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แผนยทุธศาสตร ์ 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 
 

ปรชัญา     

บรูณาการความร ูด้า้นการสตัวแพทย ์ และศาสตรอื์�น บนแนวทาง
สขุภาพหนึ�งเดียว (One Health) เพื�อประโยชนส์ขุแกม่นษุย ์ สตัว ์ และ
สิ�งแวดลอ้ม  

Philosophy Integrating veterinary knowledge and other knowledges by the One-
Health approach for happiness benefit of human, animals and the 
environment 

 

วิสยัทศัน ์  

เป็นผ ูนํ้าดา้นการศึกษา วิจยั และบริการวิชาการทางการสตัวแพทยใ์น
ระดบันานาชาติ โดยการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

Vision  To be an international leader in veterinary education, research and 
clinical practice by innovative creation 

 

พนัธกิจ   

สรา้งความเป็นเลิศดา้นการเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการ ทางสตัว
แพทยศาสตรด์ว้ยนวตักรรม บนพื�นฐานคณุธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื�อประโยชนส์ขุแกส่งัคม 

Mission  To create excellence in teaching, research and academic services in 
veterinary medicine with innovation based on morality and professional 
ethics for the benefit of society. 
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ค่านิยม (Value) และวฒันธรรมองค์กร (Culture) :  M A H I D O L – V E T 

 

M  = Mastery (Value)  รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุสมผล 

A  = Altruism (Culture)  มุ่งผลเพื�อผู้อื�น 

H  = Harmony (Culture)  กลมกลืนกบัสรรพสิ�ง 

I   = Integrity (Culture)  มั�นคงยิ�งในคุณธรรม 

D  = Determination (Value) แน่วแน่ทาํ กล้าตัดสินใจ 

O  = Originality (Value)  สร้างสรรค์สิ�งใหม่ 

L  = Leadership  (Value)  ใส่ใจเป็นผู้นํา 

V  = Voluntary (Culture)  ใฝ่ทาํจิตอาสา 

E  = Excellence (Value)  นําพาความเป็นเลศิ 

T  = Teamwork (Culture)  มุ่งเกดิการทาํงานเป็นทมี  
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บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 

ความท้าทาย (Strategic challenge)  
 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ดา้นการวิจยั SC3: Innovation & research internationalization 

SC5: MOU effectively  

ดา้นการศึกษา SC1: Implementation of Outcome – based education & International 

accreditation  

ดา้นการบริการวชิาการ SC1: International accreditation  

SC2 : Excellent One-stop service and Customer engagement 

ดา้นบริหาร SC4: Social engagement 

SC6: Workforce effectively, Sufficiency facilities and Infrastructure equipment 

SC7. Financial sustainability  
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic advantages) 

ประเด็น ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ดา้นการวิจยั SA2: University visibility (Medicine university, Technology efficiency) and  

         Organization flexibility 

SA4: Collaborations (national & international)  

ดา้นการศึกษา SA4: Collaborations (national & international) 

SA6: High student/teacher ratio   

SA1: Diversity staff (Young, Academic, American board staff.) 

ดา้นการบริการวชิาการ SA3: Use the One-health concept    

SA5: Variety and unique laboratory service & Expertise  in clinical practice  

SA1: Diversity staff (Young, Talent, American board staff) 

ดา้นบริหาร SA2: University visibility (Medicine university, Technology efficiency)  

         Organization flexibility 

 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

SOp1   นโยบายดา้นพฒันาคุณภาพและการศึกษาของมหาวทิยาลยัมหิดล  

SOp� ความร่วมมือที�เขม้แขง็กบัหน่วยงานอื�นหลากหลายสถาบนัทั�งภายในและภายนอกประเทศ 

SOp�  มีหน่วยงานบริการวิชาการที�หลากหลายเป็นแหล่งขอ้มูลเพื�อการพฒันาทางดา้นการศึกษา การวิจยั  
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ข้อมูลนําเข้าที�สําคญัและบริบทของการทาํแผน 

The ���� Agenda for Sustainable Development: 

Sustainable Development Goals: เป้าหมายการพฒันาที�ยั�งยืน 17 ข้อ 

 
 

Goal 1.  End poverty in all its forms everywhere: ขจดัความยากจน 

Goal 2.  End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture: ขจดั

ความหิวโหย 

Goal 3.  Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages: การมีสุขภาพและความเป็นอยูที่�ดี 

Goal 4.    Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all: 

การศึกษาที�เท่าเทียม 

Goal 5.  Achieve gender equality and empower all women and girls: ความเท่าเทียมทางเพศ 

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all: การจัดการนํ� าและ

สุขาภิบาล  

Goal 7.  Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all: พลังงานสะอาดที�ทุก

คนเขา้ถึงได ้

Goal 8.    Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment 

and decent work for all: การจา้งงานที�มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 

innovation: อุตสาหกรรม นวตักรรม โครงสร้างพื�นฐาน 

Goal 10.  Reduce inequality within and among countries: ลดความเหลื�อมลํ�า 

Goal 11.  Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable: เมืองและถิ�นฐานมนุษย์

อยา่งย ั�งยนื 

Goal 12.  Ensure sustainable consumption and production patterns: แผนการบริโภคและการผลิตที�ย ั�งยนื 

Goal 13.  Take urgent action to combat climate change and its impacts*: การรับมือการเปลี�ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development: 

การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 

combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss: ก า รใ ช้

ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

Goal 16.  Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for 

all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels: สังคมสงบสุข ยุติธรรม 

ไม่แบ่งแยก 

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable 

development: ความร่วมมือเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื 
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ยุทธศาสตร์ชาติ �� ปี (พ.ศ. ����-����) 

ประกอบด้วย  �   ยุทธศาสตร์  ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั�นคง  

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  

2. การพฒันาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเขม้แข็ง มีความพร้อมตระหนักใน

เรื�องความมั�นคง และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

3. การพฒันาและเสริมสร้างความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ 

4. การพฒันาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุขที�มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

5. การพฒันาและเสริมสร้างกลไกที�สามารถป้องกนัและขจดัสาเหตุของประเด็นปัญหาความ

มั�นคงที�สาํคญั 

6. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�มีผลกระทบต่อความมั�นคง 

6.1 การแกไ้ขปัญหาความมั�นคงในปัจจุบนั 

6.2 การติดตาม เฝ้าระวงั ป้องกนั และแก้ไขปัญหาที�อาจอุบัติขึ�นใหม่ 

6.3 การสร้างความปลอดภยัและความสันติสุขอยา่งถาวรในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6.4 การรักษาความมั�นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมทั�ง

