
วสิยัทัศน์ : คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
เป็นสถาบันสัตวแพทยศาสตรส์ากล เพือ่สขุภาพทีด่ขีองคน สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม

พันธกจิ : เราสรา้งและพัฒนาบคุลากร ความรู ้วทิยาการ นวตักรรม ทางสตัวแพทย ์เพือ่สขุภาพคน สัตว ์สิง่แวดลอ้ม 
ความปลอดภัยของอาหาร และชีนํ้าการวนิจิฉัย รักษาสัตวใ์นระดับสงู ดว้ยมาตรฐานสากล ความเป็นมอือาชพี และจรยิธรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ยกระดบัมาตรฐานพันธกจิหลกัเป็น

สากล 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
พัฒนาสมรรถนะและศกัยภาพ

ของบตุตลากร

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ขอ้มลู

ยทุธศาสตรท์ี ่5 
รว่มมอืกับพันธมติร

ยทุธศาสตรท์ี ่6 
สือ่สารสรา้งความเชือ่มั่นศรัทธา

ตอ่คณะ 

(1) ปฎริปู ระบบจัดการสตัวแพทยศาสตรศ์กึษา
(2) ปฎริปู ระบบบรหิารจัดการ เพือ่คณุภาพการศกึษาทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx หรอื TQA)
(3) ปฎริปู ระบบการบรหิารและจัดสรรทรัพยากร ระบบทีส่ง่เสรมิการทํางานรว่มกนั รวมทัง้โครงสรา้งและการจัดการวทิยาเขต ภาควชิา โรงพยาบาลสตัว ์ศนูยว์จัิยและชนัสตูร และหน่วยงานตา่งๆ
(4) ปฎริปู ระบบสรา้งและบรหิารรายได ้

1

เป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ์ : 
นํา ชีนํ้า และเป็นตน้แบบ การศกึษา การสรา้งองคค์วามรูส้ตัวแพทยศาสตรร์ะดับสงู  การวนิจิฉัยรักษาโรคซบัซอ้น 

ดว้ยมาตรฐานสากลและนวตักรรม เพือ่สขุภาพทีด่ขีองคน สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม

1. ยกระดับ มาตรฐานดา้นการศกึษา 
ทกุระดับ ใหเ้ป็นสากล

2. สรา้ง ระบบ มาตรฐาน และ
กระบวนการ การวจัิย และนวตักรรม

3. ยกระดับ มาตรฐานโรงพยาบาลสตัว ์
และศนูยว์นิจิฉัยชนัสตูร

4. สรา้ง ระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
สําหรับบคุคลากรสตัวแพทย ์กลุม่
ตา่งๆ และประชาชน

5. สรา้ง มาตรฐานการบรกิาร หรอืการ
ปฎบิตั ิเพือ่เป็นตน้แบบ และ/หรอื 
เป็นผูรั้บรองมาตรฐาน 
ระดับประเทศ

1. ปฏริปู ระบบบรหิารทรัพยากร
บคุคล; 

2. พัฒนา วฒันธรรมองคก์ร 
คา่นยิมคณะ การตระหนักเรือ่ง
สขุภาพสิง่แวดลอ้ม การบรหิาร
ความรู ้องคก์รแหง่การเรยีนรู ้
รวมทัง้ความเป็นผูนํ้า 

3. พัฒนา สมรรถนะสําคัญ สําหรับ
บคุคลากรทกุกลุม่ :

4. สนับสนุน / สรา้ง ผูเ้ชีย่วชาญ 
ของคณะใหเ้ป็นทีรู่จั้ก

1. สรา้งระบบฐานขอ้มลูกลาง
2. สรา้งระบบการจัดและบรหิาร

ขอ้มลู เชือ่มโยงทกุระบบของ
คณะ

3. สรา้งระบบขอ้มลูและการ
วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การบรหิาร
จัดการ 

