
ตาราง แสดงแนวทางในการพฒันานิสิตของคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการ 

(Processes) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

(Outcome) 

1.นิสติสตัวแพทย์ 

 

นิสติชัน้ปีท่ี 1 1.โครงการต้นกล้าฟา้หมน่ 

2. โครงการปฐมนิเทศนิสติ 

2. รายวิชาสตัวแพทย์ขัน้นํา 

3. โครงการพฒันาศกัยภาพ

นิสติ 

นิสติเข้าใจใน

บทบาทวิชาชีพสตัว

แพทย์  

นิสติมีความ

ภาคภมูิใจและมีแรง

บนัดาลใจในการ

เรียนวชิาชีพสตัว

แพทย์ 

2.ระบบและกลไก 

- ยทุธศาสตร์และ

แผนพฒันานิสติ 

- คณะกรรมการ

ด้านกิจการนิสติ 

- คณะทํางาน

ขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตร์ฝ่าย

วิชาการและกิจการ

นิสติ 

 

นิสติชัน้ปีท่ี 2 
– 3  

1. โครงการฝึกงาน เพ่ือเพ่ิมพนู

วิชาการและวิชาชีพด้านสตัว

แพทย์ 

2.โครงการพฒันาบคุลกิภาพ 

3. โครงการเพ่ิมพนูทกัษะ

ภาษาองักฤษ 

4. โครงการอบรมและประเมิน

สขุภาวะทางจิต 

5.โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติ 

1. นิสติเรียนรู้และ

ฝึกทกัษะเบือ้งต้น

ทางด้านการสตัว

แพทย์ 

2. นิสติได้พฒันา

บคุลกิภาพและ

มารยาททางสงัคม 

3. นิสติได้เพ่ิมพนู

ทกัษะภาษาองักฤษ 

4. นิสติได้ทราบสขุ

ภาวะทางจิต 

5. นิสติได้เพ่ิมพนู

ทกัษะการใช้ชีวิตใน

สงัคม 

1. นิสติมีความรู้และ

ทกัษะในวิชาชีพสตัว

แพทย์ 

2.นิสติรับรู้และเข้าใจ

ในบคุลกิภาพ 

3. นิสติมีพฒันาการ

ทกัษะภาษาองักฤษ 

4. นิสติมีสขุภาวะ

ทางจิตท่ีดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการ 

(Processes) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

(Outcome) 

3. กองทนุพฒันา

นิสติ 
 

นิสติชัน้ปีท่ี 4 1. โครงการฝึกงาน เพ่ือเพ่ิมพนู

วิชาการและวิชาชีพด้านสตัว

แพทย์เน้นการฝึกงานในสถานท่ี

จริงทัง้ภายในและภายนอก

คณะ 

2.โครงการพฒันาบคุลกิภาพ 

3. โครงการเพ่ิมพนูทกัษะ

ภาษาจีน 

4. โครงการมชัฌิมนิเทศ 

5.โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติ

โดยเน้นในประเด็นตอ่ไปนี ้

5.1 คณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพสตัวแพทย์ 

5.2 กิจกรรมจิตอาสา 

 

