
 
โครงการจัดตั้งส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

๑. ชื่องานและโครงการ 
๑.๑ ชื่อโครงการ  โครงการจัดตั้งส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
๑.๒ ลักษณะโครงการ เป็นโครงการใหม่ ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นจึงสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งวิทยาลัยใหม่
ที่เปิดสอนทางด้านสัตวแพทยศาสตร์และมีความส าคัญต่อการพัฒนาใน
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนรวมทั้งเป็นสาขาที่มีความต้องการในการผลิตบัณฑิตใน
พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนอีกด้วย 

๑.๓ องค์ประกอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑.๓.๑ ส านักงานบริหาร 

๑.๓.๒ สาขาวิชาและหลักสูตร 
             ก. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  :  ในระยะแรกเมื่อมีความพร้อมทางด้านการจัดตั้งโรงพยาบาล
สัตว์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ แล้ว มีแผนในการเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี โดยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
        - ระดับเตรียมสัตวแพทยศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 1 ปีการศึกษา 
      - ระดับพรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา 
      - ระดับคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา 
   ข. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
      - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 
      - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตร 3 ปี 
    
๒. โครงการนี้อยู่ในแผนงาน ด้านการจัดการศึกษา 

 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการจัดตั้งส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
    ส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
๔.  ที่ตั้งโครงการ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร 
 



 

 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
    
๖.  วัตถุประสงค์   

๖.๑ ด้านการจัดการศึกษา 
 6.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของสังคม เพ่ือรองรับ
นโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
 6.1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมทางวิชาการของศูนย์ชันสูตรโรคภาคใต้ ในการวิจัยและ
บริการที่ทันสมัย 

๖.๒ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
   ๖.๒.๑ เพ่ือวิจัย พัฒนา และแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ า 
ตลอดจนความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการศึกษาวิจัยทางด้านสัตวแพทย์  
   6.2.2 เพ่ือผลิตผลงานวิจัยทางสัตวแพทย์ เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

๖.3 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  6.3.1 เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการบ ารุงพันธุ์ปศุสัตว์ เพ่ือธุรกิจและสันทนาการ 
   6.3.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษา มีจิตส านึกและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของไทย 
 
๗. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดตั้ง  

 ศาสตร์ทางด้านสัตวแพทย์ถือเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและป้องกันการ
ระบาดของโรคบางชนิด ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งหมด  
11 สถาบัน ซึ่งจากข้อมูลระบบสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปี
การศึกษา 2558 พบว่าทั้ง 11 สถาบัน มีจ านวนรับนักศึกษาต่อปี รวมทั้งสิ้น 898 คน และจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อปี รวมทั้งสิ้น 506 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นจ านวนที่ไม่มาก และบัณฑิตที่จบแล้วมักกระจุกตัวใน
เมืองใหญ่และมักประกอบอาชีพด้วยการท าคลินิกรักษาสัตว์เล็ก เนื่องจากสัตวแพทย์มีทางเลือกที่จะประกอบ
อาชีพส่วนตัวได้ ส าหรับในภาคใต้ แม้จะมีสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ของรัฐในอัตราส่วนเช่นเดียวกับในภาคอ่ืนๆ แต่
ก็ให้บริการทางสัตวแพทย์ได้ไม่ทั่วถึง เนื่องมาจากมีเกษตรกรรายย่อยมากและมีปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ด้วย   

เมื่อพิจารณาในเขตภาคใต้พบว่ามีความขาดแคลนสัตวแพทย์และศูนย์ชันสูตรโรคปศุสัตว์  ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนสัตวแพทย์ให้เพียงพอและมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ทันสมัยเพ่ือเป็น
อาหารปลอดภัยส าหรับประชาชน นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้มีการเลี้ยง
ปศุสัตว์และสัตว์น้ าหลายชนิดจ านวนมากและทั้งยังต้องเฝ้าระวังการน าปศุสัตว์จากพ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนม่า เป็นต้น ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีสัตวแพทย์ที่มีจ านวนมากเพียงพอ
เพ่ือการเลี้ยงปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจ าเป็นจะต้องผลิตสัตวแพทย์เพ่ิมและกระจายไปให้ทั่วถึงใน
ทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ โดยมีส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่
จะผลิตส าหรับนักเรียนในภาคใต้เป็นหลักและภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไปพร้อมกันด้วย 
 



 

 

๘. ความเป็นมาของโครงการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มีที่วิทยา

เขตเดียว มีหลักการบริหารโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และบริหารวิชาการแบบบูรณาการ 
เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยพัฒนาพ้ืนที่ทั้งหมดให้เป็นอุทยาน
แห่งการศึกษา ส าหรับเป็นแหล่งศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยและแหล่ง
ศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยในปีแรกเปิดสอนใน ๘ 
ส านักวิชา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดการสอนรวม 13 ส านักวิชา มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๓5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน ๑6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๒ หลักสูตร 
โดยแบ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชนในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคตามเอกลักษณ์การเป็น
อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน 

ตามกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2534-2558 โดยการบริหารของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีแนวคิดและ
นโยบายที่ชัดเจนที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง
ทางด้านการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมีส านักวิชาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง
เป็นส านักวิชาที่เป็นฐานในการสนับสนุนการเปิดส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีศูนย์การแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่งความเข้มแข็งดังกล่าวนี้จะ
เอ้ือต่อการจัดตั้งส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

9.1 วิสัยทัศน์    
   เป็นสถาบันชั้นน าในด้านสัตวแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ 
   9.2 พันธกิจ 

 1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้
ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ทางสัตวแพทยศาสตร์ 
บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
            2) ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ ตลอดจนการวางแผนควบคุม และป้องกันโรคสัตว์ 
            3) สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
 
๑๐. บุคลากรและงบประมาณ 

๑๐.๑  บุคลากรที่ต้องการรับเพิ่มในป ี2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง อัตราเดิม จ านวน (คน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร - 8 
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
- นักวิชาการ 
- เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 
- 
- 

 
1 
1 



 

 

๑๐.2  งบประมาณการที่ใช้ในปี 2560 (ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2560) 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดังนี้ 
- ผู้อ านวยการโครงการ  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- นักวิชาการประจ าหลักสูตร 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. ค่าการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์
สภาวิชาชีพ 
3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
4. ค่าสาธารณูปโภค 
5. ค่าจัดหาวัสดุประเภทต่างๆ 
6. ค่ารับรอง 
7. ค่าประชาสัมพันธ์ (จัดท าสื่อ) 

 
  700,000.00 

     1,920,000.00 
  138,000.00 
   138,000.00 
  250,000.00 

 
   80,000.00 
     5,000.00 
   50,000.00 
   10,000.00 
    10,000.00 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น     3,301,000.00 
 
 

                      ผู้เสนอโครงการ   
   
                     ลงชื่อ.................................................  
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน)               

                        (ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์)      
 
 
                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                        อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
                 ลงชื่อ...................................................... 
              (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด) 
           รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ 
                  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


