางขวางมากขึ้น   
 

นายณรงค  วงศเณร  หัวหนาสํานักงานองคการสงเสริมกิจการโคนมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดใหความเห็นเสนอแนะ ความวา  

1. ความคาดหวังจากองคกรภายนอกในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งสวนใหญบัณฑิต
จะมุงเนนไปทางดานสัตวเล็กจึงขอใหสรางความเขมแข็งดานทักษะใหมากขึ้น 

2. งานบริการดานปศุสัตวจากบุคลากรภายนอกคาดหวังใหบุคลากรมีองคความรู
ในเรื่องสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งกรมปศุสัตวจะใชบุคลากรทางดานสัตวเศรษฐกิจมาก
ขึ้น 

3. ผลิตบุคลากรมีความรูความเช่ียวชาญทางดานการประมงใหมากขึ้น เชน ปลา 
4. ผลิตบุคลากรมีความรูความเช่ียวชาญทางดานสัตวปา จะตองมีการจัดการใน

เร่ืองของสุขภาพ 
5. บัณฑิตจะตองมีความรูทักษะความสามารถในการดานการสื่อสาร 

(ภาษาอังกฤษ) 
6. โรงพยาบาลสัตว ควรจัดหาบุคลากรที่มีความชํานาญรักษาดานไดหลากหลาย

ชนิด เพ่ือจะทําใหนักศึกษาหรืออาจารยไดเรียนรูการรักษาสัตวมากยิ่งขึ้น 
7. ระดมจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยใหบุคลากร เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรู

ควบคูไปดวย  
8. การดูแลรักษาสัตว ควรสนับสนุนและผลิตบุคลากรใหมีความรูการบําบัดทาง

แผนไทย 
9. มีงานบริการวิชาการเปนจุดแข็งอยูแลว ที่ใหบริการเกษตรรายยอยดานโคนม 

จึงควรหาวิธีการบริการวิชาการที่หลากหลาย และยกระดับใหมากขึ้นหรือรักษา
ระดับใหคงที่  

10. สรางความเข็มแข็งดานภาษา ควรใหนักศึกษาตางชาติเขามามีชวยสวนชวย
สรางบรรยากาศการใชภาษาโดยมีรุนพ่ีและอาจารยที่ปรึกษาสนับสนุน 

 
นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตวจังหวัดขอนแกน  แจงใหทราบความวา 

หนาที่ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน สวนหนึ่งจะตองทําหนาที่ตรวจสอบการเปดคลินิกรักษา
สัตว นายสัตวแพทยตองมีใบประกอบโรคฯ อยางถูกตองตามหลักกฎหมาย  ซึ่งในสวนความรวมมือ
ระหวางหนวยงานไดมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกับกรมปศุสัตว เพ่ือสนับสนุนบุคลากรกรมปศุสัตว
ใหเขามาศึกษาในคณะฯ ตลอดจนดานวิชาการ  และการใหบริการวิชาการแกสังคมทางคณะสัตว
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แพทยศาสตรก็ใหการสนับสนุนนักศึกษาออกคายอาสาตาง ๆ เปนประจําอยูแลว จึงเสนอขอคิดเห็น 
ดังนี ้

1.  มีหลักสูตรการเรียนการสอนสงนักศึกษาฝกงานไปยังปศุสัตวอําเภอในรูป VET. 
COM. เพ่ือทําใหนักศึกษาไดเรียนรูการปฏิบัติทางดานวิชาชีพในพ้ืนที่ชนบท 
และรองรับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในอนาคต  โดยทํางานรวมกับกรมปศุ
สัตว 

2. กําหนดระยะเวลาฝกงานกับสถานประกอบการใหมากขึ้น 
3. พัฒนางานความรวมมือกับกรมปศุสัตวใหเข็มแข็งมากขึ้น 
 
นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ นายกสมาคมผูเล้ียงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได

แจงใหทราบความวา ในนามของผูเล้ียงสัตว สวนใหญจะก็เปนองคกรที่รับใชบัณฑิตที่จบจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการหารือการจัดการที่จะเปนเจาของฟารมขนาดใหญจะตองดําเนินการ
อยางไร  ซึ่งสิ่งที่ตนไดปฏิบัติที่ผานมาที่มีความสําเร็จคือ มีความซื่อสัตย  ขยัน อดทน  ใหประโยชน
แกสังคม  มีความจริงใจตอวิชาชีพของตนเอง และองคกรเปนสถานที่รองรับการฝกงานใหแก
นักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ  คณะสัตวแพทยศาสตร เปนหนวยงานที่มีผลงานที่ผานมาดีอยูแลว จึง
ไมมีขอเสนอใหแกคณะฯ และในการเปดโรงพยาบาลสัตวแหงใหมที่ยังขาดแคลนอุปกรณ ทาง
สมาคมฯ จะชวยจัดผาปาจัดหาอุปกรณเครื่องมือแพทยใหแกโรงพยาบาลสัตวได  

