
 

แผนกลยุทธค์ณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565 

(ฉบับทบทวนปี 2564-2565 ) 
 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน ครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการคราวประชุมครั้งพิเศษ 2/2563 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ คราวประชุมครั้งพิเศษที ่2/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

เพื่อน ามาปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564-2565 

 



การทบทวนแผนกลยุทธ์ปี 2564-2565 (2 ปีข้างหน้า) 
(ฉบับผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ ครั้งพิเศษ 2/2563 เมื่อวนัที่  22 พฤษภาคม 2563) 

(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

 

แผนกลยุทธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565 

 
วิสัยทัศน์: เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ช้ันน าในเอเชียและรับใช้สังคม (25 มีนาคม 2561 – 24 มีนาคม 2565) 

พันธกิจหลัก: จัดการศกึษาที่เป็นเลิศ วิจยัคณุภาพระดับสากล และบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชน (EdPEx2560) 

เป้าหมาย: คณะสัตวแพทยศาสตร์อันดับ 150-200 (ระดับโลก) และอนัดับต่ ากว่า 30 (ระดับเอเชีย): Times Higher Education (THE) 

ณ ปัจจุบัน ล าดับของ FVM, CMU ใน THE ranking Y2019; อันดับ 201-300 ระดับโลก / ท่ี 43 ของเอเชีย / ท่ี 5 ของ SEA / ท่ี 3 ของไทย 

 

 
 
 

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ปี 2562-2565 เพื่อพิจารณาทบทวน(2ปีข้างหน้า) 

 

ยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ ปี 2562-2565 ทบทวนยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ ปี 2564-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 
เป้าหมาย: บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยที่เป็นเลิศ 
เป้าหมาย: เป็นองค์กรที่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในประเทศ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ: มีข้อเสนอแนะให้เน้นคุณภาพเพ่ิมขึ้น เช่น Q1,2 และ การสร้างนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนที่เกิด 
                     ประโยชน์แก่สังคม 
เป้าหมาย : เป็นที่พ่ึงในการแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ 
                     ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย: สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่น สร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย : บริหารแบบบูรณาการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : แสวงหารายได้และทรัพยากร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย: สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านศูนย์ความม่ันคงและความปลอดภัย 
                     ด้านอาหาร และศูนย์ศึกษาวิจัยสุขภาพช้าง 
เป้าหมาย: เป็นเลิศด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในอาหาร และเป็นผู้น าด้านสุขภาพช้าง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

อ้างอิง: ตารางที่ 2.2ก(5) ตัววดัผลการด าเนินการทีส่ าคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ด้านการเรียนการสอน 

1. ระดับปรญิญาตร ี จ านวนผู้สอบผ่าน ศปสพ. สัตวแพทยสภาไม่น้อยกว่า 100% 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความรู้, ทักษะวิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4/5 

2. ระดับบณัฑิตศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 4/5 

คุณภาพของผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา (ตามแนวทางการประเมินหลักสตูร) ไม่น้อยกว่า 4.0 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนเป็น

ภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจทักษะ
ภาษาต่างประเทศของผู้ใช้
บัณฑิต 

ได้คะแนน 4/5 นักศึกษามีคะแนน eGrad ต่ ากว่า 
level A2  

0% รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3 3 4 4  นักศึกษามีคะแนน eGrad 
เทียบเท่ากับ level B2 เป็น
อย่างน้อย 

10% รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 นักศึกษามีคะแนน eGrad 
เทียบเท่ากับ level B1 เป็น
อย่างน้อย 

70% 
 

รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลยัเครือข่ายร่วมเรียน 

10 คน ต่อป ี รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเรยีน
มหาวิทยาลยัเครือข่าย 

10 คน ต่อป ี รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. น าทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และทักษะการเป็นพลเมือง
โลก ให้กับนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร 

2. กระบวนวิชา/กิจกรรมที่
สนับสนนุนักศึกษาได้มีทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และหรือทักษะการเป็น
พลเมืองโลก 

60% 
30 40 50 60 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกบัการ
สอนแบบ active learning  

2 กิจกรรมต่อปี รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/ 
หัวหน้าภาควิชา 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3. จ านวนอาจารย์ที่ใช้ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรยีน
การสอน 

50%  
20  30  40  50  

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ 
Online (Distance learning)  

2 กิจกรรมต่อปี รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/ 
หัวหน้าภาควิชา 

4. ระดับความพึงพอใจทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้ใช้บัณฑิต 

ได้คะแนน 4/5 
3 3 4 4 

 

กระบวนวิชาที่ได้รับค าปรึกษา
จากหน่วย Vet Education 
เกี่ยวกับ active learning 

3 กระบวนวิชา
ต่อปี 

คณะกรรมการสตัว
แพทยศาสตร์ศึกษา/ 
รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/ 
ผู้ช่วยคณบดีด้านคณุภาพ
และมาตรฐานโรงพยาบาล 

กระบวนวิชา Online (Distance 
learning)  

3 กระบวนวิชา
ต่อปี 

รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/ 
หัวหน้าภาควิชา 

งบประมาณเงินรายไดส้ าหรับ
สนับสนุน active learning  

ไม่ต่ ากว่า30,000 
ต่อป ี

รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5. กระบวนวิชา/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ
การเรยีนรู้แบบสหสาขาวิชา (IPE) 

8 กระบวนวิชา/กิจกรรม 
2 2 2 2  

  ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการ
นักศึกษาฯ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมในและนอก
หลักสูตรที่สามารถตอบสนองทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับการท างาน ให้เป็น
คนดี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิต
อาสา 

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เรื่องทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ท างาน ด้านจริยธรรม คนดี 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 

4/5 
4 4 4 4 

 

จ านวนกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที
ด าเนินการร่วมกับศิษยเ์ก่าและหรอื
ผู้ประกอบการ 

8 กิจกรรม 
2 2 2 2 

 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการ
นักศึกษาฯ 

ทุกกิจกรรมนอกหลักสตูรส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นคนดี ซื่อสตัย์ รับผิดชอบ
หรือมีจิตอาสาหรือการเป็นพลเมือง
โลก 

100% ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการ
นักศึกษาฯ 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

7. เกิดเครือข่ายสัตว
แพทยศาสตร์ศึกษาของคณะฯ 
 

1 เครือข่าย 
ในปี 2564 

 

การเกิดคณะกรรมการ ส.พ 
ศาสตรศ์ึกษา ของคณะ 

2564 รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีด้านคณุภาพ
และมาตรฐานโรงพยาบาล 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ของประเทศและให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์จริงในการท างาน 

แผนการพัฒนา ส.พ ศาสตร์ศึกษา
ของคณะ  

1 แผน ในปี 
2564 

รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

8. พัฒนาหลักสูตร Vet. Nurse 
โดยหลักการ competency-
based education ในปี 2562  

ปี 2562 พัฒนาหลักสูตร Vet. Nurse แล้ว
เสร็จ 

2562 รองคณบดีพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 
 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2563 

เพ่ิม wording ที่มาของการจัดท า
หลักสูตร 

2564 

9. พัฒนาแนวทางในการด าเนินการ
หลักสตูรฝึกอบรมวุฒิบตัรช านาญการ
ทางวิชาชีพช้ันสูง(Residency program) 
ร่วมกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปี 2564  

หลักสูตรผ่านในปี 
2564 

มีหลักสูตร ป บัณฑิตชั้นสูง  หลักสูตรผ่านใน
ปี 2564 

รองคณบดีพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา /หัวหน้า
ภาควิชา 

รับนักศึกษาหลักสูตร ป บัณฑิต
ชั้นสูง  

2564 

10. ปรับปรุงหลักสตูร DVM โดย
หลักการ competency-based 
education (ตามก าหนดเดิมของ สพ.
สภา) ในปี 63   

หลักสตูรผ่านการ
ปรับปรุงในปี 2565 

  รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเป็น Active learning ให้
มากขึ้น 

11. จ านวนกระบวนวิชาที่ลดจ านวน
ช่ัวโมงการบรรยาย และเสริมการ
เรียนรู้ ในความรู้และทักษะอื่นๆ  

 

8 กระบวนวิชา 
(นับใหม่) 

2 2 2 2 
 
 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนาการ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

40% (นับใหม่) รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/ 
หัวหน้าภาควิชา 

จัดตั้งทีมเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน และ
สื่อการสอน (คลังสื่อการสอน โสตฯ 
คลังข้อสอบ นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน) 

1 ทีม  
ในปี 2562 

รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

12. จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

8 เรื่อง 
2 2 2 2  

  กรรมการสพ.ศาสตร์ศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีด้านคณุภาพ
และมาตรฐานโรงพยาบาล 

