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สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper)
การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2562-2565 (แผน 4 ปี)
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาชั้นนำในเอเชียและ
รับใช้สังคม” ได้กำหนดเป้าหมายหลักที่จะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์อันดับ 150-200 (ระดับโลก) และ
อัน ดับ ต่ำ กว่า 30 (ระดับ เอเชีย ) : Times Higher Education (THE) เกิดขึ้นจากการมีส ่ว นร่ว มของ
บุคลากรทุกระดับ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี ของแผนกลยุทธ์ คณะฯ สามารถดำเนินงานทุกพันธกิจหลักได้
อย่างครบถ้วน มีการพัฒนาและก่อเกิดนวัตกรรมของหลักสูตรและบริการ ใช้ส มรรถนะหลักและการมี
ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุข และอาหารปลอดภัย และศูนย์การศึกษาและวิจัยช้าง ในการวางยุทธศาสตร์
เชิงรุกเพื่อทำให้คณะฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของชุมชนทั้งในมหาวิทยาลัย ภูมิภาค และต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในปี 2562-2563 (2 ปีงบประมาณ) พบว่า คณะฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้เกือบทุก
ตัวชี้วัดที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 81.97 และผลการจัดอันดับ Veterinary Science ใน Times Higher
Education (THE) ระดับเอเชีย ปี 2563 อยู่ในลำดับที่ 59 ซึ่งคณะฯ ได้ติดตามและผลักดันตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดเป็นอันดับต่ำกว่า 30 ภายในปี 2565 ต่อไป
• การบริหารงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งแรกในปี 2563
กระทบต่อการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ อย่างมาก คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการหลักใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ Online ผลิตสื่อการสอน Online พัฒนาอาจารย์ในการสอนด้วย
ระบบ Online จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และเยียวยานักศึกษาด้วยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษา
ปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านการบริการสุขภาพสัตว์ โดยจัดระเบียบและแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาล
จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อ และปรับเปลี่ยนวิธีการสัมมนาวิชาการโดยการ
ใช้ ก ารผสมผสาน webinar ร่ ว มกั บ small group practice (skill) ในการประชุ มวิช าการคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563
• การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2562-2565 (แผน 4 ปี ) และทบทวน
ค่านิยมคณะฯ
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์นำแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2562-2565) มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
คณะฯ และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตามบริบท
ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และนโยบายของรัฐในการไม่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการตั้งแต่ปีงบประมาณ
2563 คณะฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงได้ดำเนินกระบวนการทบทวนค่านิยม จากเดิม
“ROAD2V” เป็ น “TEAM” และได้ ท บทวนแผนกลยุ ท ธ์ ตามแนวทางบริ ห ารคุ ณ ภาพมาใช้ ในการ
ปรั บ เปลี ่ ย นแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนการดำเนิ น งานของคณะฯ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และนำไปถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติ
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• การดำเนินการก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทางและการส่งต่อ
ระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ ซึ่งคณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่ ภายใต้วงเงินงบประมาณก่อสร้าง 270,000,000 บาท ตั้งแต่
ปี 2562-2564 ปัจจุบันการก่อสร้างก้าวหน้าตามลำดับคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564
• การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างศูนย์การศึกษาวิจัยช้าง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างศูนย์การศึกษาวิจัยช้างในพื้นที่ สปก.
จำนวน 26 ไร่ ณ อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการมาตามลำดับ
ตั้งแต่สำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้าง ดำเนินจัดทำรั้วและป้ายในพื้นที่เพื่อกันการบุกรุก ดำเนินการวางผังและ
ออกแบบอาคารโรงพยาบาล เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2566 ต่อไป
• การวางแผนลงทุน
คณะฯ ตระหนักถึงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อการก้าวไปเป็น Animal Health Hub ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับศักยภาพของคณะฯ เพื่อให้เปิดบริการได้ในปี 2565 ภายใต้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์สุขภาพสัตว์ฯ ประกอบด้วย ชุดระบบเครือข่าย Network ครุภัณฑ์เพื่อการ
รักษาพยาบาล ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาล และครุภัณฑ์ประจำ
ห้องเรียนดิจิตอลและห้องประชุม มูลค่ารวมทั้งหมด 172 ล้านบาท
• วารสาร Veterinary Integrative Sciences ผ่านการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
การผลั ก ดั น วารสาร “Veterinary Integrative Sciences” ซึ ่ ง เป็ น วารสารของคณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ในปี 2565 จะนำวารสารเข้าสู่
ฐานสากล และคณะฯ ได้ดำเนินการสำเร็ จในปี 2563 ก่อนเป้าหมายที่วางไว้ โดยการตอบรับให้เข้าสู่
ฐานข้ อ มู ล Scopus ลำดั บ ที่ 36 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project ซึ ่ ง ที ่ มี
รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor)
• ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI
การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้อาจารย์มีผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
SCOPUS/ISI 1 ผลงาน : 1 คน และในรอบ 3 ปี ของการบริหารก็ประสบความสำเร็จในปี 2563 มีผลงาน
ตีพิมพ์ จำนวน 85 ผลงาน จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 69 คน คิดเป็น สัดส่วน 1.23 ผลงาน : 1 คน และ
เป็นผลงานตีพิมพ์ใน Q1 และ Q2 มีจำนวน 42 ผลงาน และจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation)
599 ครั้ง
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วิสัยทัศน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2562-2565
“เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชียและรับใช้สังคม”

เป้าหมาย : คณะสัตวแพทยศาสตร์อันดับ 150-200 (ระดับโลก) และอันดับต่ำกว่า 30 (ระดับเอเชีย) :
Times Higher Education (THE)
พั น ธกิ จ : คณะสั ต วแพทยศาสตร์ ได้ น ำพั น ธกิ จ หลัก ทั ้ ง 4 ด้ า น และใช้ ส มรรถนะหลัก ของคณะฯ
โดยเฉพาะด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข และด้านเวชศาสตร์ช้าง ซึ่งความเชี่ยวชาญทั้ง 2 ศาสตร์นี้ได้ถูก
นำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ และ 2 พันธกิจสนับสนุนรวมทั้งหมด
7 พันธกิจ ดังนี้
1. จัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
2. วิจัยคุณภาพระดับสากล
3. การบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
6. แสวงหารายได้และทรัพยากร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. เชิงรุกด้านศูนย์ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร และศูนย์ศึกษาวิจัยสุขภาพช้าง

แผนภาพที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ (FVM-CMU Strategic Map)
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ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562-2565 (แผน 4 ปี) ได้กำหนด
เป้าหมายหลักที่จะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ อันดับ 150-200 (ระดับโลก) และอันดับต่ำกว่า 30 (ระดับ
เอเชีย) : Times Higher Education (THE) เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และต่อมาในปี 2563 คณะฯ ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2562-2565 เนื่องด้วย
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐในการไม่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการ
บริหารจัดการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อให้คณะสัตว
แพทยศาสตร์สามารถบรรลุทิศทางเป้าหมายที่กำหนดและเพื่อให้มั่นใจว่า คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานลำดับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ใน THE ranking ปี 2563 คณะฯ อยู่ลำดับ
301-350 ของระดับโลก / ที่ 59 ของเอเชีย และที่ 3 ของประเทศไทย
อันดับ/ปี
อันดับโลก
อันดับเอเชีย
อันดับประเทศ

เป้าหมาย
คณะฯ
ปี 2022
150-200
30
3

ปี 2016

ปี 2017

ปี 2018

ปี 2019

ปี 2020

141-150
34
2

171-180
37
3

201-250 251-300
32
43
3
3

301-350
59
3

FVM, CMU
70
60
50
40
30
20
10
0
2016
citation

2017
Industry Income

2018
International Outlook

2019
Research

2020
Teaching

แผนภาพที่ 2 เปรียบเทียบเกณฑ์จัดลำดับ FVM CMU
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ผลการจั ด อั น ดั บ Veterinary Science ใน Times Higher Education (THE) ระดั บ เอเชี ย
ปี 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อยู่ในลำดับที่ 35 ปี 2562 อยู่ในลำดับที่ 41 และปี 2563 อยู่ในลำดับที่
59 ซึ่งคณะฯ ได้ติดตามและผลักดันตัวชี้วัดตามเกณฑ์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนด เป็นอันดับต่ำกว่า 30
ในปี 2565 ต่อไป
ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
2565

ผลลัพธ์ปี
2561

ผลลัพธ์ปี
2562

ผลลัพธ์ปี
2563

1 อันดับ Veterinary Science ใน THE ลำดับที่ 30 ลำดับที่ 35 ลำดับที่ 41
Asia Ranking

ลำดับที่ 59

อันดับ Veterinary Science ใน THE Asia Rank ของ CMU และคู่เทียบในประเทศ CU

คะแนน THE ด้านต่าง ๆ เปรียบเทียบระหว่าง CMU/CU
Citation
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22.2
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Research
50
40
30
20

16.3
11.4

19.7
13.9

23.9

23.3
15.3 16.9
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ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตาม
แผนกลยุทธ์บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ปี 2562-2563 ในภาพรวม 2 ปี ของแผนกลยุทธ์ 4 ปี (25622565) คณะฯ ดำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ทั้งหมดจำนวน 51 ตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดทั้งหมด
61 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.61

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
1. ระดับความพึงพอใจทักษะภาษาต่างประเทศของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2. กระบวนวิชา/กิจกรรมที่สนับสนุนนักศึกษาได้มี
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหรือ
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก
3. จำนวนอาจารย์ที่ใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน
การจัดการเรียนการสอน
4. ระดับความพึงพอใจทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้ใช้บัณฑิต
5. กระบวนวิชา/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบสหสาขาวิชา (IPE)
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเรื่องทักษะที่จำเป็น
สำหรับการทำงาน ด้านจริยธรรม คนดี ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ
7. เกิดเครือข่ายสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาของคณะฯ
8. พัฒนาหลักสูตร Vet. Nurse โดยหลักการ
competency-based education ในปี 2562