 
นายประยุทธ ศรีวิโรจน กรรมการผูจัดการเครือศรีวิโรจนฟารม แจงใหทราบวา  

ถาคณะฯ ควรมีเปาหมายความโดดเดนที่ชัดเจนแลว ควรทําอยางไรใหทุกสวนภาคสวนงานใหรูจัก
คณะฯ เพราะคณะฯ มีช่ือเสียงอยูแลว จึงใหความคิดเห็น ดังนี ้

1. สรางความแตกตางจากสถาบันอื่น ๆ และมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น 
2. บัณฑิตที่มีความสนใจทางดานธุรกิจ จะตองมีความรูความเขาใจธุรกิจ และ

ปจจุบันนายสัตวแพทยที่ตองการจะตองมีเสริมสรางความรูดานวิศวกร 
สิ่งแวดลอม โรงเรือนการทําธุรกิจ 

3. มีการปรับตัวใหอยูทํางานในเชิงกับธุรกิจไดตลอดอยางเหมาะสม 
4. สรางคานิยมรักบานเกิด  ซึ่งสวนใหญนักศึกษาที่จบใหมจะตองเขาไปหางานที่

เมืองใหญ จึงควรสรางคานิยมสนับสนุนพัฒนาบริษัทในทองถิ่น ทํางานใน
ทองถิ่นใหมากขึ้น 

5. ใหใชผูประกอบการทองถิ่นเปนสถานที่ฝกงานมากขึ้น 
6. เพ่ิมการผลิตบัณฑิตดานปศุสัตวมากขึ้น 
7. สนับสนุนใหบุคลากรประเทศเพ่ือนบานมาเรียนที่คณะฯ 
8. จัดหลักสูตรอบรมใหเกษตรหรือผูนําเกษตรกรประจําอําเภอ 
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 ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  ไดใหความคิดเห็น
แกคณะฯ คือ  

1. ผลักดันใหบุคลากรสายผูสอนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 
โดยเฉพาะศาสตราจารย 

2. สนับสนุนใหคณาจารยศึกษาในระดับปริญญาเอก  
3. พัฒนาผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติมากขึ้น และหางบ

วิจัยและตั้งกลุมวิจัย เพ่ือสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการใหคณะฯ ตอไป 
 
รศ.ประจักษ พัวเพ่ิมพูลศิริ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  ไดใหความ

คิดเห็นแกคณะฯ คือ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรโดยใหเนนการ
เรียนการสอนเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะเลือกจากความสนใจจากผูประกอบการ เพ่ือทําใหคณะฯ ผลิต
บัณฑิตไดตรงเปาหมาย  

 
นายจักรฤกษ  นิยมทอง นายกสมาคมศิษยเกาคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวช่ืนชมผลงานที่ผานมาของคณะฯ และไดใหความคิดเห็นแกคณะฯ คือ 
ในดานการสื่อสารระหวางองคกร เพ่ือใหหนวยงานอื่น ๆ และสมาคมศิษยเกาฯ ไดทราบความ
เคล่ือนไหวของคณะฯ และมีความสัมพันธระหวางองคกรอยางตอเนื่อง 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

   
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กลาวขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา และจะนําคําแนะนํา
ไปปรับปรุงปรับใชกับการบริหารจัดการของคณะฯ ตอไป และถายภาพรวมกัน 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารยสุณีรัตน  เอี่ยมละมัย) 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

ผูตรวจรายงานการประชุม  
 
 
นางสาวอัญชรินทร  อุนไธสง               
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 48 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 49 ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม 
  

การจัดโครงการ 
การจัดโครงการ สัมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ประจําป 2553 

และเย่ียมชม ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 
 
1. ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.1 รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานบริหารและธุรการ 

 
2. ผูเขารวมโครงการ 
 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร  จํานวนประมาณ  80  คน 
 
3. วัน เวลา และสถานที ่
 20-22 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  “การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ” เปาประสงค 5.1 “มีการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด”ี ตัวชี้วัดท่ี 5.1 คณะสัตวแพทยศาสตร ใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กลยุทธ 5.1 พัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน ไดกําหนดโครงการท่ี 5.1.3 โครงการ
ผูบริหารพบบุคลากร และ 5.1.4 โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป และเพ่ือใหการดําเนินงานของคณะฯ 
ประสบผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ตาม
รายละเอียดขางตน จึงจะจัดสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขึ้น ในระหวางวันท่ี 20-22 
พฤษภาคม 2553 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว และประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรของคณะฯ โดยเฉพาะสายสนับสนุน ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานกับบุคลากรตางประเทศท่ีปฏิบัติงานในสายงานที่
คลายคลึงกัน 
 
5. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรไดเย่ียมชมหนวยงานอ่ืน และแลกเปล่ียนทัศนคติ ขอคิดเห็น แนวทางและความรู
ระหวางสถาบัน เพ่ือใหเกิดการนําความรูท่ีไดรับมาบูรณาการในดานระบบบริหารจัดการและอ่ืนๆ 

2. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของคณะฯ โดยเนนใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกัน
ระหวางอาจารย เจาหนาท่ีและลูกจาง เพ่ือลดชองวางในการทํางานและลดชองวางระหวางวัย และให
บุคลากรไดมีการปฏิสัมพันธกันมากขึ้น 
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3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการเสนอความคิดเห็น ตอบขอซักถาม และวิจารณการทํางาน
และปญหาท่ีเกิดขึ้น ใหเกิดการพัฒนาไปในแนวทางท่ีเหมาะสม 

4. เพื่อเปนการผอนคลายกับการทัศนศึกษานอกสถานท่ี และกิจกรรมนันทนาการ 
 
6.  แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
1. จัดกิจกรรมกลุมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภาวะคุกคาม 
2. จัดบรรยายพิเศษใหความรูความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากร 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาระบบการประเมินบุคลากร 
4. เยี่ยมชมดูงานและทัศนศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแหงชาติลาวและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

 
7. งบประมาณดําเนินการ   
  ใชงบประมาณเงินรายไดคณะสัตวแพทยศาสตร  จํานวน 120,000 บาท   
(ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ) ดังน้ี 

1. คาวิทยากร 
2. คาอาหารและ คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
3. คาโปรแกรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3. คาพาหนะและนํ้ามันเช้ือเพลิง 
4. คาเบี้ยเลี้ยงพนกังานขับรถยนต 
5. คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน  ๆ

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของคณะฯ เกิดการทํากิจกรรมรวมกันระหวางอาจารย 
เจาหนาท่ีและลูกจาง ลดชองวางในการทํางานและลดชองวางระหวางวัย และบุคลากรมีการปฏิสัมพันธกัน
มากขึ้น 

2. บคุลากรมีโอกาสเสนอความคิดเห็น ตอบขอซักถาม วิจารณการทํางานและปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาท่ีผานมา และเกิดการพัฒนาไปในแนวทางท่ีเหมาะสม 

3. บุคลากรไดเย่ียมชมหนวยงานอ่ืน และแลกเปล่ียนทัศนคติ ขอคิดเห็น แนวทางและความรูระหวาง
สถาบัน เพ่ือใหเกิดการนําความรูท่ีไดรับมาบูรณาการในดานระบบบริหารจัดการและอ่ืนๆ 

4. บุคลากรไดทัศนศึกษานอกสถานท่ีและกิจกรรมนันทนาการ ซ่ึงเปนขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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กําหนดการ 
สัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ประจําป 2553  

เร่ือง  “หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร” 
ระหวางวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2553 

ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ  เหลืองทองคํา  คณะสัตวแพทยศาสตร 
------------------------------------------------ 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2553 
 
เวลา  09.00-09.45 น. ลงทะเบียน 
 
เวลา 09.45-10.00 น. เปดการสัมมนา  

โดย  รศ.สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  
 
เวลา 10.00-12.00 น. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) 
   โดย  ผศ.ธนพันธ  ธานี  รองคณบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา 13.00-14.15 น. บรรยายพิเศษหัวขอ “หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคลากร” 
   โดย  รศ.สัญญา  รอยสมมุติ  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ  
 
เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง และเคร่ืองดื่ม  
 
เวลา 14.30 – 16.30 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอ    “การพัฒนาระบบการประเมินบุคลากร 

 สายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร”  
   โดย  นางสาวขวัญเรือน  หาญกลา  เลขานุการคณะแพทยศาสตร 
 

 -------------------------------------------------
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คําส่ังแตงต้ังกรรมการจัดงาน 
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คําส่ังใหบุคลากรเขารวมงาน 
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ภาพกิจกรรม SWOT  รอบท่ี 1 ปะจําป 2553 
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ภาพรวมของผลการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและภาวะคุกคาม   
(SWOT Analysis) 

ประจําป 2553  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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