6.สร้างความเข้มแข็งของการจัด
การศึกษาหลังปริญญา  

13. จ านวนนักศึกษาหลังปริญญา
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 6 คน 
6 6 6 6  

มีระบบสนับสนุนทุนวิจยั ร่วม
ทุนการศึกษา 

 

1 ระบบ 
ในปี 2562 

รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/หัวหน้า
ภาควิชา 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
  

14. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ที่เป็นทักษะที่ต้องการของผู้ปฏิบัตงิาน
และเป็นการเสริมให้นักศึกษา เช่น 
OHW  Food systems Certificate 
Program 

8 หลักสูตร 
(นับซ้ า) 

2 2 2 2 
 

  รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา /
หัวหน้าภาควิชา/ ผอ. 
VPHCAP 

15. จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพในวารสารวิชาการนานาชาต ิ

100%   รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา /
หัวหน้าภาควิชา/ ผอ. 
VPHCAP 

7.สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ของการจัดการหลังปริญญา 
 

16. จ านวนนักศึกษาต่างชาติมาเรยีน
ในหลักสูตรเพิ่มขึ้นทุกป ี

ปีละ 6 คน   รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา /
หัวหน้าภาควิชา/ ผอ. 
VPHCAP 

17. จ านวนนักศึกษาท่ีมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์
ชาวต่างชาติ  

8 คน จ านวนผลงานของบัณฑิตศึกษาท่ีมีชาว
ต่างประเทศเป็นผูร้่วม 

8 เรื่องต่อป ี รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา /
หัวหน้าภาควิชา/ ผอ. 
VPHCAP 

18. จ านวนนักศึกษาที่มีอาจารย์
ต่างประเทศเป็นผู้ร่วมในผลงาน
ตีพิมพ์  

8 คนต่อปี   รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา /
หัวหน้าภาควิชา/ ผอ. 
VPHCAP 

8.สืบเนืองความร่วมมืออันดีกับภาคี
พันธมิตรในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น 
ไต้หวันและจีน 

19. คะแนน International outlook 
(Time’s Education ranking) 

สูงขึ้นทุกปี กิจกรรมตามความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักศึกษา, การวิจัยร่วม, การร่วมสอน/
อบรม/ประชุมวิชาการ  

20 กิจกรรม รองคณบดีพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา /หัวหน้า
ภาควิชา/ ผอ. VPHCAP 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยที่เป็นเลิศ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในประเทศ 

อ้างอิง: ตารางที่ 2.2ก(5) ตัววดัผลการด าเนินการทีส่ าคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ด้านการวิจัย 

 ผลิตผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ
ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 

คะแนน Research สูงขึ้นทุกปี (Time’s Education ranking) 

จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพิ่มขึ้นทุกปี 
จ านวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ต่อปี สูงขึ้นทุกป ี

สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS (Q1และQ2) สูงขึ้นทุกป ี

% ผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับช้าง สูงขึ้นทุกป ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศ 

จ านวนงานวิจัยท่ีองค์ความรู้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในประเทศ หรือน าไปใช้ในการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่า 80% 

   

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. สร้างระบบและกลไกเพื่อ

พัฒนานักวิจัยทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อ
อาจารย์ต่อปี 

เพิ่มขึ้นทุกป ี 1.ระบบพี่เลีย้งวิจัยส าหรับ
สายวิชาการ 
 
 
 
 

1.สายวิชาการ  
- มีสัดส่วนการเป็นผู้วิจัยหลัก 
มากกว่าร้อยละ 80   
- สัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไม่
น้อยกว่า 0.8 เรื่อง/คน/ปี ในปี 
2563 

รองคณบดดี้านวิจัย 

2. สัดส่วนผลงานตีพมิพ์ในฐาน SCOPUS/ISI 
(Q1และQ2) สูงขึ้นทุกป ี

เพิ่มขึ้นทุกป ี
 

2.ระบบพี่เลีย้งวิจัยส าหรับ
สายสนบัสนุน 

2.สายสนับสนุน 
- จ านวนผลงานวิจัยสถาบัน (สาย
สนับสนุน) ปีละ 4 เรื่อง 
(สอดคล้องกับยุทธ 5 กลยุทธ์ 8) 
- สัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
(นักวิทยาศาสตร์) ไม่น้อยกว่า 0.5 
เรื่อง/คน/ปี ในปี 2563 
- สัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
(นายสัตวแพทย์) ไม่น้อยกว่า 0.5 
เรื่อง/คน/ปี ในปี 2563 