ทางบกและทางทะเล 

7. การพฒันาศกัยภาพของประเทศใหพ้ร้อมเผชิญภยัคุกคามที�กระทบต่อความมั�นคงของชาติ 

7.1 การพฒันาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.2 การพฒันาและผนึกพลงัอาํนาจแห่งชาติ กองทพัและหน่วยงานความมั�นคงรวมทั�ง

ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกนัและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ

เผชิญกบัภยัคุกคามไดทุ้กมิติทุกรูปแบบและทุกระดบั 

7.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี

ประสิทธิภาพ 

8. การบูรณาการความร่วมมือดา้นความมั�นคงกบัอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคก์รภาครัฐ

และที�มิใช่ภาครัฐ 

8.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 

8.2 การเสริมสร้างและธาํรงไวซึ้� งสันติภาพและความมั�นคงของภูมิภาค 

8.3 การร่วมมือทางการพฒันากบัประเทศเพื�อนบา้น ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และที�มิใช่ภาครัฐ 
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9. การพฒันากลไกการบริหารจดัการความมั�นคงแบบองคร์วม 

�.�  การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความมั�นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

3. สร้างความหลากหลายดา้นการท่องเที�ยว 

4. โครงสร้างพื�นฐาน เชื�อมไทย เชื�อมโลก 

5. พฒันาเศรษฐกจิบนพื�นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1. การปรับเปลี�ยนค่านิยมและวฒันธรรม 

2. การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง ในศตวรรษที� �� 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที�หลากหลาย 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที�ดี ครอบคลุมทั�งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศกัยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพฒันาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

1. การลดความเหลื�อมลํ�า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

2. การกระจายศูนยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 

4. การเพิ�มขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถิ�นในการพฒันา การพึ�งตนเองและการจดัการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม  

1. สร้างการเติบโตอย่างยั�งยืนบนสังคมเศรษฐกจิสีเขียว 

2. สร้างการเติบโตอยา่งย ั�งยนืบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

3. สร้างการเติบโตอยา่งย ั�งยนืบนสังคมที�เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

4. พฒันาพื�นที�เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที�

เติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

5. พฒันาความมั�นคงนํ�า พลงังาน และเกษตรที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

6. ยกระดบักระบวนทศัน์เพื�อกาํหนดอนาคตประเทศ 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ภาครัฐที�ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ตอบสนองความตอ้งการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื�อมโยงการ

พฒันาในทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื�นที� 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพฒันาประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทนัสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง 

มุ่งมั�น และเป็นมืออาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

7. กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ และมีเท่าที�จาํเป็น 

8. กระบวนการยติุธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

หมายถึง  กลยทุธ์ในแผนยทุธศาสตร์ชาติ �� ปี ที�มีความสอดคลอ้งกบัการดาํเนินการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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กระบวนการจัดทาํกลยุทธ์และนํากลยุทธ์ไปปฏบิัติ  

(ฉบับการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2566) 

 

 

ปัจจยันําเข้า ขั�นตอน ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 

 

 

 

 

 

ความตอ้งการของ นศ. 

ลูกคา้กลุ่มอื�น 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การเปลี�ยนแปลง

สภาพแวดลอ้มทาง

คณะที�สาํคญั 

สภาพการแข่งขนั  

และความสามารถ 

ขององคก์ร 

สมรรถนะหลกั 

ของคณะ 

นวตักรรมหรือ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ที�มี

ผลต่อผลิตภณัฑ ์

กระบวนการ 

ทรัพยากร  

(บุคคลากร 

งบประมาณ และอื�นๆ) 

ความเสี�ยงระดบัองคก์ร 

ความสามารถในการ

ตอบสนองต่อภาวะ

ฉุกเฉิน 

ความเปลี�ยนแปลงของ

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ผลการดาํเนินการ 

ของคณะ 
 

 

 
คณบดี 

คณะผูบ้ริหาร 

งานนโยบายฯ 

และบุคลากร

ทุกหน่วยงาน 

กา
รจ

ดัท
าํก

ลยุ
ทธ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

งานนโยบายฯ 

และตวัแทน

บุคลากรทุก

หน่วยงาน 

 

 
 

 

 
คณบดี 

คณะผูบ้ริหาร 

และงาน

นโยบายฯ 
 

 

 
 

รองคณบดี 

ผูอ้าํนวยการ 

รพส. 

ผูอ้าํนวยการ

ศูนย ์

หวัหนา้ภาควิชา 

กา
รน

ําก
ลย

ุทธ์
ไป

ปฏ
บิัต

 ิ
 

  

 

 

 

 
คณะผูบ้ริหาร

และหวัหนา้

หน่วยงาน 

 

 

 
 

รองคณบดี 

งานนโยบายฯ 

และ

คณะกรรมการ

ประจาํคณะ 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลนาํเขา (Input) 1 

   วิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 

กําหนดและทบทวน VMV 

SWOT, Core Competency, Risk analysis, 

SC, SA, SOp, KPI  

2 

ติดตาม/ประเมินผล/ทบทวน แผนปฏิบตัิ

การตามตัวชีว้ัดและผลลัพธ ทุก 6 เดือน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

9 

8 

หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัตกิาร 

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนายุทธศาสตร 6 

อนุมัติแผนปฏิบัตกิารและ 

จัดสรรทรัพยากร 7 

  จัดทํา/ทบทวน แผนกลยุทธและ 

แผนปฏิบัติการระดับคณะ  

การคาดการณ ผลการดําเนินการ และขอมูลเทียบเคียง 

   กําหนดแผนปฏิบัตกิารและเปาหมายเชิงกลยุทธ 3 

4 

 ถายทอด แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ

และตัววัดผล ไปสูหนวยงานตาง ๆ 
5 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ �  ยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรที์� � 
ม ุ่งผลิตผลงานวิจยัและนวตักรรม 

 

Determined to produce high quality Of  
research and innovation  

ยทุธศาสตรที์� 2 

ม ุ่งผลิตบณัฑิตที�เป็นเลิศ   
Graduate of Distinction 

ยทุธศาสตรที์� �  
บรกิารเป็นเลิศกอ่เกิดความผกูพนั 
Excellence in Service with Engagement 