เป้าหมาย
เป้าหมาย
4 ปี
2 ปี
(2562-2565) (2562-2563)

ผลการ
ดำเนินงาน
2 ปี
(2562-2563)

4/5 คะแนน

3/5 คะแนน

4.41/5 คะแนน สูงกว่าเป้าหมาย

60%

40%

95.55%

สูงกว่าเป้าหมาย

50%

30%

87.88%

สูงกว่าเป้าหมาย

4/5 คะแนน

3/5 คะแนน

8 กระบวน
วิชา/กิจกรรม
4/5 คะแนน

4 กิจกรรม

1 เครือข่ายใน
ปี 2564
ปี 2562

4/5 คะแนน
1 เครือข่าย

ร้อยละ
ความสำเร็จ
2 ปี
(2562-2563)

4.38/5 คะแนน สูงกว่าเป้าหมาย
4 กิจกรรม

ตามเป้าหมาย

4.55/5 คะแนน สูงกว่าเป้าหมาย
1 เครือข่าย

ปี 2562

ตามเป้าหมาย

(ร่าง) หลักสูตร
สภาวิชาการ
1/2563
(ทบทวนชื่อ
หลักสูตร)
ยังไม่ประเมิน ขั้นตอนรับรอง
หลักสูตร
(ขั้นที่1)

ต่ำกว่าเป้าหมาย

9. พัฒนาแนวทางในการดำเนินการหลักสูตร
ฝึกอบรมวุฒิบัตรชำนาญการทางวิชาชีพชั้นสูง
(Residency program) ร่วมกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปี 2564
10. ปรับปรุงหลักสูตร DVM โดยหลักการ
competency-based education (ตามกำหนด
เดิมของ สพ.สภา) ในปี 2563

หลักสูตรผ่าน
ในปี 2564

ยังไม่ประเมิน

หลักสูตรผ่าน
การปรับปรุง
ในปี 2565

ยังไม่ประเมิน

ยังไม่ประเมิน

ยังไม่ประเมิน

11. จำนวนกระบวนวิชาที่ลดจำนวนชั่วโมงการ
บรรยาย และเสริมการเรียนรู้ ในความรู้และทักษะ
อื่น ๆ
12. จำนวนงานวิจัยในชั้นเรียน
13. จำนวนนักศึกษาหลังปริญญาเพิ่มขึ้น

8
กระบวนวิชา

4
กระบวนวิชา

4
กระบวนวิชา

ตามเป้าหมาย

8 เรื่อง
ปีละ 6 คน

4 เรื่อง
12 คน

4 เรื่อง
30 คน

ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 3 ปี (25 มีนาคม 2561 – 24 มีนาคม 2563)
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
14. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เป็นทักษะที่
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานและเป็นการเสริมให้
นักศึกษา เช่น OHW Food systems Certificate
Program
15. จำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพในวารสารวิชาการ
นานาชาติ
16. จำนวนนักศึกษาต่างชาติมาเรียนในหลักสูตร
เพิ่มขึ้นทุกปี
17. จำนวนนักศึกษาที่มีอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ
18. จำนวนนักศึกษาที่มีอาจารย์ตา่ งประเทศเป็นผู้
ร่วมในผลงานตีพิมพ์
19. คะแนน International reputation (Time’s
Education ranking)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยที่เป็นเลิศ
1. ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อ
อาจารย์ต่อปี
2. สัดส่วนผลงานตีพมิ พ์ในฐาน SCOPUS/ISI
(Q1 และ Q2) สูงขึ้นทุกปี
3. เงินทุนวิจัย (ทุนภายนอก ทุนภาคเอกชน ทุนกลุ่ม
วิจัย วิจัยบูรณาการ)
4. นักวิจัยรุ่นใหม่มผี ลงานตีพิมพ์

เป้าหมาย
เป้าหมาย
4 ปี
2 ปี
(2562-2565) (2562-2563)

ผลการ
ดำเนินงาน
2 ปี
(2562-2563)

ร้อยละ
ความสำเร็จ
2 ปี
(2562-2563)

8 หลักสูตร

4 หลักสูตร

6 หลักสูตร

100%

100%

100%

ตามเป้าหมาย

ปีละ 6 คน

12 คน

15 คน

สูงกว่าเป้าหมาย

8 คน

8 คน

4 คน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

8 คน/ปี

8 คน

5 คน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

สูงขึ้นทุกปี

ปี 2561
คะแนน 34.7

32.8 คะแนน

ต่ำกว่าป้าหมาย

เพิ่มขึ้นทุกปี
(1 ผลงาน : 1
คน)

41 ผลงาน :
66 คน
(0.62 : 1)

85 ผลงาน :
69 คน
(1.23 :1)

สูงว่าเป้าหมาย

เพิ่มขึ้นทุกปี

41

42 ผลงาน

สูงตามเป้าหมาย

16 ล้าน

12 ล้าน

47.18 ล้าน

สูงเป้าหมาย

0.5 เรื่อง/คน/ 0.5 เรื่อง/คน/
ปี
ปี
5. ผลงานตีพิมพ์สหสาขาในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI เพิ่มขึ้นทุกปี 60 ผลงาน :
ต่ออาจารย์ต่อปี
69คน
6. สัดส่วนผลงานตีพมิ พ์สหสาขาในฐานข้อมูล
เพิ่มขึ้นทุกปี 0.87 ต่อคน
SCOPUS/ISI (Q1 และ Q2) สูงขึ้นทุกปี
7. คะแนนประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์และ 4/5 คะแนน 3/5 คะแนน
สายสนับสนุนเรื่อง Infrastructure
8. จำนวนผลงานตีพิมพ์จากงานบริการวิชาการ
12 เรื่อง
4 เรื่อง
9. จำนวนงานวิจัยที่มีแหล่งทุนวิจยั ผ่านเครือข่าย
8 โครงการ
4 โครงการ
นานาชาติ
10. วารสารได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสากลในปี 2564 ฐานข้อมูล
ยังไม่ประเมิน
สากลปี 2564

สูงกว่าเป้าหมาย

1.5 เรื่อง/คน/
ปี
60 ผลงาน :
69 คน
0.87 ต่อคน

สูงกว่าเป้าหมาย

3.74 คะแนน

สูงกว่าเป้าหมาย

16 เรื่อง
4 โครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย

เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล
SCOPUS
(4 มี.ค. 2563)

สูงกว่าเป้าหมาย

ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 3 ปี (25 มีนาคม 2561 – 24 มีนาคม 2563)
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
4 ปี
2 ปี
(2562-2565) (2562-2563)

ผลการ
ดำเนินงาน
2 ปี
(2562-2563)

ร้อยละ
ความสำเร็จ
2 ปี
(2562-2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
1. จำนวนโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับ 18 โครงการ 10 โครงการ
13 โครงการ สูงกว่าเป้าหมาย
ชุมชน เช่น โครงการ MaCMU
2. จำนวนองค์กร/ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด
20 องค์กร/
7 ชุมชน
37 ชุมชน
สูงกว่าเป้าหมาย
เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขและหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ชุมชน
3. จำนวนบุคลากรของคณะฯ เป็นวิทยากร
20 คน
10 คน
21 คน
สูงกว่าเป้าหมาย
4. จำนวนโจทย์/โครงการวิจัยบูรณาการจากภาคี
เครือข่าย
5. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการยื่นขอตำแหน่งทาง
วิชาการด้วยผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม
6. ร้อยละของเคสเฉพาะทาง

12 เรื่อง

6 เรื่อง

4 เรื่อง

100%
ปี 2565
เพิ่มขึ้น 10%
ทุกปี
เพิ่มขึ้น 5%
ทุกปี
(ตั้งแต่ปี 63)
24 เรื่อง

ยังไม่ประเมิน

ยังไม่ประเมิน

20%

16.94%

ต่ำกว่าเป้าหมาย

18.72%

18.72%

ตามเป้าหมาย

12 เรื่อง

27 เรื่อง

สูงกว่าเป้าหมาย

12 โครงการ

6 โครงการ

26 โครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย

10. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ตามเป้าหมาย

11. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

8 ครั้ง

4 ครั้ง

8 ครั้ง

สูงกว่าเป้าหมาย

1 ระบบในปี
2562

1 ระบบ

แล้วเสร็จ 62

7. ร้อยละของเคสเฉพาะทางที่ส่งต่อจากคลินิก
เอกชน
8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติที่มาจาก คลินิกเฉพาะทาง
(Affiliate คลินิกเฉพาะทาง)
9. โครงการอบรมให้ความรูด้ ้านเฉพาะทาง

12. มีระบบบริหารจัดการ โรงพยาบาลและ หน่วย
ชันสูตรโรคสัตว์ ภายใต้ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ระดับความตระหนักของบุคลากรในการอนุรักษ์
ระดับดี
3 คะแนน
4.02 คะแนน
ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
(คะแนน 4)
2. ร้อยละของค่าไฟฟ้ามาจากพลังงานทดแทน
(ศรีบัวบานโมเดล) (ใหม่ ปรับปรุงปรุงปี 2563)

10% ของค่า ยังไม่ประเมิน
ไฟมาจาก
แหล่งพลังงาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
1. คณะฯ ผ่านเกณฑ์ EdPEx 200 ในปี 2562
ผ่านเกณฑ์ปี ผ่านเกณฑ์ปี
2562
2562
2. จำนวนปัญหาที่ถูกแก้ไข
8 ปัญหา
2 ปัญหา