4. พัฒนาชอ้มลูเฉพาะ เพือ่เตรยีม
ใชเ้ทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์

1. รว่มมอืกบัพันธมติร คูค่วาม
รว่มมอื ภายใน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

2. สรา้งเครอืขา่ยอปุทาน กลัยาน
มติร รว่มมอืกบัพันธมติร 
ภายนอกมหาวทิยาลัย

3. รว่มงานกบัผูเ้ชีย่วชาญระดับ
นานาชาต ิ

4. มสีว่นรว่ม หรอื เพิม่บทบาท
สําคัญในวงการการศกึษา 
ชมุชน องคก์รวชิาชพี และองค์
ภาครัฐ

1. สรา้งแบรนด ์คณะสตัว
แพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร;์ 

2. พัฒนาการสือ่สารภายในใหม้ี
ประสทิธภิาพ; ความสมัพันธก์บั
นสิติ, การสือ่สารระหวา่ง
บคุคลากรภายในคณะ, 
ความสมัพันธข์องบคุคลากร

3. สรา้งบรรยากาศ สิง่แวดลอ้ม ชี
วอนามัย เป็นมติร สรา้งสรรค ์
และมอือาชพี ตามคา่นยิมของ
คณะ

ยทุธศาสตรท์ี ่1  ปฎริปูโครงสรา้งและระบบบรหิารจัดการ
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ยทุธศาสตรท์ี ่1  ปฎริปูโครงสรา้งและระบบบรหิารจดัการ

แนวกลยทุธป์ฎบิตักิาร ผลผลติ/ผลลพัธ์ ตวัชีว้ดั รบัผดิชอบ

S1-1 ปฎริปู ระบบจัดการสตัว
แพทยศาสตรศ์กึษา

o ระบบและกระบวนการสตัว
แพทยศาสตรศ์กึษา (ตัง้แตก่อ่นเขา้
เป็นนสิติ จนถงึประกอบอาชพี)

o บณัฑติมคีณุภาพ 

KPI 1-1.1 นสิติปีที ่5 สอบผา่นมาตรฐานเกณฑ์
วชิาชพีสตัวแพทย ์100%
KPI 1.1.2 นสิติปีที ่6  มคีวามรูแ้ละทักษะที่
แสดงวา่สามารถปฎบิตังิานไดจ้รงิ ตามมาตรฐาน
ทีกํ่าหนด (Day One Skills AVBC) 

บรหิาร / ภาควชิา / 
ฝ่ายสนับสนุน

S1-2 ปฎริปู ระบบบรหิารจัดการ  เพือ่
คณุภาพการศกึษาทีเ่ป็นเลศิ

องคก์รพัฒนาตอ่เนือ่งอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล และ
ทํางานรว่มกบันานาชาตใินประเด็นระดบั
โลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

KPI 1-2.1  ไดรั้บการรับรองระบบบรหิารงาน
คณุภาพ ISO 9001 ทัง้องคก์ร
KPI 1-2.2   ไดรั้บการรับรองตามเกณฑค์ณุภาพ
การศกึษาทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) ระดบั TQC ในปีที ่
5

ทกุหน่วยงาน ทกุคน
โดยมคีณบด(ี ผูนํ้า) 
และคณะผูบ้รหิาร
ดําเนนิการขบัเคลือ่น

S1-3 ปฎริปูปฎริปู ระบบการบรหิาร
และจัดสรรทรัพยากร ระบบทีส่ง่เสรมิ
การทํางานรว่มกนั รวมทัง้โครงสรา้ง
และการจัดการวทิยาเขต ภาควชิา 
โรงพยาบาลสตัว ์ศนูยว์จัิยและชนัสตูร 
และหน่วยงานตา่งๆ

o ทกุพันธกจิพัฒนาสูม่าตรฐานสากล 
o งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากการ

ลดความซํา้ซอ้น ซบัซอ้น และการ
ทํางานรว่มกนั

KPI 1-3.1  ผลผลติเชงิปรมิาณและคณุภาพของ
แตล่ะพันธกจิดขี ึน้ 
KPI 1-3.2  ลดอตัราคา่ใชจ้า่ยรวม x%

บรหิารคณะ / ภาควชิา / 
โรงพยาบาล / ศนูยว์จัิย
และชนัสตูร /ฝ่าย
สนับสนุน

S1-4 ปฎริปู ระบบการสรา้งและบรหิาร
รายได ้

มฐีานแหลง่รายไดใ้หม ่นําไปสูร่ายไดท้ี่
มากขึน้ และตอ่เนือ่ง มทีนุในการพัฒนา  
และเสรมิสรา้งความยัง่ยนื 

KPI 1-4  อตัราสว่นรายไดจ้ากแหลง่อืน่เพิม่ขึน้ 
(จาก 8%) โดยทีร่ายไดร้วมเพิม่ขึน้ดว้ย

บรหิาร / ภาควชิา / 
โรงพยาบาล / ศนูยว์จัิย
และชนัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน / ฝ่ายการเงนิ



ประชมุปฎบัิตกิาร ขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร ์คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3

แนวกลยทุธป์ฎบิตักิาร ผลผลติ/ผลลพัธ์ ตวัชีว้ดั รบัผดิชอบ

S2-1 ยกระดบั มาตรฐานดา้น
การศกึษา ทกุระดบั และการศกึษา
ตอ่เนือ่งระยะสัน้ ใหเ้ป็นสากล

o บณัฑติสตัวแพทย ์และศษิยเ์กา่ทกุหลกัสตูร ทกุ
ระดบั มคีณุภาพ มคีวามสามารถ เป็นทีย่อมรับท
ของนานาชาติ

o สตัวแพทยศาสตร ์ของประเทศไทย ไดรั้บความ
เชือ่ถอื 

KPI 2-1.1 หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบ์ณัฑติ 
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน AVBC
KPI 2-1.2 หลกัสตูรไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
AUNQA

บรหิาร / 
ภาควชิา / ฝ่าย
สนับสนุน

S2-2 สรา้ง ระบบมาตรฐานและ
กระบวนการการวจัิยและนวัตกรรม

o ผลงานวจัิยทีม่คีณุภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย 
o ผลงานนวัตกรรรม ทีส่ง่เสรมิสขุภาพคนและสตัว ์ 

อาหารปลอดภัย และสขุภาพสิง่แวดลอ้ม

KPI 2-2.1 ผลงานวจัิยคณุภาพ ตามเงือ่นไขของ
มหาวทิยาลยั เพืม่ขึน้ จาก ... เป็น ... ในปีที ่
2,3,4,5
KPI 2.2.2 ผลงานนวตักรรม (ผลติภัณฑ/์บรกิาร/
กระบวนการ) จํานวน ...

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส./ 
ศนูยช์นัสตูร

S2-3 ยกระดบั มาตรฐาน
โรงพยาบาล และศนูยว์นิจิฉัย
ชนัสตูร

o โรงพยาบาลสตัว ์คณะสตัวแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทกุแหง่ มมีาตรฐาน
เดยีวกนั เป็นตน้แบบของโรงพยาบาลสตัวใ์น
ประเทศ และประเทศอืน่ในเอเซยี

o ศนูยว์นิจิฉัยและชนัสตูรเป็นตน้แบบของประเทศ 

KPI 2-3.1 ไดรั้บการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
สตัวเ์พือ่การเรยีนการสอนของภาคสตัวแพทย ์
(TAHSA+) และมาตรฐานโรงพยาบาลสตัวส์ากล
KPI 2-3.2ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
หอ้งปฎบิตักิาร ศนูยช์นัสตูรโรคสตัว ์ ISO 17025