ยทุธศาสตรที์� 4 

การบรหิารจดัการเพื�อความยั�งยนื  
Management for Corporate Sustainability 
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ยุทธศาสตร์ที�  �  มุ่งผลติผลงานวจิัยและนวตักรรม 

     Determined to produce high quality of research and innovation  
 

เป้าประสงค์ 

�.�   สร้างผลงานวจิยัคุณภาพสูง สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย ์

�.�   มีเครือข่ายและกลุ่มวจิยัที�มีศกัยภาพในการผลิตผลงานวจิยั 
 

กลยุทธ์ 

�. พฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั 

�. พฒันาการตีพิมพผ์ลงานคุณภาพสูง 

�. พฒันาเครือข่ายงานวจิยัระดบัชาติและนานาชาติ 

�. ส่งเสริมการนาํงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในชุมชนและสังคม 
 

ตัวชี�วดัตามยุทธศาสตร์ 

ตัวชี�วดั 
ประเภทตัวชี�วดั 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

Cor. 

KPIs 
KPIs 2563 2564 2565 2566 

1.  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที�

เป็น PI ที�ไดรั้บเงินทุนวจิยั  

   ร้อยละ  40  44 48   52 

2.  Citation per publication     ครั� ง/เรื�อง  4.8  5 5.2  5.4  

3.  จาํนวนผลงานวจิยัตีพิมพใ์น

วารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ

ต่อจาํนวนบุคลากรสายวชิาการ 

   เรื�อง/คน/ปี  0.5 
(36/71) 

 0.6 
(43/71) 

0.7  
(49/71) 

0.8  
(51/71) 

4.  จาํนวนกลุ่มวจิยัที�มีเงินทุนวจิยัจาก

แหล่งภายนอก / สามารถนาํ

ผลงานวจิยัไปสร้างประโยชน์เชิง

สังคมหรือเชิงพาณิชย ์

   จาํนวนกลุ่ม

วจิยัที�

เพิ�มขึ�น 

1  2  3  4  

 5. สัดส่วนของผลงานตีพิมพใ์นQ1 

ต่อผลงานตีพิมพท์ั�งหมดในปีปฏิทิน 

(คุณภาพผลงานตีพิมพ)์  

     ร้อยละ 22  
(8/36)  

23 
(10/43)  

24 
(12/49)

  

 27 
(14/51) 

6.  จาํนวนชิ�นงานที�ไดรั้บการจด

สิทธิบตัรหรือทรัพยสิ์นทางปัญญา  

   ชิ�น 0 1 1 1 
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โครงการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

การดําเนินการ สอดคล้องกบั

เป้าประสงค์ 

(ระบุข้อ) 

ปี 

งบประมาณ 

วงเงิน

งบประมาณ(บาท) 

�. โครงการสร้างกลุ่ม Cluster - รองคณบดีฝ่ายวจิยั สร้าง

เครือข่าย และวทิยาเขต

กาญจนบุรี 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยัและ

สร้างเครือข่าย 

2563-2566 150,000 ต่อปี ขอ้ 1.1, 1.2 

�. โครงการพฒันางานวจิยัตาม

ความตอ้งการของชุมชน/

เอกชน/ประเทศ/นานาชาติ 

2563-2566 50,000 ต่อปี ขอ้ 1.1, 1.2 

3. โครงการยกระดบัคุณภาพ

ผลงานตีพิมพ ์ 

2563-2566 1,320,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 1.1 

�. โครงการพฒันางานวจิยั

เพื�อสร้างนวตักรรม 

2563-2566 250,000 ต่อปี ขอ้ 1.1 

�. โครงการพฒันาบุคลากร

ทางงานวจิยั 

2563-2566 200,000 ต่อปี ขอ้ 1.1 

�. โครงการ Research support 

unit 

2563-2566 20,000 ต่อปี ขอ้ 1.1 

�. โครงการพฒันาดา้น 

Infrastructure 

2563-2566 50,000,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 1.1, 1.2 

�. โครงการเอกชนสัมพนัธ์ 2564-2566 50,000 ต่อปี ขอ้ 1.1, 1.2 

�. โครงการ MUVS 

Roadshow 

2564-2566 50,000 ต่อปี ขอ้ 1.2 

��. โครงการแลกเปลี�ยน

นกัวจิยั 

2564-2566 100,000 ต่อปี ขอ้ 1.1, 1.2 

��. โครงการส่งเสริมและ

พฒันาการจดัการความรู้ 

(KM) 

2565-2566 50,000 ต่อปี ขอ้ 1.1 
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ยุทธศาสตร์ที�  �  มุ่งผลติบัณฑิตที�เป็นเลศิ   

 Graduate of Distinction  

 

เป้าประสงค์ 

2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบันานาชาติ เพื�อใหบ้ณัฑิตมีศกัยภาพดา้น

วชิาชีพ วจิยั และทกัษะทางสงัคม (soft skill)  

2.2 พฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั�นสูง เพื�อรองรับการศึกษาดา้นวชิาชีพสัตวแพทยข์ั�นสูง 

2.3 มีแผนและงบประมาณเพื�อปรับปรุงโครงสร้างและสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการเรียนการสอน 

2.4 สร้างสื�อการเรียนการสอนแบบ e-learning 

 

กลยุทธ์ 

�. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหไ้ดก้ารรับรองตามมาตรฐานระดบันานาชาติ เช่น 

AVBC(Australasian Veterinary Board Council) หรือ AUN-QA (รวมถึงคู่เทียบระดบันานาชาติ) 

�. พฒันาศกัยภาพอาจารย ์ เจา้หนา้ที� ดา้นการศึกษาและกิจการนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบันานาชาติ 

�. พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาดา้นทกัษะทางวชิาชีพและทกัษะทางสังคม (Clinical skill and soft skill) 

�. พฒันาสิ�งสนบัสนุนการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน(Smart class room, Co-

working space) 
 

ตัวชี�วดัตามยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี�วดั 
ประเภทตัวชี�วดั 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

Cor. 

KPIs 
KPIs 2563 2564 2565 2566 

1. จาํนวนหลกัสูตรที�ไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานระดบันานาชาติ  

   หลกัสูตร  1 

 

� 2 

  1.1 AUN-QA หลกัสูตร สพ.บ.   หลกัสูตร  1   

  �.� AUN-QA หลกัสูตร วท.ม. 

(M.Sc.) 