รองคณบดดี้านวิจัย 

กิจกรรมพัฒนานักวิจยั  ปีละ 3 กิจกรรม  รองคณบดดี้านวิจัย/
หัวหน้าภาควิชา 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2. สร้างระบบและสนับสนุน

งบประมาณในการสร้างกลุ่ม
วิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู SCOPUS/ISI ต่อ
อาจารย์ต่อปี (เหมือนกับกลยุทธ์ 1) 

เพิ่มขึ้นทุกป ี แผนการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นเลิศ 1 
แผน (ใช้ตัวช้ีวัดเดียวกัน) 

1.กลุ่มวิจัยอย่างน้อยปลีะ 1 กลุ่ม  
2.กลุ่มวิจัยมีงบประมาณวิจัยและ
สามารถด าเนินการได้โดยไม่เป็น
ภาระงบประมาณของคณะ ในปีท่ี 
2 ของการรวมกลุ่ม 

รองคณบดดี้านวิจัย/
หัวหน้าภาควิชา 
 
 
 

สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS/ISI 
(Q1และQ2) สูงขึ้นทุกป ี(เหมือนกบักลยุทธ์ 1) 

เพิ่มขึ้นทุกป ี บุคลากรสายวิชาการรุ่น
ใหม่มีโครงการวิจัย  

100% ในปี 2565 

3. เงินทุนวิจัย (ทุนภายนอก ทุนภาคเอกชน ทุน
กลุ่มวิจัย วิจัยบรูณาการ) 

เพิ่มขึ้นทุกป ี
10 12 14 16  

โครงการวิจัยของกลุ่ม
วิจัยที่มีนักวิจัยรุ่นใหม่
ร่วม 

2 โครงการ ต่อปี 

4. นักวิจัยรุ่นใหม่มผีลงานตีพิมพ์  0.5 เรื่อง/คน/ป ี

3. สนับสนุนการด าเนินงานวิจัย 
บูรณาการ สหสาขาวิชา 
 

5. ผลงานตีพิมพส์หสาขาในฐานข้อมูล 
SCOPUS/ISI ต่ออาจารยต์่อป ี 

เพิ่มขึ้นทุกป ี โครงการวิจัยบูรณาการ  
สหสาขาวิชา 

ปีละ 2 เรื่อง (เริ่มปี 62) 
2 2 2 2  

รองคณบดดี้านวิจัย/
หัวหน้าภาควิชา 

 6. สัดส่วนผลงานตีพมิพ์สหสาขาในฐาน 
SCOPUS/ISI (Q1และQ2) สูงขึ้นทุกป ี

เพิ่มขึ้นทุกป ี

4. สนับสนุนความร่วมมือวิจัย
และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม กับ Prof. 
ต่างชาติ 
 

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู SCOPUS/ISI ต่อ
อาจารย์ต่อปี (เดียวกับกลยุทธ์ 1) 

เพิ่มขึ้นทุกป ี จ านวนงานวิจัยท่ีมีความ
ร่วมมือกับ Prof. จาก
มหาวิทยาลยัเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

12 โครงการ 
3 3 3 3  

รองคณบดดี้านวิจัย/
หัวหน้าภาควิชา/รอง
คณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/ผอ.
VPHCAP 

สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS/ISI 
(Q1และQ2) สูงขึน้ทุกป ี(เดียวกับกลยุทธ์ 1) 

เพิ่มขึ้นทุกป ี

จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่มี
อาจารย์ต่างประเทศเป็น
ผู้ร่วมในผลงานตีพิมพ์ 
(VPHCAPเสนอเพิ่มเติม) 

8 เรื่องต่อปี รองคณบดดี้านวิจัย/
หัวหน้าภาค/รองคณบดี
ด้านพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา /ผอ.VPHCAP 
/หัวหน้าภาควิชา 

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
งานวิจัยเพื่อเอ้ือต่อการด าเนิน
งานวิจัยและยกระดับคุณภาพ
ของผลงานวิจัย 

7. คะแนนประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์
และสายสนับสนุน เรื่อง infrastructure 

4/5  
3 3 4 4  

แผนการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบส่งเสรมิงานวิจัย 

แผนได้รับการรับรอง 
(เริ่มปี 61) 