ต่ำกว่าเป้าหมาย
ยังไม่ประเมิน

ตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ลดลง 28%

สูงกว่าเป้าหมาย

ผ่านเกณฑ์
ปี 2562
2 ปัญหา

ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 3 ปี (25 มีนาคม 2561 – 24 มีนาคม 2563)
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
4 ปี
2 ปี
(2562-2565) (2562-2563)

ผลการ
ดำเนินงาน
2 ปี
(2562-2563)

ร้อยละ
ความสำเร็จ
2 ปี
(2562-2563)

3. ความพึงพอใจผู้บริหารของระบบ Business
ผลการ
ยังไม่ประเมิน ยังไม่ประเมิน
ยังไม่ประเมิน
Intelligence (ผลการประเมินจากผู้บริหาร หัวหน้า ประเมิน 4/5
ภาค และ หัวหน้างาน เรื่องประสิทธิภาพของระบบ คะแนนในปี
ตามเกณฑ์ PA)
2565
4. ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นลบต่อภาพลักษณ์ของคณะ ไม่มีข่าวไม่ดี ไม่มีข่าวไม่ดี ไม่มีข่าวไม่ดี
ตามเป้าหมาย
ออกสู่
ออกสู่
ออกสู่
สาธารณชน
สาธารณชน
สาธารณชน
5. ผลการประเมินด้านภาพลักษณ์ของคณะ
คะแนน
4/5 คะแนน 4.36/5 คะแนน ตามเป้าหมาย
(ประเมินโดยผู้มสี ่วนได้เสีย) เพิ่มกลุ่มผูร้ ับการ
ภาพลักษณ์
ประเมิน
4/5
6. ผลการประเมินด้านการสื่อสารดีขึ้น (ประเมินโดย ผลประเมิน
3/5 คะแนน
3/5 คะแนน ตามเป้าหมาย
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์)
ระดับ 4/5
7. ทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ขาดได้รับการ ผลประเมินดี
80%
55.91%
ต่ำกว่าเป้าหมาย
พัฒนา
ขึ้นทุกปี 80%
8. ผลการประเมินความผูกพัน (Employee
คะแนน 4/5 3/5 คะแนน 3.82 คะแนน ตามเป้าหมาย
Engagement Survey) และความสุข (การป่วย,
ในทุกหัวข้อ
การลา, การลาออก ลดลง)
9. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนยืน่ ขอชำนาญการ/
4 คน
ยังไม่ประเมิน ยังไม่ประเมิน ยังไม่ประเมิน
เชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : แสวงหารายได้และทรัพยากร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. เงินรายได้ของโรงพยาบาลสัตว์
100 ล้าน
40 ล้าน
128.76 ล้าน สูงกว่าเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ยังไม่หัก
กำไร
ค่าเงินยืม)
25,950,571
2. มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานบริการวิชาการ เพิ่มขึ้น 10%
10%
ลดลง22.49% ต่ำกว่าเป้าหมาย
ต่อปี
3. จำนวนเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สตั ว์ฯ
ปีละ 5 แสน 5 แสนบาท
5 แสนบาท ตามเป้าหมาย
4. จำนวนเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ
ปีละ 5 แสน 5 แสนบาท
5 แสนบาท ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารและศูนย์ศึกษาวิจัยสุขภาพช้าง
1. จำนวนโครงการวิจัยด้านความมั่นคงและความ
40 โครงการ 20 โครงการ
21 โครงการ สูงกว่าเป้าหมาย
ปลอดภัยด้านอาหาร
2. จำนวนผลงานตีพิมพ์
20 เรื่อง
10 เรื่อง
26 เรื่อง
สูงกว่าเป้าหมาย
3. กิจกรรมให้ความรู้ด้านความมั่นคง และความ
12 กิจกรรม
8 กิจกรรม
11 กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมาย
ปลอดภัยด้านอาหาร
4. โครงการบูรณาการด้านความมัน่ คง และความ
8 โครงการ
4 โครงการ
5 โครงการ สูงกว่าเป้าหมาย
ปลอดภัยด้านอาหารกับกลุม่ จังหวัด หรือ
สหสาขาวิชา
5. ระบบฐานข้อมูลในการให้ความรู้ด้านความมั่นคง 1 ระบบในปี 1 ระบบในปี 1 ระบบสำเร็จ ตามเป้าหมาย
และความปลอดภัยด้านอาหาร
2562
2562
ในปี 2562
6. ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
8 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง
ต่ำกว่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
7. สร้างระบบการให้บริการด้านวิชาการและการ
ตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่มา
จากสัตว์
8. จำนวนโครงการด้านสุขภาพช้างที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
9. จำนวนโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพช้าง
10. จำนวนโครงการวิจัย บูรณาการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพช้าง
11. ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติด้าน
สุขภาพช้าง
ผลการดำเนินงาน ตามแผน ปี2562-2563 (2 ปี)

เป้าหมาย
เป้าหมาย
4 ปี
2 ปี
(2562-2565) (2562-2563)

ผลการ
ดำเนินงาน
2 ปี
(2562-2563)

ร้อยละ
ความสำเร็จ
2 ปี
(2562-2563)

1 ระบบ
ปี 2565

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน

8 โครงการ

4 โครงการ

9 โครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย

12 โครงการ
4 โครงการ

6 โครงการ
2 โครงการ

6 โครงการ
3 โครงการ

ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

8 ครั้ง

4 ครั้ง

3 ครั้ง

ต่ำกว่าเป้าหมาย

67 ตัวชี้วัด

61 ตัวชี้วัด

51 ตัวชี้วัด

83.61%

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ (PA : Performance Assessment) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2562-2563

ผลการดาเนินงานตามคารับรองฯ PA:Performance Assessment)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

97% 97%

100% 100%

100%
93%
47%
40%

การรายงาน การรายงาน
Report Only : บังคับ :

50% 50%

การบรรลุเป้า การรายงาน การบรรลุเป้า
บังคับ :
Challenge : Challenge :
ปี 2562

ปี 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 3 ปี (25 มีนาคม 2561 – 24 มีนาคม 2563)
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สรุปผลการดำเนินงานหรือผลความก้าวหน้าโดยรวมที่มีความโดดเด่นในปี 2563
ด้านการบริหาร
• การบริหารงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้ งแรกในปี 2563
กระทบต่อการบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างมาก คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการหลักใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นระบบ Online ผลิตสื่อการสอน Online พัฒนาอาจารย์ในการสอนด้วย
ระบบ Online จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และเยียวยานักศึกษาด้วยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษา
ปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านการบริการสุขภาพสัตว์ โดยจัดระเบียบและแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาล
จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อ และปรับเปลี่ยนวิธีการสัมมนาวิชาการโดยการ
ใช้ ก ารผสมผสาน webinar ร่ ว มกั บ small group practice (skill) ในการประชุ มวิช าการคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ปี 2563

• การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2562-2565 (แผน 4 ปี)
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์นำแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2562-2565) มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
คณะฯ และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตามบริบท
ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และนโยบายของรัฐในการไม่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการตั้งแต่ปีงบประมาณ
2563 คณะฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้นจึงได้ดำเนินกระบวนการทบทวนค่านิยม จากเดิม
“ROAD2V” เป็ น “TEAM” และได้ ท บทวนแผนกลยุ ท ธ์ ตามแนวทางบริ ห ารคุ ณ ภาพมาใช้ ใ นการ
ปรั บ เปลี ่ ย นแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนการดำเนิ น งานของคณะฯ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และนำไปถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติ
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• การดำเนินการก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทางและการส่งต่อ
ระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ ซึ่งคณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่ ภายใต้วงเงินงบประมาณก่อสร้าง 270,000,000 บาท ตั้งแต่
ปี 2562-2564 ปัจจุบันการก่อสร้างก้าวหน้าตามลำดับคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

• การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างศูนย์การศึกษาวิจัยช้าง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างศูนย์การศึกษาวิจัยช้างในพื้นที่ สปก.
จำนวน 26 ไร่ ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการมาตามลำดับ
ตั้งแต่สำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้าง ดำเนินจัดทำรั้วและป้ายในพื้นที่เพื่อกันการบุกรุก ดำเนินการวางผังและ
ออกแบบอาคารโรงพยาบาล เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2566 ต่อไป
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• การวางแผนลงทุน
คณะฯ ตระหนักถึงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อการก้าวไปเป็น Animal Health Hub ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับศักยภาพของคณะฯ เพื่อให้เปิดบริการได้ในปี2565 ภายใต้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำประกอบด้วย ชุดระบบเครือข่ายNetwork ครุภัณฑ์เพื่อ
การรักษาพยาบาล ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาล และครุภัณฑ์ประจำ
ห้องเรียนดิจิตอลและห้องประชุม มูลค่ารวมทั้งหมด 172 ล้านบาท