บรหิาร / 
ภาควชิา /
รพส./และ
ศนูยว์จิัยและ
ชนัสตูร

S2-4 สรา้ง ระบบการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติทีม่มีาตรฐาน ทางออนไลน ์
สําหรับบคุคลากรสตัวแพทย ์กลุม่
ตา่งๆ และประชาชน

o คณะสตัวแพทยศาสตร ์มก. เป็นทีรู่จั้ก เชือ่ถอื
ของวงการการศกึษา และประชาชน 

o สตัว ์และคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัว ์มสีขุภาพดี

KPI 2-4  ปีที ่1 ความสําเร็จของระบบการศกึษา
ออนไลน,์ ปีตอ่ไป วัดจํานวนคนเขา้เรยีน (คน
ไดรั้บประธยชน)์  

บรหิาร / 
ภาควชิา / รพส./
ฝ่ายสนับสนุน

S2-5 สรา้ง มาตรฐานการบรกิาร 
หรอืการปฎบิตั ิเพือ่เป็นตน้แบบ 
และ/หรอื เป็นผูรั้บรองมาตรฐาน 
ระดบัประเทศ

o คณะสตัวแพทยศาสตร ์มก. เป็นทีรู่จั้ก เชือ่ถอื
ของวงการสตัวแพทย์

o การปฏบิตัสิตัวแพทยศาสตรข์องประเทศมี
มาตรฐานด ีเป็นสากล

KPI 2-5.1  จํานวนมาตรฐานที ่หน่วยงานใน
สงักดั สพ. มก. ผลติได ้และเป็นทีย่อมรับ
KPI 2.5.2  จํานวนคนหรอืองคก์รทีไ่ดรั้บ
ประโยชนจ์าก “มาตรฐาน” ทีส่รา้งขึน้

บรหิาร / 
ภาควชิา /รพส. /
ศนูยช์นัสตูร

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 ยกระดบัมาตรฐานพนัธกจิหลกัเป็นสากล
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แนวกลยทุธป์ฎบิตักิาร ผลผลติ/ผลลพัธ์ ตวัชีว้ดั รบัผดิชอบ
S3-1 ปฏริปู ระบบบรหิารบคุคล; 

o ประยกุตใ์ชร้ะบบสมรรถนะบคุคล 
สากล

o ระบบมอบหมายงาน 
(Expertise–based)

o สรา้งระบบ Coaching

1. อาจารย ์มคีวามร ้และสมรรถนะ การใช ้
เทคโนโลยทีีก่า้วหนา้

2. สตัวแพทย ์มคีวามรูแ้ละทักษะใหม ่
ตามวทิยาการทีก่า้วหนา้

3. บคุลากรสายสนับสนุนมสีมรรถนะตาม
วชิาชพี ทีพ่ัฒนากา้วหนา้ตามวทิยาการ
แตล่ะดา้น

KPI 3- 1.1 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สมรรถนะบคุคล
KPI 3-1.2  บคุคลากรมสีมรรถนะเพิม่ขึน้ 
โดยเฉลีย่ x%  (proficiency) ของแผนการ
พัฒนาสมรรถนะหลกั

บรหิารคณะ / ภาควชิา / 
รพส. / ศนูยช์นัสตูร / 
ฝ่ายสนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S3-2 พัฒนา วัฒนธรรมองคก์ร คา่นยิม
คณะ การตระหนักเรือ่งสขุภาพสิง่แวดลอ้ม 
การบรหิารความรู ้องคก์รแหง่การเรยีนรู ้
รวมทัง้ความเป็นผูนํ้า 

• คณะมวีัฒนธรรรมองคก์ารเรยีนรู ้
(สอดคลอ้งกบัทบาทวสิยัทัศน ์และพันธ
กจิ) และสนับสนุนแนวคดิสขุภาพ
สิง่แวดลอ้ม และความกลมกลนืกนัของ
สตัว ์คน และสงิแวดลอ้ม