รองคณบดีด้านวิจัย 
 

มีระบบสนับสนุน/ปรับปรุง
สถานท่ีให้เอื้อต่อการ
ด าเนินการวิจยั การประชุม

1 ระบบ ในปี 2564 ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตร 
/ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลสัตวฯ์   



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มย่อย สนับสนุนด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ ์

6. สนับสนุนงานวิจัยจากการ
บริการวิชาการและส่งเสริมให้
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

8. จ านวนผลงานตีพิมพ์จากงานบริการ
วิชาการ 

12 เรื่อง 
2 2 4 4  

  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สัตว์ มช. /ผู้ช่วยคณบดี
ด้านบริการวิชาการ/

หัวหน้าภาควิชา 
7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยผ่าน

เครือข่ายนานาชาติ 
9. จ านวนงานวิจัยที่มีแหล่งทุนวิจัยผ่าน
เครือข่ายนานาชาติ 

8 โครงการ 
2 2 2 2 

 
 

แผนกิจกรรมพัฒนา
นักวิจัย (ใช้ตัวชี้วัด
เดียวกัน) 

งานวิจัยร่วมกับภาคเครือข่าย 
ปีละ 2 เรื่อง (เริ่มปี 61) 

รองคณบดดี้านวิจัย/
หัวหน้าภาควิชา/ผอ.
VPHCAP/ผอ.ศูนย์ช้าง/
รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

8. สานต่อการยกระดับ
วารสารวิชาการของคณะฯเข้า
สู่ระบบฐานข้อมูลสากล 

10. วารสารได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสากล
ในปี 2564 

ฐานข้อมูลสากลปี 
2564 

แผนการเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลสากลในปี 2564 

วารสารเข้าสูร่ะบบฐานข้อมูลสากล
ในปี 2564 

รองคณบดดี้านวิจัย/ 
กองบรรณาธิการ 

9. สนับสนุนทุน RA อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาให้
สามารถผลิตผลงานวิชาการที่
มีประสิทธิภาพ 

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI 
ต่ออาจารย์ต่อปี(เดียวกับกลยุทธ์ 1) 

 ทุน RA ส าหรับ clinical 
research 

8 ทุน 
2 2 2 2  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สัตว์ มช. 

สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS/ISI 
(Q1และQ2) สูงขึ้นทุกป ี(เดียวกับกลยุทธ์ 
1) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นที่พ่ึงในการแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

อ้างอิง: ตารางที่ 2.2ก(5) ตัววดัผลการด าเนินการทีส่ าคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ด้านบริการวิชาการ 

 เป็นที่พ่ึงในการแก้ไข
ปัญหา ร่วมพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นและ
สังคม 

จ านวนองค์กร/ชุมชนที่ไดร้ับบริการทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขและ
หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร/ชุมชน 

จ านวนการจัดการประชุมอบรมวชิาการนานาชาติด้านสัตวแพทยส์าธารณสุข มากทีสุ่ดเมื่อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น  
คะแนน International outlook สูงขึน้ทุกป ี(Time’s Education ranking) 
ร้อยละของเคสเฉพาะทางและเคสส่งต่อจากคลินิกเอกชน เพิ่มขึ้น 5% ทุกป ี

  
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างระบบหนุนการด าเนินกจิกรรมบริการ
วิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น 
โครงการ MaCMU 

18 โครงการ 
5 5 3 5 

 

จ านวน proposal โครงการ
บริการวิชาการที่ยื่นขอ 

6 โครงการ ต่อปี 
 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
บริการวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 
(ภาควิชาละ อย่าง
น้อย 1 โครงการ) 
VPHCAP 
ผู้ช่วยคณบดีด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ 
  

จ านวนโครงการบริการวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

3 โครงการ (64) 
5 โครงการ (65) 

มีการจัดสรรงบประมาณรายได้
เพ่ือการบริการวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน (โครงการที่เคยขอ
เงินแผ่นดินแต่ไม่ได้รับการ
จัดสรร – ให้ลด scale ลง)  

ไม่ต่ ากว่า 150,000 
บาท ต่อปี 2. จ านวนองค์กร/ชุมชนที่ได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขและ
หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ 

20 องค์กร/
ชุมชน 

3 4 6 7 
 

2. พัฒนาและสานต่อการด าเนินงานประชุม
วิชาการสุขภาพสัตว์ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