• วารสาร Veterinary Integrative Sciences ผ่านการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
การผลั ก ดั น วารสาร “Veterinary Integrative Sciences” ซึ ่ ง เป็ น วารสารของคณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ในปี2565 จะนำวารสารเข้าสู่
ฐานสากล และคณะฯ ได้ดำเนินการสำเร็จในปี 2563 ก่อนเป้าหมายที่วางไว้ โดยการตอบรับให้เข้าสู่
ฐานข้ อ มู ล Scopus ลำดั บ ที ่ 36 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project ซึ ่ ง ที ่ มี
รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor)
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• พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ส ถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ ได้มี
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติงาน Work From Home
และแนวปฏิบัติในการลงเวลาการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่ออาจารย์ได้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นในรอบปี
2563 สื บ เนื ่ อ งแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ไ ด้ ด ำเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบมาตั ้ ง แต่ เ ริ ่ ม บริ ห ารคณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ ให้สายวิชาการเติบโตตามลำดับวัดจากสัดส่วนวิชาการระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
และอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 81% : 19% (55 คน : 13 คน) ส่วนการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างเป็น ระบบ ตั้งแต่กระจายคนให้เหมาะสมกับงานหรือสร้างความท้าทายในงานให้เกิดขึ้น พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ขาด พั ฒนาระบบส่งเสริมบุคลากรในการให้ความรู้ ให้งบประมาณ
สนับสนุน ระบบติดตามกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานยื่นของชำนาญการ รวมทั้งวางแผน
สร้างคนและสืบทอดทายาทเพื่อความต่อเนื่องของงานหลักในคณะฯ
• ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI
การบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้อาจารย์มีผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
SCOPUS/ISI 1 ผลงาน : 1 คน และในรอบ 3 ปี ของการบริหารก็ประสบความสำเร็จในปี 2563 มีผลงาน
ตีพิมพ์ จำนวน 85 ผลงาน จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 69 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.23 ผลงาน : 1 คน และ
เป็นผลงานตีพิมพ์ใน Q1 และ Q2 มีจำนวน 42 ผลงาน และจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation)
599 ครั้ง
• โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food safety: CMU) ระยะที่ 1- 3
เป็นโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุ ท ธศาสตร์ท ี ่ 2 เชิ ง รุ ก : นวั ต กรรมด้ า นอาหารและสุ ข ภาพ และการดู แ ลผู ้ส ูง อายุ โดยโครงการมี
วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความปลอดภั ยทางด้า นอาหารภายในมหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ โดยคณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานฯ
ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกองพัฒนานักศึกษา ในการวางแผนและดำเนินงานตามกลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านระบบอาหารปลอดภัย พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
พร้อมต่อยอดในการดำเนินการในระดับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
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การดำเนินงานตามพันธกิจ
• ด้านการจัดการศึกษา
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
มีทักษะความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก
ผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนในปี 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับ
รางวัลดีมากในระดับปริญญาโท เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวิธีการเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอเบนท์ที่เตรียมขึ้น
เองเพื่อติดตามระดับแอนติบอดีของเสือต่อวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว และรางวัลดุษฏีนิพนธ์ปริญญาเอก
ระดับดีมาก เรื่อง การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดจีโนมของเชื้อซัลโมเนลลา เอ็นเทอริกา ที่เพาะ
แยกได้จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคและผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
คณะฯบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ผ่านการประเมินหลักสูตรโดย
สกอ. ทุกปี และผ่านการตรวจประเมินของสัตวแพทยสภาตามรอบการประเมินทุก 5 ปี ด้วยกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้นักศึกษาปริญญาตรีเกือบร้อยละ 100 สามารถจบการศึกษาตามแผน 6 ปี
และนักศึกษาสามารถสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ร้อยละ 89.02 (โดยวิเคราะห์จากการสอบครั้งแรกหรือ 1 ปีการศึกษา) นอกจากนั้นผลลัพธ์ที่
สำคัญที่เป็น ไปตามความคาดหวังของนักศึกษา คือ บัณฑิตของคณะฯ มีงานทำร้อยละ 90.77 ในปี
การศึกษา 2562 ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหลักสูตรของคณะฯ เน้นการทำวิทยานิพนธ์ พบว่าผลงาน
ตีพิมพ์ของบัณฑิตมีคุณภาพในระดับสูง โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก (ระดับคะแนน 5) โดยคณะฯ ได้
มอบทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีเวลาทำวิทยานิพนธ์ได้เต็มที่
*ปีการศึกษา

รายการ
2558 2559 2560 2561 2562 2563
ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามแผน
95.59 92.19 94.74 84.06 91.23
ร้อยละนักศึกษา ป.ตรี ทีส่ อบผ่านใบประกอบวิชาชีพการ
89.02 -NA100 100 97.4 97.4
การระบาด
สัตวแพทย์
โรค
ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีงานทำ
82.89 72.97 100 96.22 90.77
COVID-19
คุณภาพของผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
3.21 3.21
5
5
5
ปริญญาเอก
5
5
5
5
5
ร้อยละหลักสูตรทีผ่ ่านการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.
100 100 100 100 100
หลักสูตร สพ.บ.ได้รับการรับรองโดยสัตวแพทยสภา
ผ่าน n/a
n/a
n/a
n/a
(ทุก 5 ปี)
จำนวนทุนการศึกษาระดับบัณฑิต TA & RA
26
43
39
40
48
56
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• ด้านวิจัย
ด้วยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่ผลิตผลงานวิจั ยที่คุณภาพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
ในรอบ 3 ปีของการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพอาจารย์ อย่าง
ต่อเนื่อง อาจารย์มากกว่า 85% ได้รับทุนวิจัย และจำนวนเงินวิจัยเพิ่มขึ้น ผลงานตีพิมพ์มีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ เพิ่มขึ้น ทุกปี และในปี 2563 บทความวิจัยได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
(Citation) จำนวน 599 ครั้ง และในปี 2563 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Scopus) ต่ออาจารย์
คิดเป็น 1.23 ผลงานต่อคนต่อปี (85 ผลงาน/69 คน) ในแง่ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการเกิด impact
ของผลงานวิจัย คณะฯ อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลจากลูกค้าผู้ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของคณะฯ ไปใช้
ประโยชน์ ในปี 2563 คณะฯ มีผลงานตีพิมพ์จากงานบริการวิชาการด้านช้าง จำนวน 9 เรื่อง และผลงาน
ตีพิมพ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 23 ผลงาน ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนของ
คณะฯ อย่างต่อเนื่องและส่งผลในที่สุด
รายการ
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์
จำนวนเงินวิจัย (ภาครัฐบาลและเอกชน)
บทความวิจัยได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ (Scopus)
ร้อยละผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
(Scopus) ต่ออาจารย์
สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus
(Q1+2) ของ CMU และคู่เทียบ CU
จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับช้าง
จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในอาหาร

2558
60
53.1

2559
79.1
47.1

2560
77.6
77.6

2561
86.57
51.26

2562
85.07
64.64

2563
85.51
60.85

79

120

170

112

147

599

46.3

59.7

79.1

64.18

75

123

48.2 :
31.2
3

77.1 :
50
6

73.5 :
69.5
4

74.42 :
87.30
4

86.49 :
94.44
4

71.76 :
81.34
9

-

-

-

5

3

23

แผนภาพ จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับช้างกับคู่เทียบ
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• ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริการวิช าการ คณะฯ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งานถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีผ่านงานบริการวิชาการ โดยเฉพาะการออกหน่วยให้บริการวิชาการตามชุมชนต่างๆ จำนวน 37
ชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานได้รับบริการเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย (คำนวณจากจำนวนอาจารย์และภาระ
งานที่ได้ดำเนินการ) นอกจากนั้น คณะฯ ได้ใช้สมรรถนะหลักด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข เพื่อการเผยแพร่
องค์ความรู้โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ (ตามพันธกิจ/วิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ) ซึ่งพบว่าเป็นสถาบันหลักใน
การดำเนินงานด้านความมั่นคงและอาหารปลอดภัย ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ
ให้คณะฯ เป็นแกนนำ ในแง่ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการเกิด impact ของงานบริการวิชาการ คณะฯ
อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลจากลูกค้าผู้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์หรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตจนเห็นเป็นรูปธรรม และ 2) การให้บริการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ผ่านโรงพยาบาล
สัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่พึ่งของ
ชุมชน ให้บริการการรักษาที่ทันสมัย จึงได้เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลของเคสที่ส่งต่อจากคลินิกเอกชน ในช่วง 12
เดือนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า จำนวนเคสส่งต่ออยู่ประมาณร้อยละ 18.72 ของเคสทั้งหมด
คณะฯได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนต่อเนื่องทุกปี ดังตัวอย่างกิจกรรมที่ประสบ
ความสำเร็จและเห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่
1) โครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (MaCMU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันในการจัดการที่ถูกต้องกับ
สุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างทัศนคติที่เป็นบวกเกี่ยวกับสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลสุนัข ทั้งด้านพฤติกรรม สุขภาพ และโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน รวมทั้งการเปลี่ยนสุนัขในที่สาธารณะให้เป็นสุนัขชุมชน กล่าวคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขให้เป็น
มิตร จนกระทั่งสามารถจับบังคับได้ จัดให้มีการขึ้นทะเบียนประวัติ ฝังไมโครชิพ และสวมปลอกคอระบุ
พฤติกรรมของสุนัขทุกตัว บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของสุนัข ควบคุม
ประชากรสุนัขด้วยการผ่าตัดทำหมัน ทั้งในเพศเมียและเพศผู้ กำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสุนัขที่เข้ามา
ใหม่ในพื้นที่สาธารณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิภ าพของสุนัข
ในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสากล สามารถเป็นต้นแบบ
นำไปประยุกต์ใช้ และขยายสู่ชุมชนอื่น ๆ นอกรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 ปัจจุบันได้เสนอโครงการระยะที่ 4 เพื่อต่อยอดขยายสู่ชุมชนนอกมหาวิทยาลัย
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2) การใช้สมรรถนะหลักด้านช้าง/ศูนย์การศึกษาวิจัยช้าง ได้แก่ การออกบริการรักษาช้างป่วย
ตรวจเยี่ยมช้างและทำทะเบียนช้าง การฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลช้าง การจัดประชุมระดับนานาชาติเรื่อง
มาตรฐานปางช้างและการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานปางช้าง จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องแผนแม่บท
อนุรักษ์ช้างแห่งชาติ และเผยแพร่ความรู้และสวัสดิภาพช้าง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้เริ่มจากมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ ในกลางเดือนมีนาคม 2563
ทำให้นักเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ส่งผลต่อ ปางช้าง เจ้าของช้าง และตัวช้าง
เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดม
ทุนเปิดรับบริจาคเพื่อส่งมอบเป็นค่าอาหารช้าง ยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ประกอบการปางช้าง เจ้าของช้างและตัวช้างเอง รวมทั้งได้จัดโครงการช่วยช้าง ช่ว ยชุมชน กับ
ภารกิจพิทักษ์สัตว์ใหญ่ต่อลมหายใจให้ช้างผ่านโครงการพืชอาหารช้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการ
ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชอาหารช้างอันเป็นการสร้างแหล่งอาหารช้างอย่ างมั่นคงและสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรในพื้นทีเ่ พื่อให้ช้างเลี้ยงอยู่รอดจนกว่าสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จะดีขึ้น