KPI 3-2.1 บคุคลากร 100% รับรู ้ และปฎบิตั ิ
ตามคา่นยิมองคก์ร IDVETKU 
KPI 3-2.2 ปีที ่1 รอ้ยละ ความสมบรูณ์ของ
ระบบบรหิารความรู ้(KM)  ปีตอ่ไป วัดการใช ้
ระบบ เพือ่การพัฒนางานประจํา

บรหิารคณะ / ภาควชิา / 
รพส. / ศนูยช์นัสตูร / 
ฝ่ายสนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S3-3 พัฒนาสมรรถนะสําคญั สําหรับ
บคุคลากรทกุกลุม่ : ทักษะ สําหรับ
ศตวรรษที ่21, สมรรถนะบรหิาร, สมรรถนะ
งานตามหนา้ทีรั่บผดิชอบ

• บคุคลากรมสีมรรถนะหลกัตามเป้าหมาย 
คอืทักษะสําหรับศตวรรษที ่21, การ
บรหิาร, งานตามหนา้ทีรั่บผดิชอบ

KPI 3-3  บคุลากรในแตล่ะสายงาน มี
สมรรถนะตามคณุสมบตัทิีร่ะบ ุสอดคลอ้งกบั
งานและความรับผดิชอบ

บรหิารคณะ / ภาควชิา / 
รพส. / ศนูยช์นัสตูร / 
ฝ่ายสนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S3-4 สนับสนุน / สรา้ง ผูเ้ชีย่วชาญ ของ
คณะใหเ้ป็นทีรู่จ้ัก

1. ระบบสนับสนุนการทํางานเพือ่ให ้
ผูเ้ชีย่วชาญเป็นทีรู่จั้กสูภ่ายนอก

2. คณะเป็นทีรู่จั้กเชือ่ถอืมากขึน้ จาก
ผลงานหรอืชือ่เสยีงของผูเ้ชีย่วชาญ

KPI 3-5 จํานวนอาจารยท์ีไ่ดรั้บเชญิไปเป็น
กรรมการ หรอืทีป่รกึษา หรอืไดรั้บการเชญิ
สมัภาษณ์ ในงานระดบัประเทศ

บรหิารคณะ / ภาควชิา / 
รพส./ ศนูยช์นัสตูร

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 3  พฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของบคุลากร
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ยทุธศาสตรท์ ี ่4  สรา้งระบบบรหิารจดัการขอ้มลู

แนวกลยทุธป์ฎบิตักิาร ผลผลติ/ผลลพัธ์ ตวัชีว้ดั รบัผดิชอบ
S4-1 สรา้งระบบฐานขอ้มลูกลาง
(Hardware/Software/Content) 

1. คณะมฐีานขอ้มลูกลาง ของพันธกจิ
หลกั (การศกึษา วจัิย บรกิาร
วชิาการ) 

KPI 4-1.1 รอ้ยละความสําเร็จของฐานขอ้มลู แต่
ละกลุม่
KPI 4-1.2 ความพงึพอใจตอ่ความสะดวกในการ
ทํางานและคณุภาพชวีติของบคุคลากรทกุกลุม่

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S4-2 สรา้งระบบการจัดและบรหิารขอ้มลู 
เชือ่มโยงทกุระบบของคณะ ดว้ย
เทคโนโลย ีและเครือ่งมอื เพือ่การใช ้
ขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล

1. สถาปัตยกรรมการเชือ่มโยงของ
ฐานขอ้มลู (Data architecture) ที่
เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการทํางาน

2. ม ีSoftware เพือ่การเชือ่มโยง
3. ประสทิธผิลและประสทิธภิาพการ

ทํางาน

KPI 4-2.1 ความสําเร็จของสถาปัตยกรรม
ฐานขอ้มลูทีส่ะดวกสาํหรับการใชง้าน
KPI 4-2.2 ประสทิธผิลของงานตามพันธกจิหลกั
o คณุภาพนักศกึษา
o ผลงานวจิัยเพิม่ขึน้หรอืไม่
o งานบรกิารวชิาการเร็วขึน้หรอืไม่