3. จ านวนบุคลากรของคณะฯ เปน็
วิทยากร 

20 คน 
5 5 5 5  

  ผู้ช่วยคณบดีด้าน
บริการวิชาการ 

4. จ านวนโจทย์/โครงการวิจัยบูรณาการ
จากภาคีเครือข่าย 

12 เรื่อง 
3 3 3 3  

  ผู้ช่วยคณบดีด้าน
บริการวิชาการ 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3. สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการด้วย

ผลงานบริการวิชาการชุมชน 
5. จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานบริการ
วิชาการรับใช้สังคม 

100%   รองคณบดดี้าน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4. ศูนย์การส่งต่อทางสัตวแพทย์แห่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. ร้อยละของเคสเฉพาะทาง เพ่ิมข้ึน 10 % 
ทุกปี 

  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ มช. 
/หัวหน้าภาควิชา
คลินิกสตัว์เลีย้งและ
สัตว์ป่า 
 

7. ร้อยละของเคสเฉพาะทางที่ส่ง
ต่อจากคลินิกเอกชน 

เพ่ิมข้ึน 5% ทุกปี 
(ตั้งแต่ปี 63) 

  

8. จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท้ังระดับชาติ
และนานาชาติที่มาจาก  
คลินิกเฉพาะทาง (Affiliate 
คลินิกเฉพาะทาง) 

24 เรื่อง  
6 6 6 6  

  

9. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
เฉพาะทาง 

12 โครงการ 
3 3 3  3 

  

  

5.สร้างโอกาสในการดึงดูดทรัพยากรมาด าเนิน
กิจกรรม และเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรโดยการจัดประชุมวิชาการ 

10. การจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

2 ครั้ง 
0 1 0 1  

  ผอ.ศูนย์ VPHCAP/
ผู้ช่วยคณบดีด้าน
บริการวิชาการ 

11. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 8 ครั้ง 
2 2 2 2  

  ผอ.ศูนย์ VPHCAP /
ผู้ช่วยคณบดดี้าน
บริการวิชาการ 

6. พัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของระบบ
บริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพของ
ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ 

12. มีระบบบริหารจัดการ 
โรงพยาบาล และศูนย์ชันสูตรโรค
สัตว์ ภายใต้โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 ระบบในปี 
2562 

  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ มช. 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่น สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. สร้างการตระหนักถึงความส าคัญของ  

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ
ท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงด้าน
พลังงาน 

1. ระดับความตระหนักของบุคลากรใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ระดับดี 
3 3 4 4  

รอ้ยละของบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

ร้อยละ 80 เลขานุการคณะ 

2. สนับสนุนการน าองค์ความรู้และนวัตกรรม
ในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานมาใช้
ประโยชน์ 

2. ร้อยละของค่าไฟฟ้ามาจากพลังงาน
ทดแทน (ศรีบัวบานโมเดล) 
 

10% ของค่าไฟ 
มาจากแหล่ง

พลังงานทดแทน 
- 10 10 10  

มีระบบเก็บข้อมูล ด้าน
พลังงาน การก าจัดขยะ 

1 ระบบ 
และเริ่ม

ด าเนินการ 
ในปี 2562 

เลขานุการคณะ 
  
 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การคัดแยกขยะ 4.0 

1 โครงสร้าง เลขานุการคณะ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บริหารงาน และทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ  

  มีความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ และท างานอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคณะฯและการบริหาร
จัดการตามแนวทาง CMU-
EdPEx 
 

1. คณะผ่านเกณฑ์ EdPEx 200 ในปี 2562 ผ่านเกณฑ์ปี 2562 
(บรรลุแล้ว) 

 

แผนด าเนินการ EdPEx 200 
 

1 แผน 
ในปี 2561 

รองคณบดดี้านแผนฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
โรงพยาบาล 

มีชุมชนวิชาการ หรือกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอก หรือการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน
หน่วยงานหรือการเรียนรู้จาก
บทเรียนในอดีต 

3 กิจกรรม ต่อป ี

2. จ านวนปัญหาที่ถูกแก้ไข 
 

8 ปัญหา 
0 2 3 3  

งานวิจัยสถาบัน  ปีละ 5 เรื่อง ผู้บริหารทุกท่าน (บริหาร 
(พัสดุ เงิน หรืออาคารฯ) วิจยั 
แผน บริการวิชาการ ผอ.ศูนย ์
ผช.พัฒนาบุคลากร ผช.ศิษย์
เก่า ผช.คุณภาพร.พ. 

2. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. ความพึงพอใจผู้บริหารของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจผู้บริหาร  
(ผลการประเมินจากผู้บริหาร หัวหน้าภาค 
และ หัวหน้างาน เรื่องประสิทธิภาพของ
ระบบ ตามเกณฑ์ PA)  

ผลการประเมิน 4/5 
ในปี 2565  

 

มีแผนในการจัดการ
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการ
ระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 แผน 
ในปี  2564 

รองคณบดดี้านแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
 

มีระบบฐานสารสนเทศ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

1 ระบบ 
ในปี 2564 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจกับหน่วยงานอื่น
ภายในมหาวิทยาลัย 

1 หน่วยงาน 
ในปี 2564 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ระดับความรู้/ทักษะด้าน
การใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจผู้บริหาร
เพ่ิมข้ึน 

ระดับ3/5 (2564)  
และ 4/5 (2565)  

3. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสาร 

4. ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นลบต่อภาพลักษณ์ของคณะ 
 

ไม่มีข่าวไม่ดีออกสู่
สาธารณชน 

มีระบบการสื่อสารในภาวะ
วิกฤต 

1 ระบบ 
ในปี 2562 

รองคณบดดี้านบริหาร / 
รองคณบดดี้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/  
คณะท างานการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

ระยะเวลาในการบรรเทา
เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกดิ
ภาพลักษณ์ทีไ่มด่ี  

ภายใน 3 วัน คณะท างานการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

5. ผลการประเมินด้านภาพลักษณข์องคณะ 
(ประเมินโดยผู้มสี่วนได้เสยี) เพิ่มกลุ่มผูร้ับการ
ประเมิน 

คะแนนภาพลักษณ์ระดับ 
4/5 

4 4 4 4  

  คณะท างานการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

6.ผลการประเมินด้านการสื่อสารดขีึ้น (ประเมินโดย
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์) 

ผลประเมินอยู่ระดับ 4/5 
3 3 4 4  

  คณะท างานการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 

  แผนอัตราก าลังศูนย์ดอย
ค า 

1 แผน ในปี 
2564 

รองคณบดดี้านงานแผน+ 
ผอ.โรงพยาบาลสตัว์ มช. 

ปรับปรุงระบบประเมินเพื่อ
ผลักดันยุทธศาสตร ์

2 ครั้ง 
1 0 1 0  

รองคณบดดี้านบริหาร/
ผู้บริหาร 

มี KPI รายบุคคล ในปี 2563 
และเห็นชอบในปี 2564  
 

ระบบประเมิน
รายบุคคลน ามาใช้
จริงในปี 2564 

รองคณบดดี้านบริหาร 

5.  พัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพ
ดี และมีความสุขในการท างาน  

7. ทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ขาด
ได้รับการพัฒนา  
 

ผลการประเมินดีขึ้นทุก
ปี 

บุคลากร 80% 
 

มีระบบพัฒนาสมรรถนะที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์
องค์กรของบุคลากรสาย
สนับสนุน  

1 ระบบปี 2564 
 

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนา
บุคลากร / 
รองคณบดดี้านงานแผน 
หัวหน้างาน 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
8. ผลการประเมินความผูกพัน (Employee 
Engagement Survey) และความสุข (การป่วย, 
การลา, การลาออก ลดลง) 

คะแนน 4/5 ในทุกหัวข้อ 
- 3 4 4 

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะที่
ส าคัญให้บุคลากร 

4 โครงการ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนา
บุคลากร/หัวหน้างาน 

ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม
การพัฒนาสมรรถนะ  

100% ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนา
บุคลากร/หัวหน้างาน 
 

9. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนยืน่ขอช านาญการ/
เชี่ยวชาญ 

4 คน พัฒนาระบบในการส่งเสริม
บุคลากรสายสนับสนุนในการ
ขอต าแหน่ง ช านาญการและ
เชี่ยวชาญ (ให้ความรู้-ให้
งบประมาณสนับสนุน-พี่เลีย้ง-
มีการตดิตามและกระตุ้น) 

1 ระบบ 
ในปี 2562 

รองคณบดดี้านบริหาร 

6. สร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนา
คณะฯ 

  จ านวนกิจกรรมของคณะหรือ
สโมสรนักศึกษาที่ศิษยม์ีส่วน
ร่วม  

4 กิจกรรม/ป ี ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการ
นักศึกษาฯ 

จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือสนับสนุนคณะ 

100 คนในปีแรก
และเพิ่มขึ้น 10% 
ทุกป ี

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการ
นักศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 : แสวงหารายได้และทรัพยากร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :สามารถแสวงหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. เพิ่มรายได้จากการให้ 