3) การใช้สมรรถนะหลักด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข ที่เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจาก
องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม Food safety ผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา คณะฯ มี
ผลงานตีพิมพ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 26 ผลงาน (ในปี
2562-2563) และการรักษาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมให้ความรู้/ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ และการสร้างระบบฐานข้อมูลในการให้ความรู้ด้านความมั่นคงและความปล อดภัยใน
อาหาร
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4) พัฒนาชุมชนของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอัจฉริยะและเนื้อสัตว์ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคแบบ
องค์รวม ในพื้นที่ตำบลสันป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ โครงการฯ สามารถสร้างผลประโยชน์และความคุ้มค่าหลายประการประกอบด้วย ฟาร์ม
สุกรมาตรฐาน (GFM) ในกลุ่มสมาชิกสามัญและสมทบ ระบบเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคที่ทำให้ผลผลิต
ของฟาร์มลดลง ผ่านมาตรฐาน GMP ของโรงงานผสมอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล พร้อมข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ (milligram/PCU) ในระดับฟาร์มที่ลดลง โรงตัดแต่งเนื้อ
สุกร (สหกรณ์พร้อม matching 40%) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร (หมูหวาน, ลูกชิ้น, ไส้กรอก) พัฒนา
กลุ่มแม่บ้านตำบลป่าสัก และหรือ SME ของตำบล ได้สถานที่ในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ได้โจทย์วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ในสถานที่จริง เกิดการจ้างเพื่อรองรับบัณฑิตจบ
ใหม่
5) โครงการยกระดับการผลิตอาหารให้ปลอดภัยตามวิถีไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน
ตั้งแต่ฟาร์มผลิตสัตว์จนถึงผู้บริโภค และใช้สมรรถนะรองด้านคลินิกสัตวแพทยศาสตร์ในปศุสัตว์ชนิดอื่น
ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพโรคและการเลี้ยงไก่-ไก่ประดู่หางดำ สุกร ปลานิล โคนม ต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการต่อปี
6) โครงการนำร่องพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อหมู่บ้านก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ
บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพ
คณะฯ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเป็นจุด Hotspot สูงสุด และ/หรือ เพื่อปรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเลี้ยงโค ในปี 2563 จึงดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อหมู่บ้านก้อ อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินระดับ ครอบครัว เริ่มต้นด้วยการสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการเลี้ยงแบบจำกัดพื้นที่ หาแนวทางส่งเสริมการสร้างพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี
ราคาถูก ทดแทนการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ หรือการปล่อย เข้าป่า สร้างวิธีการให้เกิดการซื้อขาย
โคแบบเป็นธรรมกับเกษตรกรมากขึ้น และส่งเสริมการปรับปรุงสายพันธุ์ ให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น รวมถึงการหา
ตลาดเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายเนื้อโคคุณภาพดีจากชุมชน ซึ่งเป็นการออกแบบ โครงการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท้องถิ่น และกลุ่มชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล โดยคาดว่าจะมี กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ได้นำไปปรับใช้ ต่อไปในพื้นที่
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7) โครงการต้นแบบงานบริการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำเชิงรุก เพื่อให้การบริการ การตรวจวินิจฉัย
การรักษา และการป้องกันโรคสัตว์น้ำ สุขภาพสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้เลี้ยงปลา
สวยงาม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการ
จัดการที่ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคสัตว์น้ำที่ผ่านการเลี้ยงการจัดการที่ถูกต้อง รวมทั้งปลาสวยงามที่
ได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่กับผู้เลี้ยงไปนาน ๆ

8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ Internship Program
(หลักสูตร 1 ปี) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้ว 4 รุ่น จำนวน 33 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะสัตวแพทย์ที่ร่วม
โครงการฯ จะมีโอกาสได้ปฏิบัติงานกับร่วมกับคณาจารย์และสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญ
ในด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก ด้านสัตว์เล็กอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน เวชศาสตร์สัตว์ป่วยวิกฤต การดูแลสัตว์ป่วย ตรวจรักษาสัตว์ป่วยนอก อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อพัฒนา และมีทักษะที่หลากหลาย เป็นระยะเวลา 12 เดือน

นอกจากนั ้ น คณะฯ ยั ง แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มและการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะฯ ประสบความสำเร็จในการงดใช้โฟมในการดำเนินกิจกรรมของคณะฯ และ
ของนักศึกษา และตั้งระเบียบปฏิบัติไม่อนุญาตให้ร้านอาหารของคณะฯ นำกล่องโฟมมาให้บริการ และต่อ
ยอดจากผลการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย จึงประชาสัมพันธ์และสร้างความ
ตระหนักให้นักศึกษาและบุคลากรในด้านอาหาร การบริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่มฟังก์ชั่น ที่ปลอดภัย
และการใส่ใจสุขภาพของนักศึกษา ในจุดบริเวณโรงอาหารและสถานที่ต่างๆ
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ด้วยยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการเรื่องการ ประชาสัมพันธ์/สื่อสาร คณะฯ ได้เพิ่มกลยุ ทธ์
เผยแพร่ การสื่อสารไปยังมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้งสร้างความผาสุก และการเป็น
ต้นแบบ/เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น 1) การรายงานผลการชันสูตรกรณี พี่
เตี้ย มช. ตามหลักวิชาการเพื่อนำไปสู่สาเหตุของการเสียชีวิต 2) การรวบรวมสถิติการป่วยของสัตว์เลี้ยงแต่
ละชนิดโดยคณะอนุกรรมการรายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ และนำมารายงานต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางการประชุมวิชาการประจำปีซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาคการเกษตร คลินิกเอกชน
หน่วยงานรัฐบาล และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 3) การเผยแพร่ผลงานของผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน เช่น
โครงการ Ma CMU ในไทยพีบีเอส/ทีวีบูรพา/มช.ทูเดย์/WeTV/เนชั่น, โครงการของศูนย์ช้างฯ ในไทยพีบี
เอส, การจัดการกับปัญหาเห็บ ในเชียงใหม่นิวส์ เป็นต้น

ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary
Anatomy and Pathology Museum) มีแนวคิดให้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ที่มีความสวยงามและทันสมัย มี
การจัดระบบการแสดงตัวอย่างที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักเรีย น นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีพื้นที่
ในการจัดแสดงมากขึ้น และมีการจัดทําระบบการเรียนรู้ที่ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยเป็น การจัด
แสดงตัวอย่างทางการศึกษากายวิภาคศาสตร์ เช่น โครงกระดู ก อวัยวะดอง สัตว์สตัฟฟ์ รวมทั้ง การแสดง
ตัวอย่างพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ หรืออวัยวะที่ผิดปกตินั่นเอง โดยตั้งแสดงอวัยวะที่เป็นโรคเปรียบเทียบ
กับอวัยวะปกติ ซึ่งเปิดบริการให้ชมตั้งแต่ปี 2563
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• ด้านการเงินและงบประมาณ
ที่มาของแหล่งทรัพยากรหลักของคณะฯ ได้แก่ งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ เนื่องด้วย
คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินลดลงทุกปี คณะฯ ได้วางยุทธศาสตร์เพื่อแสวงหาเงิน
รายได้เพื่อการดำเนินตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการดำเนินการของคณะฯ และศูนย์บริการ
สุขภาพสัตว์โดยเฉพาะโรงพยาบาลสัตว์เล็กแสดงดัง ในตาราง คณะฯ ได้เริ่มแผนธุรกิจเปิดบริการคลินิ ก
เฉพาะทาง จนถึงปัจจุบัน มีประเภทของคลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึ้น
รายการ
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
(ปี 2562-2563 เงินรายได้มคี ่าก่อสร้างปีละ 58.2 ล้าน)
รายได้ตามพันธกิจของคณะ
การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ (ถ่ายทอดความรู้)
การบริการสุขภาพสัตว์
กำไรจากการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสัตว์ มช.