  หลกัสูตร ระดบั

�.� 

ระดบั

�.� 
1 

 

 

  1.3 AUN-QA หลกัสูตร ปร.ด. 

(Ph.D.) 

  หลกัสูตร  ระดบั

3.0 
 1 

  1.4 AVBC หลกัสูตร สพ.บ.   หลกัสูตร    1 

2. พฒันาหลกัสูตร ป.บณัฑิตขั�นสูง      หลกัสูตร   �  
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ตัวชี�วดั 
ประเภทตัวชี�วดั 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

Cor. 

KPIs 
KPIs 2563 2564 2565 2566 

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ

จดัการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

  คะแนน 
(เตม็ �) 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

�.5 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

�.5 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

�.5 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

�.5 

4.  จาํนวนหวัขอ้ E-learning ที�เพิ�มขึ�น    หวัขอ้ 2 2 2 2 

5. จาํนวนนกัศึกษาที�สอบผา่นใบ

ประกอบวชิาชีพเมื�อสาํเร็จการศึกษา 

  ร้อยละ 100 100 100 100 

6. อตัราการไดง้านทาํตรงตาม

สาขาวชิาหรือศึกษาต่อ  

  ร้อยละ 90 90 90 90 

 7. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิต ดา้นทกัษะทางสังคม (Soft 

skill)  

   
 

 คะแนน 
(เตม็ �) 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั 
� 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั 
� 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั 
� 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั 
� 

8. ร้อยละของบทเรียนหรือรายวชิาที�มี

สื�อการสอนแบบ E-learning  

  ร้อยละ 10 20 

 

25 

 

30 

 

 

โครงการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 

โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

การดําเนินการ สอดคล้องกบั

เป้าประสงค์ 

(ระบุข้อ) 

ปี 

งบประมาณ 

วงเงิน

งบประมาณ(บาท) 

 1. โครงการปรับปรุง

หลกัสูตร สพ.บ. เพื�อใหไ้ด้

การรับรองตามมาตรฐาน 

AUN-QA  

- รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  

- ประธานหลกัสูตร 

2563 40,000 ขอ้ �.1 

 

 

2.  โครงการพฒันาอาจารยด์า้น

การเรียนการสอนแบบ OBE  

- รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

 

2563 30,000 ขอ้ 2.1, 2.2, 

2.4 

3. โครงการเพิ�มพูนความรู้

บุคลากรในสายงาน

การศึกษาและพฒันาการ

เรียนการสอน E-learning   

- รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  

- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันา

นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า

สัมพนัธ์ 

2563 ��,��� ขอ้ �.1, 2.2, 

2.4 
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โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

การดําเนินการ สอดคล้องกบั

เป้าประสงค์

(ระบุข้อ) 

ปี 

งบประมาณ 

วงเงิน

งบประมาณ(บาท) 

4. โครงการพฒันาทกัษะทาง

สังคม (Soft skills) ใหก้บั

นกัศึกษา 

- รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  

- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันา

นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า

สัมพนัธ์ 

2563 70,000 ขอ้ �.1 

5   การจดัทาํแผนและ

งบประมาณเพื�อปรับปรุง

โครงสร้างและสิ�งสนบัสนุน

เพื�อการเรียนการสอน 

- คณบดี  

- รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  

- รองคณบดีฝ่ายนโยบาย 

แผน และพฒันาคุณภาพ 

2563 - 

 

 

ขอ้ �.3 

6. โครงการพฒันาหลกัสูตร         

ป.บณัฑิตชั�นสูงเพื�อรองรับ

การสอบ วว.สพ.  

- คณบดี  

- รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

2564 5,000 ขอ้ �.2 

 

7.  โครงการสัตวแพทย ์

Internship program     

จาํนวน 6 คน/ปี  

     (ไดรั้บเงินเดือน) 

- รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

- ประธานหลกัสูตร วว. 

2565 865,000 

 

ขอ้ �.2 
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ยุทธศาสตร์ที�  3  บริการเป็นเลศิก่อเกดิความผูกพนั 

Excellence in Service with Engagement 
 

เป้าประสงค์ 

3.1 มีผลกาํไรที�สามารถรองรับต่อทุกสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงได ้

3.2 ไดรั้บการรับรองมาตรฐานทางหอ้งปฏิบติัการและสถานพยาบาลสัตว ์

3.3 มีฐานขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ นาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ทางวชิาการและต่อยอดงานวิจยัได ้

3.4 มีเครือข่ายธุรกิจการใหบ้ริการวชิาการและเครือข่ายผูรั้บบริการที�เขม้แขง็  

3.5 ขยายฐานลูกคา้ และสร้างความผกูพนัระหวา่งองคก์รและลูกคา้ 

3.6 พฒันาการใหบ้ริการใหแ้ม่นยาํ ทนัสมยัและรวดเร็ว 

3.7 มีหน่วยงานขององคก์รไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบัชาติหรือนานาชาติภายในปี 2566 

 

กลยุทธ์ 

1. พฒันาศกัยภาพบุคลากร (Human resource development) 

2. สร้างความผกูพนักบัผูรั้บบริการ (Customer engagement) 

3. ยกระดบัเทคโนโลยเีพื�อการบริการดา้นการตรวจวินิจฉยั การรักษา และการป้องกนัโรคในสัตว ์

(Improve technology for smart service on veterinary diagnostic, treatment and prevention)  

4. ปรับปรุงการใหบ้ริการสู่มาตรฐานสากล (Improve service to the International Standard)  
 

ตัวชี�วดัตามยุทธศาสตร์ 
 

ตัวชี�วดั 
ประเภทตัวชี�วดั 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

Cor. 