บริการวิชาการ 
1. เงินรายไดข้องโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

100 ล้านบาท 
(ยังไม่หักค่าเงินยืม) 
20 20 30 30  

1. เพิ่มผลประกอบการหลังหัก
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 

เพ่ิมข้ึนปีละ  
1 ล้านบาท 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตัว์ฯ /
ผู้อ านวยการฝ่ายโรงพยาบาล
สัตว์เล็ก/ผู้อ านวยการศูนย์
ชันสูตรโรคสตัว ์2. เพิ่มผลประกอบการหลังหัก

ค่าใช้จ่ายของศูนยช์ันสูตรโรคสัตว์ 
เพ่ิมข้ึน 10% ต่อปี 

1. มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจาก 
งานบริการวิชาการ 

เพ่ิมข้ึน 10% ต่อปี   ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ 

2.ระดมทุนจากเงินบริจาค  
และจากการด าเนิน
กิจกรรม 

2. จ านวนเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว ์ ปีละ 5 แสนบาท  
 

  รองคณบดดี้านบริหาร 

3. จ านวนเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ ปีละ 5 แสนบาท  
 

  รองคณบดดี้านบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านศูนย์ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร และศูนย์ศึกษาวิจัยสุขภาพช้าง 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นเลิศด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในอาหารและเป็นผู้น าด้านสุขภาพช้าง  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลักดันวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดกระบวนการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1.ความม่ันคงและความปลอดภัย
ด้านอาหาร  
 * สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิง
รุก : นวัตกรรม ด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  

 

1. จ านวนโครงการวิจัยด้านความมั่นคง 
และความปลอดภัยด้านอาหาร 

40 โครงการ 
10 10 10 10  

  หัวหน้าศูนย์ความ
มั่นคงด้าน
อาหาร/ผอ.
ศูนยV์PHCAP 

2. จ านวนผลงานตีพิมพ ์ 20 เรื่อง 
5 5 5 5  

  

3. กิจกรรมให้ความรู้ด้านความมั่นคง และความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

12 กิจกรรม 
4 4 4 4  

  

4. โครงการบรูณาการด้านความมั่นคง และความ
ปลอดภัยด้านอาหารกับกลุม่จังหวดั หรือสห
สาขาวิชา 

8 โครงการ 
2 2 2 2 

 

  

5. ระบบฐานข้อมลูในการให้ความรูด้้านความมั่นคง 
และความปลอดภยัดา้นอาหาร 

1 ระบบ 
ในปี 2562 

ระบบส าเร็จในปี 2562  

6. ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 8 ครั้ง  
2 2 2 2  

 
 

 

 7. สร้างระบบการให้บริการด้านวิชาการและการ
ตรวจคณุภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ที่มาจากสัตว ์

1 ระบบ   

2.การศึกษาวิจัยสุขภาพช้าง 
 

8. จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการสนับสนุนจากภาคี
เครือข่าย 

8 โครงการ 
2 2 2 2  

ได้พื้นท่ีในการจัดสรา้งศูนย์ศึกษาวจิัย
สุขภาพช้าง ในปี 2562 
(บรรลุแล้ว) 

ได้ถือครองพื้นที่
ปี 2562 

(บรรลุแล้ว) 

หัวหน้าศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการศึกษาและ
วิจัยชา้ง 

9. จ านวนโครงการอบรมให้ความรู ้ 12 โครงการ 
3 3 3 3  

ด าเนินการของบประมาณในการ
ก่อสร้าง  
 

ปี 2565 หัวหน้าศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการศึกษาและ
วิจัยชา้ง /รองคณบดี
ด้านแผนฯ 

10. จ านวนโครงการวิจยั บูรณาการบริการวิชาการ 4 โครงการ 
1 1 1 1  

  หัวหน้าศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
การศึกษาและวิจัย
ช้าง  

11. ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 8 ครั้ง 
2 2 2 2  

  



 

งานนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-948010 , 053-948049  Email : policy.vet@cmu.ac.th 

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ คราวประชุมครั้งพิเศษที ่2/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

เพื่อน ามาปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564-2565 
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