หน่วย : ล้านบาท
2559 2560 2561 2562
2563
56.58 : 99.98 : 105.03 : 127.11 : 147.27 :
104.04 70.03 76.05 142.24 159.44
8.04
1.56
1.22
48.03
7.98

9.51
2.77
0.91
55.63
12.58

9.02
0.36
0.68
57.69
15.25

10.13
0.12
0.71
62.08
16.8
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66.11
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ส่วนที่ 3. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการบริหารงาน
รอบ 1.6 ปี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน และวิธีการบริหารส่วนงาน
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในคณะฯ ในรอบปีถัดไป
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนารอบ 1.6 ปี

ผลและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

1. ควรต่อยอดความสำเร็จในการนำเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มา
ใช้ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการบริ ห ารคณะฯ อย่ า งเป็ น
ระบบและให้มีความต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันนำพา
คณะฯ ให้ก้าวไปสู่การรับ รองผลในระดับ EdPEx
300 ต่อไป

คณะฯ ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริ ห ารคณะฯ อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง โดยมี ก ารนำ
ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินมาใช้เพื่อการ
พั ฒ นาการดำเนิ น การด้ านต่ างๆ โดยได้ ร ั บ ความ
ร่ ว มมื อ จากผู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ โดยได้ พ ิ จ ารณา
เพิ่มเติมกระบวนงานและผลการดำเนินงานในหมวด
ต่างๆ นอกจากนี้หน่วยประกันคุณภาพฯ ยังได้จัด
โครงการการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพ
การศึ ก ษาเพื ่ อ การดำเนิ น การที ่ เ ป็ น เลิ ศ ให้ แ ก่
บุคลากรในงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและพั ฒ นา
กระบวนงานของคณะฯ ได้ทุกมิติอย่างยั่งยืน
1. ได้ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสั ต วแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบั ณฑิ ต (หลักสูต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565) โดยหลั ก สู ต รสั ต ว
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) มีการปรับให้รายวิชาฝึกปฏิบัติในชั้นปีที่
6 เป็นกระบวนวิชาชีพเลือก ซึ่งสามารถเพิ่มเติม
กระบวนวิชาใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาให้นักศึกษาเลือก
เรียนได้ตลอดเวลา และต่อเนื่องมายังแผนการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสั ต วแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
(หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2565) ซึ ่ ง เป็ นการ
ป ร ั บ ป ร ุ ง ต า ม แ น ว outcome based
education ทำให้สามารถสร้างรายวิชาใหม่หรือ
สอดแทรกเนื้อหาที่ทันสมัยเข้าไปในหลักสูตรได้
2. ได้ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2564 ตามแนว
outcome based education โดยจุ ด เด่ น ของ
หลักสูตร คือ มีความยืดหยุ่นสูงและส่งเสริมให้
นักศึกษาบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อการ
วิจัยและพัฒ นางานทางด้านวิทยาศาสตร์ ก าร
สัตวแพทย์

2. ควรวางแผนการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ม ี ค วาม
ทันสมัย โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้ ม การ
เปลี่ย นแปลงในอนาคต หรือให้เป็นหลักสูตรที ่ มี
การบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary) เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เช่น Data Analytics, Artificial Intelligence (AI),
Telemedicine และ Precision Medicine เป็นต้น
เนื ่ อ งจากในอนาคตข้ อ มู ล สารสนเทศจะมี
ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการผลิต การดูแล และ
การรั ก ษาสั ต ว์ ใ นอนาคต นั ก ศึ ก ษาจึ ง ควรต้ อ งมี
ความรู้และมีทักษะเหล่านี้ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และพัฒนางานทางด้านสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นต่อไป
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ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนารอบ 1.6 ปี

ผลและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

3. การพิจ ารณาเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นและ
หลั ก สู ต รการเร ี ย น รู ้ ตล อดช ี ว ิ ต ( Lifelong
Education) ที่รองรับคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชน
ที่เลี้ยงสัตว์หรือเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์ได้มีโอกาสเข้า
มาศึกษาเรียนรู้ทางด้านการดูแลและรักษาสัตว์ใน
เบื้องต้นเพิ่มเติม โดยการร่วมมือกับโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคณะฯ ได้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรระยะ
สั้นที่รองรับนายสัตวแพทย์จบใหม่หรือสัตวแพทย์ที่มี
ความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก
อย่างเป็นระบบ Internship Program หลักสูตรดูแล
สุขภาพสัตว์เลี้ยง และมีแผนงานและโครงการใน
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการพัฒนาการจัด
หลักสูตรอบรมระยะสั้น certificate program ใน
เรื่องสุขศาสตร์การผลิตอาหารที่มาจากสัตว์ ความ
มั่นคงและปลอดภัยในอาหาร
เบื้องต้นคณะฯ มีการสำรวจและเพิ่มเติมสิ่งที่
ขาด พร้อมพัฒนาห้องเรียนอุปกรณ์ให้ทันสมัยมาก
ขึ้น เช่น ปรับปรุงห้อง E408/E115 ต่อสาย HDMI
และเปลี่ยน LCD ในห้องเรียนที่ใช้ไม่ได้ / ไม่สมบูรณ์
และในห้องปฏิบัติการคณะฯ ได้ ดำเนินการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติที่ทันสมัยการ
ทดแทนของเดิ ม และซ่ อ มแซมเครื ่ อ งมื อ ใน
ห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะฯ ได้
วางแผนจัดหาครุภัณฑ์ในปี 2565-2568 ทั้งนี้เพื่อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ จ ั ด ทำโครงการเพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชนภายนอกโดย
วางแผนและดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 ดังนี้
1. โ ค ร ง ก า ร The CMUAH Special Seminar
Series
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการฟาร์ม
เพื ่ อ ผลิ ต น้ ำ นมที ่ ม ี อ งค์ ป ระกอบน้ ำ นมและ
จำนวนเซลล์ โ ซมาติ ก ในน้ ำ นมที ่ ผ ่ า นเกณฑ์
มาตรฐาน ให้กับสหกรณ์โคนมต่างๆ
3. จัดการประชุมกลุ่มย่อย เรื่องปัญหาสุขภาพโค
นมและปัญหาด้านผลผลิต ของฟาร์มระหว่ า ง
นายสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ออนและนาย
สัตว์แพทย์อื่นๆ เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทาง
ในการพั ฒ นาทางด้ า นวิ ช าการเพื ่ อ เพิ ่ ม พู น
ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของสัตว
แพทย์
4. โครงการสัม มนาให้ ค วามรู ้ร ่ว มกั บหน่ ว ยงาน
พันธมิตร (ปี 2565) ทุก ๆ 4 เดือน

4. ควรมีการวางแผนเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง
ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบและให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพเก่าและบางอันล้าสมัย ซึ่ง
เรื ่ อ งนี ้ ก ลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาได้ ส ะท้ อ นปั ญ หามา
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ คณะฯ อาจจะใช้แผนดังกล่าว
เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย หากอุปกรณ์และเครื่องมือนั้น ๆ มี
ราคาแพงและเกิ น ศั ก ยภาพของคณะฯ ที ่ จ ะ
ดำเนินการได้
5. คณะฯ อาจตอบสนองความต้องการของชุ มชน
ภายนอกเพิ ่ ม มากขึ ้ น เช่ น การเพิ ่ ม บทบาททาง
วิช าการกับ โรคระบาดสัตว์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบบ
เร่งด่ว น การเป็น แหล่งอ้างอิงการตรวจวิเคราะห์
ปั ญ หาที ่ เ กิ ด ในกระบวนการผลิ ต ปศุ ส ั ต ว์ การ
สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใน
งานสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์ และการเป็นศูนย์กลาง
ความเป็นเลิศด้าน Bovine Medicine เป็นต้น ซึ่ง
เป็นเสียงสะท้อนที่ได้รับจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับคณะฯ โดยตรง
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6. การพัฒนางานวิจัยและการให้บริการวิชาการให้
ครอบคลุมทั้งเรื่องปศุส ัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยการ
มุ่งเน้นงานวิจัยเพียง 1 - 2 เรื่องที่เป็นเอกลักษณ์
หรือเป็นปัญหาของท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เช่น ปัญหา
โรคระบาดในสุกร โค และไก่ เป็นต้น โดยอาจสร้าง
ความร่ว มมือกับ ภาควิช าสัตวศาสตร์และสั ต ว์ น้ ำ
คณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงการทำวิจัยเชิงลึกเพื่อนำ
องค์ความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือชาวบ้าน โดยตัวชี้วัด
ความสำเร็ จ ในเรื ่ อ งนี ้ คณะอาจจะวั ด ผลได้ จ าก
จำนวนรายได้ของชาวบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นหรือการลด
ความยากจนของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

7. การจะขยายขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ
MaCMU ออกไปสู่ชุมชนอื่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในระยะเริ่มแรก และจะขยายไปทั่วประเทศในระยะ
ต่อไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้นั้น คณะฯ อาจต้อง
สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ ข องสถาบั น การศึ ก ษาอื ่ น ๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อบูรณาการ
ทำงานร่วมกัน ซึ่งหากดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ ก็
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก

ผลและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
5. สนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์แ ม่
ออนได้ ไ ปนำเสนอวิ ช าการ หรื อ เข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับสุขภาพโคนม
ในปี 2564 คณะฯ ได้มีการพัฒนางานวิจัยและ
การให้บริการวิชาการเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องปศุสัตว์
และสัตว์เลี้ยง โดยมีงานวิจัยและงานบริการ เพื่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ดังนี้
งานวิจัยและบริการวิชาการ
1. โครงการวิ จ ั ย เรื ่ อ ง การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและระบบห่วง
โซ่ อ ุ ป ทาน เพื ่ อ เพิ ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของ
เศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา น่านโมเดล
2. โครงการการจั ด การปั ญ หาสุ น ั ข ในเขต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบมีส ่ว นร่วมจากชุมชน
อย่ า งยั ่ ง ยื น ระยะ 3 คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MaCMU)
ซึ่งในปี 2565-2566 คณะฯ มีแผนที่จะดำเนิน
งานวิจัยร่วมกับงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการพัฒนาชุมชนของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร
รายย่อยอัจฉริยะและเนื้อสัตว์ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
แบบองค์รวม
2. โครงการนำร่องพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อหมู่บ้าน
ก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3. โครงการการจัดการปัญหาสุนัขในเขต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วมจากชุมชน
อย่างยั่งยืน ระยะ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MaCMU)
คณะฯ จัดทำโครงการ “การจัดการปัญหาสุนัขในที่
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย
นำหลักการของโครงการ “การจัดการปัญหาสุนัขใน
เขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วมจากชุมชน
อย่ า งยั ่ ง ยื น (MaCMU)” ไปเป็ น ต้ น แบบและ
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อส่งเสริมการให้แนวทางในการสร้างองค์ความรู้
ความเข้ า ใจ และความร่ ว มมื อ จากประชนชนใน
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการ
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ผลและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