KPIs 
KPIs 2563 2564 2565 2566 

1.  ร้อยละของหน่วยงานบริการ

วชิาการที�มีใบรับรองมาตรฐาน  

   ร้อยละ 25 50 75 100 

2.   กระบวนการใหบ้ริการวิชาการ

(วนิิจฉยั รักษา ป้องกนั) ที�ไดรั้บการ

ปรับปรุง หรือสร้างสรรคใ์หม่  

  กระบวนการ

ที�เพิ�มขึ�น 

20 20 20 20 

3.  อตัราเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการ

บริการวชิาการ  

   ร้อยละ  5  5 5  5 

4.  ความพึงพอใจและความผูกพนัของ

ผูใ้ชบ้ริการของแต่ละหน่วยบริการ

วชิาการ 

   คะแนน 
(เตม็ �) 

ไม่ต ํ�ากวา่ 
� 

  

ไม่ต ํ�ากวา่ 
� 

ไม่ตํ�ากวา่ 
� 

ไม่ตํ�ากวา่ 
� 
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โครงการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

การดําเนินการ สอดคล้องกบั

เป้าประสงค์ 

(ระบุข้อ) 

ปี 

งบประมาณ 

วงเงิน

งบประมาณ(บาท) 

1. โครงการ Mentor เพื�อ

ชาํนาญการ 

- ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสัตว ์     

ประศุอาทร   

- รองคณบดีฝ่ายวจิยั 

สร้างเครือข่าย และวทิยา

เขตกาญจนบุรี 

����-���� 

 

- ขอ้ �.�, �.� 

 

 

 

2. โครงการ Best of the 

month 

- ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสัตว ์    

ประศุอาทร  

����-���� 

 

- ขอ้ �.�, �.� 

และ �.� 

3. โครงการ Social content 

     (สร้างสื�อประชาสัมพนัธ์

โรงพยาบาลสัตว)์ 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์และ

สื�อสารองคก์ร 

- ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสัตว ์    

ประศุอาทร 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวทิยา

เขตกาญจนบุรี    

����-���� ��,��� ต่อปี ขอ้ �.�, �.� 

และ �.� 

4. โครงการส่งนอ้งเรียน

ทางไกล 

- ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสัตว ์     

ประศุอาทร     

����-���� ���,��� ต่อปี ขอ้ �.�, �.� 

และ �.� 

5. โครงการ Customer 

connect (พฒันาระบบ

นดัหมายและสื�อสาร

ขอ้มูลลูกคา้) 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

สัตวป์ระศุอาทร     

����-2566 ��,��� ต่อปี ขอ้ �.�, �.�, 

�.� และ �.�  

6. โครงการการรับรอง

มาตรฐานสถานพยาบาล

สัตว ์(TAHSA PLUS)  

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันา

คุณภาพ 

����-���� ���,���  
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ �.� 
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โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

การดําเนินการ สอดคล้องกบั

เป้าประสงค์ 

(ระบุข้อ) 

ปี 

งบประมาณ 

วงเงิน

งบประมาณ(บาท) 

7.  โครงการการรับรอง

มาตรฐาน ISO 17025  

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย 

แผน และพฒันาคุณภาพ  

����-���� ���,���  
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ �.� 

8.  โครงการ R2R2R  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ����-���� ���,��� ขอ้ �.� 

9.  โครงการ KM tank - หวัหนา้หน่วยงานต่าง ๆ 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

(งาน IT) 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวเิทศ

สัมพนัธ์ (หอ้งสมุด) 

����-���� ��,���  
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ �.� 

 10. โครงการการเลี�ยงสัตว์

อยา่งมีคุณภาพ 

 

หวัหนา้ภาควชิา 

ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์

ประยกุต ์

2563-2566 60,000 ต่อปี ขอ้ �.� และ 

ขอ้ �.� 

11. Workshop  ภาควชิาปรี

คลินิกฯเพื�อเพิ�มพูน

ความรู้ใหก้บัสัตวแพทย์

ทั�วไป 

หวัหนา้ภาควชิา 

ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์

ประยกุต ์

2563-2566 60,000 ต่อปี ขอ้ �.� และ 

ขอ้ �.� 

��. โครงการสร้างจิตมิตร - ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสัตว ์    

ประศุอาทร     

- หวัหนา้ศูนยต์รวจ

วนิิจฉยัทางการสัตวแพทย ์

2564 และ 2566  �,��� ต่อปี ขอ้ �.� 

13. โครงการ Happy trip รองคณบดีฝ่ายบริหาร ����-���� �,���,��� 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ �.�, �.� 
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ยุทธศาสตร์ที�  �    การบริหารจัดการเพื�อความยั�งยืน  

Management for Corporate Sustainability 
 

เป้าประสงค์  

4.1 องคก์รมีภาพลกัษณ์ที�ดี และเป็นที�รู้จกัของสังคม 

4.2 มีรายไดที้�เพิ�มขึ�น 

4.3 บริหารจดัการดา้นระบบงบประมาณเพื�อความสมดุลและความคุม้ค่า 

4.4 บุคลากรและผูใ้ชบ้ริการมีความปลอดภยัตามมาตรฐานอาชีวอนามยั  

4.5 บุคลากรมีความสุขและผกูพนัต่อองคก์ร 

4.6 บุคลากรรับรู้ข่าวสาร เขา้ใจ และสามารถนาํไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

4.7 บุคลากรไดรั้บการพฒันาให้มีศกัยภาพตามสายงานเพิ�มมากขึ�น 

4.8 มีเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยั มีความเสถียรและปลอดภยั ภายในปี 2564 
 

กลยุทธ์  

1. ปรับปรุงระบบปฏิบติังานสู่มาตรฐานสากล  

2. พฒันาโครงสร้างกายภาพสิ�งแวดลอ้มและเทคโนโลยเีพื�อใหท้นัสมยัและเขา้กบัสถานการณ์

ปัจจุบนัของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

3. พฒันาบุคลากรเพื�อมุ่งสู่ตาํแหน่งทางวชิาการและความเชี�ยวชาญที�สูงขึ�น 

4. พฒันาการบริหารจดัการดา้นระบบงบประมาณเพื�อความสมดุลและความคุม้ค่าของการใช้

งบประมาณ 

5. สร้างความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร 
 

ตัวชี�วดัตามยุทธศาสตร์ 

ตัวชี�วดั 
ประเภทตัวชี�วดั 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

Cor. 