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S4-3 สรา้งระบบขอ้มลูเพือ่การบรหิาร
จัดการ และการวเิคราะหข์อ้มลู (MIS)

1. ขอ้มลูถกูตอ้ง รวดเร็ว ปลอดภัย
2. ผูบ้รหิารทกุระดบั ตดัสนิใจได ้

รวดเร็ว ชดัเจน บนฐานขอ้มลู 

KPI 4-3.1  รอ้ยละความสําเร็จของการระบบ
ขอ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการ

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S4-4 พัฒนาชอ้มลูเฉพาะ (บางเรือ่ง) 
เพือ่เตรยีมใชเ้ทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์
ในอนาคต

1. สรปุระบงุานทีจ่ะใช ้AI ในอนาคต
2. ความแมน่ยํา รวดเร็ว และลดตน้ทนุ

ในระยะยาว ของงานทีใ่ช ้AI 

KPI 4-4.1 จํานวนโครงการทีจ่ะพัฒนา AI
KPI 4-4.2 ความกา้วหนา้ของโครงการ

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 
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ยทุธศาสตรท์ ี ่5  รว่มมอืกบัพนัธมติร Collaborate with partners or alliances  

แนวกลยทุธป์ฎบิตักิาร ผลผลติ/ผลลพัธ์ ตวัชีว้ดั รบัผดิชอบ
S5-1 รว่มมอืกบัพันธมติรภายใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์รวมทัง้
การรว่มมอืขา้มศาสตร ์

1. โครงการความรว่มมอืกบัคณะตา่งๆ (งานดา้น
ฐานขอ้มลู และเทคโนโลย ี/งานดา้นการศกึษา 
/งานดา้นวจิัย /งานดา้นบรกิารวชิาการ โครงการ 
การรว่มมอืขา้มศาสตร ์multi-disciplinary ) 

2. นสิติมคีวามรูห้ลากหลายมากขึน้ บณัฑติมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะทํางานในบรบิททีเ่ปลีย่นไป

KPI 5-1.1 จํานวนโครงการความรว่มมอื ที่
สําเร็จ มากขึน้แตล่ะปี
KPI 5-1.2 ผลการทดสอบ สมรรถนะของ
นสิติปี 5,6 ทีร่วมความรูแ้ละทักษะดา้น
อืน่ๆ

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S5-2 สรา้งเครือ่ขา่ยอปุทาน กลัยาน
มติร รว่มมอืกบัพันธมติร ภายนอก
มหาวทิยาลยั ชมุชน องคก์ร ใน
ประเทศ และตา่งประเทศ เพือ่พัฒนา
งานทกุพันธกจิ และสง่เสรมิสขุภาพ
สิง่แวดลอ้ม (Environmental 
Health)

1. หลกัสตูรการศกึษาระดบัสงูมคีณุภาพทันสมยั
และตอบโจทยอ์นาคต

2. ผลงานวจิัยทีโ่ดดเดน่ยิง่ขึน้ในระดบันานาชาติ
3. ความกา้วหนา้ของบรกิารการรักษาสตัวท์กุ

ประเภท

KPI 5-2.1 จํานวนผูเ้รยีนหลกัสตูรระดบัสงู
KPI 5-2.2 จํานวนผลงานวจัิยทีร่ว่มงาน
กบัองคก์รภายนอก ทีเ่ผยแพรใ่นสือ่สากล
ระดบัสงู (ในประเทศ)
KPI 5-2.3 จํานวนโครงการความรว่มมอื
กบัตา่งประเทศ  (แสดงถงึการยอมรับใน
คณุภาพและมาตรฐาน) 

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S5-3 รว่มงานกบัผูเ้ชีย่วชาญระดบั
นานาชาต ิ