8. คณะฯ ควรใช้ส มรรถนะหลักด้านช้างและการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและ
วิจัยช้าง ในการหา platform หรือแนวทางให้ช้าง
ป่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสันติ เพื่อแก้ไข
ปัญหาช้างป่าที่ออกมาทำลายพืชสวนของชาวบ้าน
ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งหากดำเนิ น การได้ ก็จ ะช่ว ยเสริมสร้ า ง
บทบาทเรื่องช้างของคณะฯ ให้มีความโดดเด่นและ
เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

แก้ไขปัญหาสุนัขในที่สาธารณอย่ างยั่งยืน เช่น วัด
โรงเรี ย น ตลาด และสำนั ก งานเทศบาล ซึ ่ ง มี
ประชากรสุนัขอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
โดยคณะฯ เลือกพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็น
พื้นที่ขยายผล เนื่องจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็น
ชุมชนเมืองแห่งความสุข และเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้
ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และทางเทศบาล
เมืองแม่เหียะ ยินดีในการร่วมกับคณะฯ บู รณาการ
จัดการและดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของสุนัขในที่
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยคณะฯ ได้ จ ั ด ทำโครงการฯ เพื ่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนผ่านหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้ส ัง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ โครงการ MaCMU ยังเป็นแหล่งในการศึกษา
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ แนวทางการจัดการปัญหา
สุ น ั ข ในที ่ ส าธารณะ โดยได้ ร ั บ ความสนใจจาก
หน่วยงาน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4) กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุ
สัตว์
5) อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
6) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
7) เป็นต้นแบบปลอกคอสามสีของสุนัขชุมชน ตลาด
แม่กลอง
จากสถานการณ์ ก ารระบาดโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี
2564 คณะฯ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จึ ง มี
แนวคิดที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ประกอบการปางช้าง เจ้าของช้างและตัวช้าง
จึงได้วางแนวทางการช่วยเหลือทั้งแผนงานระยะสั้น
โดยร่ว มระดมทุน กับหน่ว ยงานและองค์กรต่าง ๆ
เปิดรับเงินบริจาคจากประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเป็น
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
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9. ควรมีแผนการแสวงหารายได้ที่ชัดเจนและเป็น
รู ป ธรรม โดยเฉพาะการวางแผนในการบริ ห าร
จัดการโรงพยาบาลสัตว์ให้ มี คุ ณภาพและมี ค วาม
ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งที่ช่วยสร้าง
รายได้ ใ ห้ ก ั บ คณะได้ อ ย่ า งยั ่ ง ยื น ทั ้ ง ในส่ ว นของ
โรงพยาบาลเดิมที่มีอยู่แล้วและโรงพยาบาลใหม่ที่อยู่
ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

10. การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ท ำ
ตำแหน่งทางวิช าการเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับ
ศาสตราจารย์ แ ละรองศาสตราจารย์ ท ี ่ ป ัจ จุ บันมี
รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 11.8 ของคณาจารย์ทั้งหมด ซึ่ง
ยังต่ำกว่าเป้าหมายของมหาวิ ทยาลัย เชีย งใหม่ ที่
กำหนดให้ ม ี ศ าสตราจารย์ แ ละรองศาสตราจารย์
รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 30 ของคณาจารย์ทั้งหมด

ผลและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
1. ค่าอาหารช้าง สำหรับปางช้างที่ขอความช่วยเหลือ
2. ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับรักษาช้างป่วย
3. ค่าขนย้ายช้างกลับบ้าน
และดำเนินผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการมอบกล่องยาเวชภัณฑ์สำหรับช้าง มอบ
ให้กับปางช้างต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ครอบคลุมช้ าง
มากกว่า 1,200 เชือก)
2. โครงการบริการด้านสุขภาพช้างการรักษาช้างป่วย
จำนวนทั้งสิ้น 116 เชือก
และแผนงานระยะยาว โดยศูนย์สุขภาพช้างได้
วางแผนและดำเนินโครงการ นำร่องการใช้วัคซีน
คุ ม กำเนิ ด ระยะยาวในช้ า งเอเชี ย เพื ่ อ แก้ ป ั ญ หา
ระหว่างคนกับช้างในอนาคตอันใกล้
คณะฯ โดยคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองคณบดีด้านงานแผน
ได้ร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการโรงพยาบาล
สัตว์ทั้งโรงพยาบาลเดิมและโรงพยาบาลใหม่ พร้อม
ทั ้ ง ได้ ว างแผนธุ ร กิ จ ด้ า นต่ า ง ๆ ความพร้ อ มของ
ทรัพยากรทั้งแผนงบประมาณและแผนคน เพื่อให้
โรงพยาบาลสัตว์ สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้
อย่างมีคุณภาพและทันสมัย และเป็นแหล่งที่ช ่ว ย
สร้างรายได้ให้กับคณะได้อย่างยั่งยืน ในสภาวการณ์
เศรษฐกิจที่ท้าทาย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์การ
บริการให้การรักษาสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และ
ในปี 2564 การเปิ ด ทำการนอกเวลาของหน่ ว ย
ชั น สู ต รโรคสั ต ว์ และการเพิ ่ ม บริ ก ารส่ ง ยาทาง
ไปรษณียเ์ พื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
คณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ ดังนี้
1. จัดระบบแจ้งเตือนการครบกำหนดตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
2. มีระบบแจ้งเตือนการเตรียมตัวและยื่นขอ
ตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ โดยทำหนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ น
คณาจารย์ที่ต้องของตำแหน่งทางวิชาการ
3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัว
เพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นประจำทุกปี
และมีการประชาสัม พันธ์ (e-mail) ให้ความรู ้ แ ก่
คณาจารย์เมื่อมีการเปลี่ยน แปลงเกี่ยวกับเกณฑ์
และวิธีการในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
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ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนารอบ 1.6 ปี

11. ควรมีการเตรียมแผนการสร้างผู้บริหารรุ่นต่อไป
(Succession Plan) ให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงาน
ของคณะมีความราบรื่นและมีความก้าวหน้าอย่าง
ต่ อ เนื ่ อ ง แม้ ใ นช่ ว งการเปลี ่ ย นผ่ า นผู ้ น ำและที ม
ผู ้ บ ริ ห ารของคณะก็ ต าม เนื ่ อ งจากคณบดี ท ่ า น
ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งในวาระที่สองแล้ว

ผลและแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
4. ช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การ
จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสาร ก่อนส่งไปยังกอง
บริหารงานบุคคลเพื่อลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เตรียมแผนสร้าง
ผู้บริหาร ดังนี้
1. สนับสนุนให้รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/
หั ว หน้ า ภาค เข้ า ร่ ว มอบรม/สั ม มนา ที ่ จ ั ด โดย
มหาวิทยาลัยและหน่ว ยงานภายนอกในหลั ก สู ต ร
ผู้บริหาร
2. มอบหมายงานให้รับผิดชอบ สนับสนุนให้
ช่วยกำกับดูแลตัวชี้วัด/ ยุทธศาสตร์ และโครงการ
เชิงรุก กำกับดูแลหัวหน้างาน รวมทั้งการสร้างคน
เพื ่ อ สื บ ทอดทายาทในงานหลั ก โดยเน้ น พั ฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีภาวะผู้นำและสมรรถนะ
หลักทั้งนี้เพื่อ พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
และความต่อเนื่องของงาน
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ส่วนที่ 4. ผลการดำเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ในรอบ 3 ปีของการการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่ม Healthy University
ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะที่ 1-3 ปีงบประมาณ
2561-2564
จากผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะ
ที ่ 1 ปี ง บประมาณ 2561 ทำให้ โ ครงการฯ ทราบถึ ง ความปลอดภั ย ทางด้า นอาหาร การปนเปื ้ อน
เชื้อจุลินทรีย์ สารตกค้าง และการปนเปื้อนสารเคมีในวัตถุดิบหรืออาหาร รวมทั้งน้ำและน้ำแข็งที่ใช้บริโภค
ที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีข้อมูลชนิดและจำนวนร้านจำหน่ายอาหาร และข้อมูลการใช้
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้ดำเนินการพัฒนาร้านอาหารนำร่องต้นแบบเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการจำหน่าย
อาหารในการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจากผลที่ได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรให้การสนับสนุนให้มีการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร การสร้างเครือข่ายเพื่อ
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการประกอบอาหาร สร้างระบบข้อมูลอาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภั ย และมี ค ุ ณ ค่ า ทางโภชนาการให้ ก ั บผู้ บริโ ภคโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง บุ ค ลากรและนั ก ศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการให้ความรู้และสร้างการตระหนักรู้ด้านอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
มีคุณค่าทางโภชนาการ และจัดการให้ร้านจำหน่ายอาหารทุกแห่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถผลิต
อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ และยังสามารถขยายผลของโ ครงการเพื่ อ
ขับเคลื่อนการจัดการอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการของจังหวัดเชียงใหม่และ
ภาคเหนือตอนบน พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย
ผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety: CMU) ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2562-2563 รายงานตามการดำเนินงานของโครงการตามระดับต้นน้ำ กลางน้ ำ และปลาย
น้ำ โดยระดับต้นน้ำเป็น รายงานด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบ และการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย
ที่นำมาใช้ประกอบอาหาร ระดับกลางน้ำ คือ การสร้างร้านอาหารนำร่องต้นแบบ และร้านอาหารที่จัด
จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ และในส่วนปลายน้ำ คือ ความรอบรู้ด้านอาหาร การบริโภคอาหารว่างและ
เครื่องดื่มฟังก์ชั่น และการใส่ใจสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในการดำเนินงานในระยะ
ที่ 2 พบประเด็นปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูลทางด้านอาหาร ปลอดภัยในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักศึกษาและ
บุคลากร
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องปี 2564 ทางโครงการฯ จึง
มุ่งให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลสื่อสารกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น คำนึงถึงความสัมพั นธ์ของบริบทชีวิตทาง
สังคมคำนึงถึงการให้ความหมายต่ออาหารและสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา
บุคลากร และการจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการ
วิเคราะห์คุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคม ของโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย ที่ได้
ดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อตอบโจทย์และเข้าใจทางสังคมชุมชนชาวหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการพัฒนาเมนูต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ และพร้อม ต่อ
ยอดในการดำเนินการในระดับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
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โครงการฯ ยังได้ขยายผลไปยังศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ตามแนวทาง CMU Food Safety โดยดำเนินการสำรวจข้ อ มู ล การใช้ว ัต ถุด ิบ ในการ
ประกอบอาหารของร้านค้าที่จำหน่ายและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ยาสัตว์ และสารเคมี
ตกค้าง อาหารปรุงสุก น้ำหวาน และขนมหวาน รวมทั้งน้ำดื่ม น้ำประปา และน้ำแข็ง ดำเนินการจัดอบรม
เรื ่ อ ง “มาตรฐานสุ ข ลั ก ษณะที ่ ด ี ใ นการผลิ ต อาหาร Good Hygiene Practice หรื อ GHP” ให้ กั บ
ผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการติดตาม วัดผล ประเมินผล พร้อมให้
คำปรึกษา ในการดำเนินการตามแนวทาง GHP
อีกทั้ง ยั งได้ดำเนิน การยื่นข้อเสนอโครงการความปลอดภัยทางด้านอาหารในอาหารริ มทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาและพัฒนายกระดับความสะอาดและสุขอนามัยในการปรุงอาหารของ
ร้านอาหารริมทาง ร้านหาบเร่แผงลอยรอบรั้วมหาวิทยาลัย โดยหวังผลถึงการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและ
สุขภาพที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงส่งเสริมด้านอาหารปลอดภัยและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่
และยื่นข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์การจัดการวัตถุดิบด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อสร้าง
อาหารปลอดภัย อย่างเป็น ระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์ กลาง (HUB) ในการประสานงานกับกลุ่มเครือ ข่ า ย
เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ (หรือพืชผักอินทรี ย์) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์และ
บริษัทเอกชน ในการผลิตเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง จัดสรรวัตถุดิบเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหาร
ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการจัดการและวิเคราะห์อุป สงค์อุปทาน การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้
2. โครงการการจัดการปัญหาสุนัขในเขตหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน
ระยะที่ 1-3 และปัจจุบันอยู่ในระหว่างเสนอรับทุนระยะที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและการป้องกัน
โรคสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) และมีนโยบายให้ชุมชนในมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญและ
เกิดความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการกับสุนัขในที่สาธารณะด้วยความ
ถูกต้องตามหลักการและเหมาะสมเนื่องจากในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีประชากรสุนัขในที่สาธารณะ ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของจำนวนมาก ซึ่งมีการกระจายอยู่ทั่วไปตามทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีทั้งประเภทที่สามารถจับบังคับได้ และที่ไม่สามารถจับบังคับได้ ซึ่งประเภทที่ไม่สามารถจับบังคับได้มีการ
แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง สุนัขเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของ
บุคคลทั่วไป จากการโดนสุนัขกัด และมีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนั ขบ้าได้ หากมาตรการ
ควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวยังไม่เข้มแข็ง นอกจากนั้นยังรวมถึงโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอื่น ๆ ไปยัง
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป การแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการย้ายสุนัขออกจากพื้นที่ เป็นวิธีการที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะจะมีสุนัขตัวใหม่เข้ามาทดแทนตัวที่ถูกย้าย
ออกไป เนื่องจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่มีพื้นที่ติดกับป่าและชุมชนโดยรอบ หากพื้นที่มหาวิทยาลัยรองรับ
สุนัขได้เต็มจำนวนที่เหมาะสมตามหลักการของความสามารถในการรองรับสุนัข (dog carrying capacity) ก็
จะไม่มีสุนัขตัวใหม่เข้ามาอาศัยอยู่ได้ ดังนั้น จึงควรมีการจัดระเบียบและดูแลเรื่องสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรม
ของสุนัขในพื้นที่ทั้งหมดทุกตัว ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีความ
คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่ อไปและคาดหวั งให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจิตสำนึกต่อการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ (responsible pet
ownership) ซึ่งจะนำไปสู่ การเป็นมหาวิ ทยาลัยที ่เป็ นมิ ตรกั บสุน ั ขชุ มชน (community dog-friendly
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university) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้เห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณโครงการ “การจัดการปัญหาสุนัขใน
เขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน” ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดำเนินการ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ร่วมกับกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับรอบระยะเวลา 2 ปี (เมษายน 2559 – มีนาคม 2561)
ระยะที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน (มิถุนายน 2561 – กันยายน 2562)
ระยะที่ 3 ระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน 15 วัน (13 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2564)
ผลการปฏิบัติงานพบว่ามีความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างดียิ่งทั้งในส่วนที่ได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนมหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ และการตอบรับจากสาธารณชนภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
โครงการสามารถนำสุนัขกลุ่มเป้าหมายเข้าโครงการได้จำนวน 237 ตัว จากการสำรวจ ณ เดือนธันวาคม
2563 จำนวน 247 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 95.95) โดยสุนัขกลุ่มดังกล่าวได้รับการทำหมันและปรับพฤติกรรม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการดำเนินการกิจกรรมไปอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะยังผลให้เกิดความยั่งยืนในการ
ดูแลสุนัขในชุมชนมหาวิทยาลัยและยังสร้างให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชนอื่น ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติ
ต่อไป
3. ประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ ม ี ก ารจั ด ทำบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ University of
Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื ่ อ ง “The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS) :
One World, One Medicine, One Science: The way forward for better health” และได้
มอบหมายให้ ค ณะสั ต วแพทยศาสตร์ เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการดำเนิ น การประชุ ม ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม
นานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562
โดยมีว ัตถุป ระสงค์ เพื่อเป็น เวทีทางวิช าการให้กับนักวิชาการเพื่อนำเสนอข้อมูล ที่เกิดขึ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวที่มีความสัมพันธ์กับ
โรคติดเชื้อ โรคระบาดสัตว์ โรคสัตว์สู่คน เชื้อดื้อยา อาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่ อสารถึง
ความสำคัญของวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่
นำมาซึ่งการรวบรวมงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่ช่วย
ให้ค้นพบและสร้างความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ในด้านสุขภาพที่เป็นสหวิทยาการร่ว มกัน เสริมสร้าง
แนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะที่จำเป็นต่อการรักษาสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพหนึ่งเดียวในนานาประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็น
นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพ นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับคน
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จากทั่วโลกโดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนกว่า 400 คน
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ส่วนที่ 5. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา
คณะฯ มีความมุ่งหวังที่จะเป็น Animal Health Hub ของภาคเหนือ นอกจากการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ แห่งใหม่ พร้อมทั้ง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และ
ครุภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวนหนึ่ง เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ และเต็มประสิทธิภาพ
คณะฯ จำเป็ น ที ่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การจั ดหาครุภ ั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ และครุ ภั ณ ฑ์ ท างห้ อ งปฏิ บ ั ติ การ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด อีกทั้งต้องใช้งบประมาณใน
การดำเนินการ โดยเฉพาะด้านบุคลากร ทำให้คณะฯ ต้องมีการวางแผนที่ดี และร่วมกันทำงานอย่างหนัก
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจะจะเกิดขึ้นในอนาคต และทำให้เกิดความมั่นคงของคณะฯ ต่อไป
ส่วนที่ 6. สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ช่วยเหลือสนับสนุน การ
ดำเนินงานของส่วนงาน
การดำเนินการภายใต้ Animal Health Hub ที่ประกอบไปด้วย คลินิกเฉพาะทาง ศูนย์การส่ง
ต่อภาคเหนือ ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์และถ่ายเทคโนโลยี ศูนย์อาหารปลอดภัย และศูนย์ศึกษาวิจัยสุขภาพ
ช้าง รวมทั้งการเปิดอบรมในหลักสูตร internship, residency program, vet nurse เพื่อผลิตบุคลากร
ทางสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพสัตว์ของประเทศโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ นั้น
คณะฯ ยังคงต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดสรรอัตรากำลัง ที่จะนำมาซึ่ง
การสร้างทีมที่เข้มแข็ง ที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้เติบโตและมั่นคงต่อไป
สำหรับการพัฒนาทางด้านกายภาพ ภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ซึ่ง
ในอนาคตมหาวิทยาลัย มีการวางแผนการดำเนินงานตาม CMU BCG Platform นั้น จะส่งผลต่อบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ รวมถึงผู้มาใช้บริการ Animal Health Hub ในอนาคต ด้วยนั้น
- ความปลอดภัยในการจราจร จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากปริมาณรถจะเพิ่มขึ้น ถนนหน้าคณะสัตว
แพทยศาสตร์ เป็นเส้นทางตรง ทำให้รถวิ่งด้วยความเร็ว เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยการดำเนินการอาจจะมี
การติดป้ายสัญลักษณ์ทางจราจรเพิ่มขึ้น มีการติดกล้องวงจรปิดหน้าทางเข้า-ออก เพิ่มขึ้น
- การเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย มีพื้นที่/เลน สำหรับจักรยาน มีเส้นทางสำหรับวิ่ง
ออกกำลังกาย พร้อมไฟแสงสว่าง
- ระบบขนส่งมวลชน อาจจะมีการเพิ่มจำนวนรถขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น และลานจอดรถ รองรับผู้
มาใช้บริการที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
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