KPIs 
KPIs 2563 2564 2565 2566 

1.  มีรายไดเ้พิ�มขึ�นทุกปี     ร้อยละ 5 5 5 5 

2.  บุคลากรมีความผกูพนักบัองคก์ร    ร้อยละ 60 62 64 68 

3.  บุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่งวชิาการ

เพิ�มขึ�น 

   ร้อยละ 5 5 5 5 

4.  ผลสาํเร็จตามตวัชี� วดัยุทธศาสตร์   ร้อยละ 60 60 65 65 

5.  ผลสาํเร็จตาม Cor. KPIs   ร้อยละ 60 60 65 65 
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โครงการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

การดําเนินการ สอดคล้องกบั

เป้าประสงค์ 

(ระบุข้อ) 

ปี 

งบประมาณ 

วงเงิน

งบประมาณ(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงพื�นที�

สาํหรับการเรียนการสอน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2563 - 2566 5,000,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 4.3 

2. โครงการปรับปรุงพื�นที�

หอ้งปฏิบติัการ 

2563 - 2566 5,000,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 4.3 

3. โครงการปรับปรุงและ

พฒันาระบบ IT 

2563 - 2566 5,000,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 4.3 และ 

4.1 

�. โครงการจดัส่งบุคลากร

ไปแลกเปลี�ยนดูงานและ

ฝึกปฏิบติั 

2563 - 2566 200,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 4.6 

5.  โครงการพฒันาทกัษะ

การทาํงานร่วมกนัเพื�อ

เพิ�มประสิทธิภาพ

ระบบงาน  

2563 - 2566 50,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 4.6 และ 

4.8 

6.  โครงการ Give a talk หวัหนา้ภาควชิาปรีคลินิก

และสัตวศาสตร์ประยกุต ์

����-���� ��,��� ต่อปี ขอ้ �.� และ 

�.� 

7.  โครงการสัมนาวชิาการ

ดา้นปรีคลินิกและ     

สัตวศาสตร์ประยกุต ์

(Journal club)  

หวัหนา้ภาควชิาปรีคลินิก

และสัตวศาสตร์ประยกุต ์

2563-2566 9,600 ต่อปี ขอ้ �.� 

8. โครงการการรับรอง

มาตรฐานอาชีวอนามยั 

ISO ����� 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2563 - 2566 200,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ �.3 

�.  โครงการการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย 

แผน และพฒันาคุณภาพ  

2564-2566 100,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ �.� 

10. โครงการปรับปรุงพื�นที�

ของสาํนกังานคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 

2564 - 2566 100,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 4.3 

11. โครงการปรับปรุงพื�นที�

ของโรงพยาบาลสัตว์

ประศุอาทร 

2564 - 2566 5,000,000 
(ตลอดโครงการ) 

ขอ้ 4.3 
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แผนการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที�  �  มุ่งผลติผลงานวจัิยและนวตักรรม 

กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

�. โครงการสร้างกลุ่ม Cluster  

(0.15) 

 

(0.15) 

 

(0.15) 

 

(0.15) 

- รองคณบดีฝ่ายวจิยั 

สร้างเครือข่าย และ

วทิยาเขตกาญจนบุรี 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั

และสร้างเครือข่าย 

1.  ร้อยละของบุคลากรสาย

วชิาการที�เป็น PI ที�ไดรั้บ

เงินทุนวจิยั  

ร้อยละ  40  44 48   52 

�. โครงการพฒันางานวจิยัตาม

ความตอ้งการของชุมชน/เอกชน/

ประเทศ/นานาชาติ 

 

(0.05) 

 

(0.05) 

 

(0.05) 

 

(0.05) 

2.  Citation per publication  ครั� ง/เรื�อง  4.8  5 5.2  5.4  

3. โครงการยกระดบัคุณภาพผลงาน

ตีพิมพ ์ 

 

(0.33) 

 

(0.33) 

 

(0.33) 

 

(0.33) 

3.  จาํนวนผลงานวจิยัตีพิมพ์

ในวารสารทางวชิาการระดบั

นานาชาติต่อจาํนวนบุคลากร

สายวชิาการ 

เรื�อง/คน/ปี  0.5 

(36/71) 

 0.6 

(43/71) 

0.7  

(49/71) 

0.8  

(51/71) 

�. โครงการพฒันางานวจิยัเพื�อ

สร้างนวตักรรม 

 

(0.25) 

 

(0.25) 

 

(0.25) 

 

(0.25) 

4.  จาํนวนกลุ่มวจิยัที�มีเงินทุน

วจิยัจากแหล่งภายนอก / 

สามารถนาํผลงานวจิยัไป

สร้างประโยชน์เชิงสงัคมหรือ

เชิงพาณิชย ์

จาํนวนกลุ่ม

วจิยัที�

เพิ�มขึ�น 

1  2  3  4  
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กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

�. โครงการพฒันาบุคลากรทาง

งานวจิยั 

 
(0.20) 

 
(0.20) 

 
(0.20) 

 
(0.20) 

- รองคณบดีฝ่ายวจิยั 

สร้างเครือข่าย และ

วทิยาเขตกาญจนบุรี 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยั

และสร้างเครือข่าย 

 5. สดัส่วนของผลงานตีพิมพ์

ในQ1 ต่อผลงานตีพิมพ์

ทั�งหมดในปีปฏิทิน (คุณภาพ

ผลงานตีพิมพ)์  

 ร้อยละ 22  

(8/36)  

23 

(10/43)

  

24 

(12/49)

  

 27 

(14/51) 

�. โครงการ Research support 

unit 

 
(0.02) 

 
(0.02) 

 
(0.02) 

 
(0.02) 

6.  จาํนวนชิ�นงานที�ไดรั้บการ

จดสิทธิบตัรหรือทรัพยสิ์น

ทางปัญญา  

ชิ�น 0 1 1 1 

�. โครงการพฒันาดา้น 

Infrastructure 

 
 

 
(20.00) 

 
(20.00) 

 
(10.00) 

      

�. โครงการเอกชนสมัพนัธ ์   
(0.05) 

 
(0.05) 

 
(0.05) 

      

�. โครงการ MUVS Roadshow   
(0.05) 

 
(0.05) 

 
(0.05) 

      

��. โครงการแลกเปลี�ยนนกัวจิยั   
(0.10) 

 
(0.10) 

 
(0.10) 

      

��. โครงการส่งเสริมและ

พฒันาการจดัการความรู้ (KM) 

   
(0.05) 

 
(0.05) 

      

รวมวงเงนิงบประมาณทั�งสิ�น �.�� ��.�� ��.�� 11.25        
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ยุทธศาสตร์ที�  �  มุ่งผลติบัณฑิตที�เป็นเลิศ   
 

กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

 1. โครงการปรับปรุงหลกัสูตร 

สพ.บ. เพื�อใหไ้ดก้ารรับรอง

ตามมาตรฐาน AUN-QA  

 
(0.04) 

 

   - รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา  

- ประธานหลกัสูตร 

1. จาํนวนหลกัสูตรที�ไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานระดบั

นานาชาติ  

หลกัสูตร  1 

 

� 2 

2.  โครงการพฒันาอาจารยด์า้นการ

เรียนการสอนแบบ OBE  

 
(0.03) 

   - รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา 

  1.1 AUN-QA หลกัสูตร 

สพ.บ. 