1. นิสติเรียนรู้และ

ฝึกทกัษะเบือ้งต้น

ทางด้านการสตัว

แพทย์ 

2. นิสติได้พฒันา

บคุลกิภาพและ

มารยาททางสงัคม 

3. นิสติได้เพ่ิมพนู

ทกัษะภาษาจีน 

4. นิสติได้เพ่ิมพนู

ทกัษะการใช้ชีวิตใน

สงัคม 

1. นิสติมีความรู้และ

ทกัษะในวิชาชีพสตัว

แพทย์ 

2. นิสติเข้าใจใน

บคุลกิภาพตอ่การ

บริการในวิชาชีพสตัว

แพท์และมีเข้าใจใน

จรรยาบรรณวชิาชีพ

การสตัวแพทย์ 

3. นิสติมีพฒันาการ

ทกัษะภาษาจีน 

4. นิสติเร่ิมมีการ

กําหนดเปา้หมายใน

การประกอบอาชีพ

ด้านสตัวแพทย์ 

4. สโมสรนิสติ

คณะสตัว

แพทยศาสตร์ 

นิสติชัน้ปีท่ี 5 1. โครงการฝึกงาน เพ่ือเพ่ิมพนู

วิชาการและวิชาชีพด้านสตัว

แพทย์เน้นหตัถการ และการ

ปฏิบตัิด้านปศสุตัว์ 

2.โครงการเตรียมความพร้อม

เพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพสตัว

แพทย์ 

3. โครงการอบรมและประเมิน

สขุภาวะทางจิต 

4. โครงการแนะนําสายงานใน

วิชาชีพสตัวแพทย์ (KU VET 
CAMP) 
5.โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติ 

เน้น เร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 แนวความคิดของการเป็น

ผู้ประกอบการ 

5.2 คณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพสตัวแพทย์ 

5.3 บทบาทของความเป็น

พลเมืองโลก 

1. นิสติเรียนรู้และ

ฝึกทกัษะหตัถการ

และการปฏิบตัิงาน

ด้านปศสุตัว์  

2. นิสติได้ทราบ

แนวทางในการสอบ

ใบประกอบวชิาชีพ

สตัวแพทย์ 

4. นิสติได้ทราบผล

การทดสอบสขุ

ภาวะทางจิต 

5. นิสติเพ่ิมพนู

ทกัษะชีวิตในสงัคม 

1. นิสติมีความรู้และ

ทกัษะในวิชาชีพสตัว

แพทย์ และมีความ

มัน่ใจเพ่ิมขึน้ในการ

ประกอบวิชาด้าน

สตัวแพทย์ 

2. นิสติเข้าใจใน

บคุลกิภาพตอ่การ

บริการในวิชาชีพสตัว

แพท์ และมีเข้าใจใน

จรรยาบรรณวชิาชีพ

การสตัวแพทย์ 

3. นิสติร้อยละ 100 

สอบผา่นใบประกอบ

วิชาชีพสตัวแพทย์ 

4. นิสติเร่ิมมีการ

กําหนดเปา้หมายใน

การประกอบอาชีพ

ด้านสตัวแพทย์ 

5. นิสติตระหนกัใน

บทบาทของความ

เป็นพลเมืองโลก 



 

ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการ 

(Processes) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

(Outcome) 

5. สมาคมนิสติเก่า

คณะสตัว

แพทยศาสตร์ มก. 

นิสติชัน้ปีท่ี 6 1.โครงการฝึกงาน เพ่ือเพ่ิมพนู

วิชาการและวิชาชีพด้านสตัว

แพทย์ในสาขาเฉพาะทาง 

2. โครงการพฒันาศกัยภาพ

นิสติ 

1. นิสติเรียนรู้และ

ฝึกทกัษะหตัถการ

การปฏิบตัิงาน

เฉพาะทางในสาขา

ท่ีสนใจ 

2. นิสติเพ่ิมพนู

ทกัษะชีวิตในสงัคม

ในบทบาทของ

พลเมืองโลก 

นิสติมีความพร้อม

ด้านวชิาการ ทกัษะ

วิชาชีพด้านการสตัว

แพทย์ และทกัษะ

ชีวิต สามารถทํางาน

และปรับตวัในการ

ทํางาน  ทัง้ในระดบั

ภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

 หลงัสาํเร็จ

การศกึษา 

1.การบรรยายให้ความรู้

ทางด้านการสตัวแพทย์ 

2. โครงการฟา้หมน่นนทรี 

 1.สตัวแพทย์ได้รับ

และติดตามองค์

ความรู้ท่ีมนัสมยัใน

วิชาชีพสตัวแพทย์  

2.มีเครือขา่ยและ/

หรือความร่วมมือใน

วิชาชีพสตัวแพทย์ 

 