หลกัสูตร  1   

3. โครงการเพิ�มพนูความรู้

บุคลากรในสายงานการศึกษา

และพฒันาการเรียนการสอน E-

learning   

 
(0.03) 

 

 
(0.03) 

 

 
(0.03) 

 

 
(0.03) 

 

- รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา  

- ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

พฒันานกัศึกษาและ

ศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

  �.� AUN-QA หลกัสูตร    

วท.ม. (MSc.) 

หลกัสูตร ระดบั

�.� 

ระดบั

�.� 

1 

 

 

  1.3 AUN-QA หลกัสูตร 

ปร.ด. (Ph.D.) 

หลกัสูตร  ระดบั

3.0 

 1 

  1.4 AVBC หลกัสูตร สพ.บ. หลกัสูตร    1 

2. พฒันาหลกัสูตร ป.บณัฑิต

ขั�นสูง  

 หลกัสูตร   �  

4. โครงการพฒันาทกัษะทางสงัคม 

(Soft skills) ใหก้บันกัศึกษา 

 

(0.07) 

 

 

(0.07) 

 

 

(0.07) 

 

 

(0.07) 

 

- รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา  

- ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

พฒันานกัศึกษาและ

ศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

3. ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดัการเรียน

การสอนทุกหลกัสูตร 

คะแนน 

(เตม็ �) 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

�.5 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

�.5 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

�.5 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั

�.5 

4.  จาํนวนหวัขอ้ E-learning 

ที�เพิ�มขึ�น 

หวัขอ้ 2 2 2 2 
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กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

5.  การจดัทาํแผนและงบประมาณ

เพื�อปรับปรุงโครงสร้างและสิ�ง

สนบัสนุนเพื�อการเรียนการสอน 

 

( 0 ) 

 

   - คณบดี  

- รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา  

- รองคณบดีฝ่าย

นโยบาย แผน และ

พฒันาคุณภาพ 

5. จาํนวนนกัศึกษาที�สอบผา่น

ใบประกอบวชิาชีพเมื�อสาํเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 

6. อตัราการไดง้านทาํตรงตาม

สาขาวชิาหรือศึกษาต่อ  

ร้อยละ 90 90 90 90 

 7. ระดบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต ดา้นทกัษะทาง

สงัคม (Soft skill)  

 คะแนน 

(เตม็ �) 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั 

� 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั 

� 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั 

� 

มากกว่า

หรือ

เท่ากบั 

� 

6. โครงการพฒันาหลกัสูตร         

ป.บณัฑิตชั�นสูงเพื�อรองรับการ

สอบ วว.สพ.  

  

(0.005) 

 

  - คณบดี  

- รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา 

8. ร้อยละของบทเรียนหรือ

รายวชิาที�มีสื�อการสอนแบบ 

E-learning  

ร้อยละ 10 20 

 

25 

 

30 

 

7.  โครงการสตัวแพทย ์Internship 

program (จาํนวน 6 คน/ปี)  

 

   

(0.865) 

 

 - รองคณบดีฝ่าย

การศึกษา 

- ประธานหลกัสูตร 

วว. 

      

รวมวงเงนิงบประมาณทั�งสิ�น �.�� �.��� �.��� �.��        
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ยุทธศาสตร์ที�  3  บริการเป็นเลิศก่อเกดิความผูกพนั 
 

กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

1. โครงการ Mentor เพื�อชาํนาญการ  

( 0 ) 

 

 

( 0 ) 

 

 

( 0 ) 

 

 

( 0 ) 

 

- ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสตัว ์     

ประศุอาทร   

- รองคณบดีฝ่ายวจิยั 

สร้างเครือข่าย และ

วทิยาเขตกาญจนบุรี 

1. ร้อยละของหน่วยงาน

บริการวชิาการที�มี

ใบรับรองมาตรฐาน  

ร้อยละ 25 50 75 100 

2. กระบวนการใหบ้ริการ

วชิาการ(วนิิจฉยั รักษา 

ป้องกนั) ที�ไดรั้บการ

ปรับปรุง หรือสร้างสรรคใ์หม่  

กระบวนการ

ที�เพิ�มขึ�น 

20 20 20 20 

2. โครงการ Best of the month  
( 0 ) 

 

 
( 0 ) 

 

 
( 0 ) 

 

 
( 0 ) 

 

- ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสตัว ์    

ประศุอาทร  

3.  อตัราเพิ�มขึ�นของรายได้

จากการบริการวชิาการ  

ร้อยละ  5  5 5  5 

3. โครงการ Social content 

     (สร้างสื�อประชาสมัพนัธ์

โรงพยาบาลสตัว)์ 

 
( 0.01 ) 

 

 
( 0.01 ) 

 

 
( 0.01 ) 

 

 
( 0.01 ) 

 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์และ

สื�อสารองคก์ร 

- ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสตัว ์    

ประศุอาทร 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

วทิยาเขตกาญจนบุรี    

4. ความพึงพอใจและความ

ผกูพนัของผูใ้ชบ้ริการของ

แต่ละหน่วยบริการวชิาการ 

คะแนน 

(เตม็ �) 

ไม่ต ํ�า

กวา่  

�  

ไม่ต ํ�า

กวา่  

� 

ไม่ต ํ�า

กวา่  

�  

ไม่ต ํ�า

กวา่  

� 
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กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

4. โครงการส่งนอ้งเรียนทางไกล  

( 0.10 ) 

 

 

( 0.10 ) 

 

 

( 0.10 ) 

 

 

( 0.10 ) 

 

ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสตัว ์     

ประศุอาทร     

      

�. โครงการ Customer connect 

(พฒันาระบบนดัหมายและ

สื�อสารขอ้มูลลูกคา้) 

 

(0.025) 

 

 

(0.025) 

 

 

(0.025) 

 

 

(0.025) 

 

ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสตัว์

ประศุอาทร     

      

6. โครงการการรับรองมาตรฐาน

สถานพยาบาลสตัว ์(TAHSA PLUS)  

 
( 0.10 ) 

 
( 0.10 ) 

 
( 0.10 ) 

 
( 0.10 ) 

ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

พฒันาคุณภาพ 

      

7.  โครงการการรับรองมาตรฐาน 

ISO 17025  

 
( 0.10 ) 

 

 
( 0.10 ) 

 

 
( 0.10 ) 

 

 
( 0.10 ) 

 

รองคณบดีฝ่าย

นโยบาย แผน และ

พฒันาคุณภาพ  

      

8.  โครงการ R2R2R   
( 0.05 ) 

 
( 0.05 ) 

 
( 0.05 ) 

 
( 0.05 ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร       

9.  โครงการ KM tank  
( 0 ) 

 

 
( 0.01) 

 

 
( 0 ) 

 

 
( 0 ) 

 

- หวัหนา้หน่วยงาน 

- รองคณบดีฝ่าย

บริหาร (งาน IT) 

- ผูช่้วยคณบดีฝ่าย

วเิทศสมัพนัธ์

(หอ้งสมุด) 
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กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

 10. โครงการการเลี�ยงสตัวอ์ยา่งมี

คุณภาพ 

 

 

( 0.06 ) 

 

 

( 0.06 ) 

 

 

( 0.06 ) 

 

 

( 0.06 ) 

 

หวัหนา้ภาควชิา 

ปรีคลินิกและ       

สตัวศาสตร์ประยกุต ์

      

11. Workshop  ภาควชิาปรีคลินิกฯ

เพื�อเพิ�มพนูความรู้ใหก้บั     

สตัวแพทยท์ั�วไป 

 

( 0.06 ) 

 

 

( 0.06 ) 

 

 

( 0.06 ) 

 

 

( 0.06 ) 

 

หวัหนา้ภาควชิา 

ปรีคลินิกและ       

สตัวศาสตร์ประยกุต ์

      

��. โครงการสร้างจิตมิตร   

(0.006) 

 

  

(0.006) 

 

- ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลสตัว ์    

ประศุอาทร     

- หวัหนา้ศูนยต์รวจ

วนิิจฉยัทางการ    

สตัวแพทย ์

      

13. โครงการ Happy trip   

(1.50) 

 

(1.50) 

 

(1.50) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร       

รวมวงเงนิงบประมาณทั�งสิ�น 0.495 2.021 2.005 2.011        
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ยุทธศาสตร์ที�  �    การบริหารจัดการเพื�อความยั�งยืน  
 

กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

1. โครงการปรับปรุงพื�นที�สาํหรับ

การเรียนการสอน 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1. มีรายไดเ้พิ�มขึ�นทุกปี  ร้อยละ 5 5 5 5 

2. โครงการปรับปรุงพื�นที�

หอ้งปฏิบติัการ 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

2. บุคลากรมีความผูกพนักบั 

องคก์ร 

ร้อยละ 60 62 64 68 

3. โครงการปรับปรุงและพฒันา

ระบบ IT 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

 

( 1.25 ) 

3. บุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่ง

วชิาการเพิ�มขึ�น 

ร้อยละ 5 5 5 5 

�. โครงการจดัส่งบุคลากรไป

แลกเปลี�ยนดูงานและฝึกปฏิบติั 

 

( 0.05 ) 

 

( 0.05 ) 

 

( 0.05 ) 

 

( 0.05 ) 

4. ผลสาํเร็จตามตวัชี�วดั

ยทุธศาสตร์ 

ร้อยละ 60 60 65 65 

5.  โครงการพฒันาทกัษะการทาํงาน

ร่วมกนัเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

ระบบงาน  

 

( 0.01 ) 

 

( 0.01 ) 

 

(0.015) 

 

(0.015) 

5. ผลสาํเร็จตาม Cor. KPIs ร้อยละ 60 60 65 65 

6.  โครงการ Give a talk  

(0.025) 

 

 

(0.025) 

 

 

(0.025) 

 

 

(0.025) 

 

หวัหนา้ภาควชิาปรี

คลินิกและสตัวศาสตร์

ประยกุต ์
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กจิกรรม / โครงการ 

เริ�มดาํเนินการ / เงนิงบประมาณ

(ปีงบประมาณ) / (ล้านบาท) ผู้รับผดิชอบ 
ตวัชี�วดั เป้าหมาย /ปีงบประมาณ 

���� ���� ���� ���� ชื�อ หน่วยนับ ���� ���� ���� ���� 

7.  โครงการสมันาวชิาการดา้นปรี

คลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์

(Journal Club)  

 

(0.01) 

 

 

(0.01) 

 

 

(0.01) 

 

 

(0.01) 

 

หวัหนา้ภาควชิาปรี

คลินิกและสตัวศาสตร์

ประยกุต ์

      

8. โครงการการรับรองมาตรฐาน  

อาชีวอนามยั ISO ����� 

 

( 0.10 ) 

 

( 0.05 ) 

 

( 0.05 ) 

 

( 0 ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

      

�.  โครงการการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 

  

( 0.05 ) 

 

 

( 0.05 ) 

 

 

( 0 ) 

 

รองคณบดีฝ่าย

นโยบาย แผน และ

พฒันาคุณภาพ  

      

10. โครงการปรับปรุงพื�นที�ของ

สาํนกังานคณบดี 

  

( 0.05 ) 

 

( 0.05 ) 

 

( 0 ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

      

11. โครงการปรับปรุงพื�นที�ของ

โรงพยาบาลสตัวป์ระศุอาทร 

  

( 2.50 ) 

 

( 2.50 ) 

 

( 0 ) 

      

รวมวงเงนิงบประมาณทั�งสิ�น �.��� �.��� �.��� �.���        
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สรุปวงเงินงบประมาณ/โครงการที�ดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ  แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. / โครงการ / วงเงนิงบประมาณ (ล้านบาท/ปี) 

��63 ��64 ��65 ��66 รวมทั�งสิ�น 

โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 

โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 

โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 

โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 

โครงการ วงเงนิ

งบประมาณ 

1. มุ่งผลิตผลงานวจิยัและนวตักรรม 7 1,000,000 10 21,200,000 11 21,250,000 11 11,250,000 11 ��,���,��� 

2. มุ่งผลิตบณัฑิตที�เป็นเลิศ   5 170,000 4 105,000 4 965,000 3 100,000 7 �,���,��� 

3. บริการเป็นเลิศก่อเกิดความผกูพนั �� ���,��� �� �,���,��� �� �,���,��� �� �,���,��� �� �,���,��� 

�.  การบริหารจดัการเพื�อความยั�งยนื  � �,���,��� �� 6,495,000 11 6,500,000 11 3,850,000 11 20,790,000 

รวมทั�งสิ�น 31 5,610,000 38 29,821,000 38 30,720,000 38 17,211,000 42 83,362,000 

 