ผลงานทีม่คีณุคา่ มชี ือ่เสยีง จากการดําเนนิงาน
รว่มกนัระหวา่งคณะกบัพันธมติรหรอืผูเ้ชีย่วชาญ

KPI 5-3 จํานวนผลงานสําเร็จทีทํ่างาน
รว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญระดบันานาชาต ิ

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร

S5-4 เขา้รว่มมบีทบาทสาํคญัในองค์
ภาครัฐ องคก์รวชิาชพี ในประเด็น
สําหรับระดบัชาตแิละระดบัโลก

คณะไดรั้บความเชือ่ถอื อาจารย ์นสพ. มสีว่นรว่มใน
การใหค้วามเห็น หรอืจัดทํานโยบายระดบัชาต ิทีใ่ช ้
ความรูส้ตัวแพทยศาสตร ์

KPI 5-4.1  จํานวนบคุลากรของคณะเป็น
กรรมการ สมาคมทางวชิาชพี หน่วยงานรัฐ
และองคก์รตา่งๆ หรอืเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิที่
ปรกึษาในองคก์รระดบัชาต ิและนานาชาต ิ
(มากกวา่ 10% อาจารยท์ัง้หมด และ
เพิม่ขึน้ทกุปี)

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร
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ยทุธศาสตรท์ ี ่6 สือ่สารสรา้งความเชือ่ม ัน่ศรทัธาตอ่คณะ 

แนวกลยทุธป์ฎบิตักิาร ผลผลติ/ผลลพัธ์ ตวัชีว้ดั รบัผดิชอบ

S6-1 สรา้งแบรนด์ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร;์  ใชแ้นวคดิ
การสรา้งแบรนด,์ ใชป้ระโยชนส์ือ่ของ
คณะ, สือ่สงัคมออนไลน,์ พัฒนางาน
ประชาสมัพันธใ์หเ้ป็นมอือาชพี

1. มรีะบบและและประชาสมัพันธเ์ชงิรกุอยา่งมอื
อาชพี

2. สือ่ประชาสมัพันธข์องคณะมคีณุภาพ  
3. คณะเป็นทีรู่จั้ก ไวใ้จ และเชือ่ถอืของ

สาธารณชน ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ นักเรยีน 
โรงเรยีน เจา้ของสตัว ์เกษตรกร แหลง่ทนุวจิัย 
องคก์ร รัฐ พนัธมติร

KPI 6-1.1 จํานวนนักเรยีน นสิติ และ
เจา้ของสตัว ์ทีต่ดิตามสือ่ของคณะ
KPI 6-1.2 จํานวนนักเรยีน/ผูเ้รยีน ที่
สมคัรเรยีนทีค่ณะ
KPI 6-1.3 จํานวนแหลง่ทนุวจัิย
KPI 6-1.4 จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร (มากขนึ) 

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S6-2 พัฒนาการสือ่สารภายในใหม้ี
ประสทิธภิาพ; ความสมัพันธก์บันสิติ, 
การสือ่สารระหวา่งบคุคลากรภายในคณะ, 
ความสมัพันธข์องบคุคลากร

1. บคุคลากรของคณะ สามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารสําคญั ทีต่อ้งการสือ่ อยา่งถกูตอ้ง 
รวดเร็ว (Accessibility) 

2. บคุลากร นสิติ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มคีวาม
ผกูพันกบัคณะ (Engagement) 

KPI 6-2.1 การเขา้ถงึบคุคลกรทกุคน 
100%
KPI 6-2.2 จํานวนบคุคลากร ทีม่สีว่น
รว่มในงาน และ กจิกรรมของคณะ 
(เฉลีย่รอ้ยละตอ่ครัง้ และเพิม่ขึน้) 

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 

S6-3 สรา้งบรรยากาศ สิง่แวดลอ้ม ชวีอ
นามยั การทํางาน ทีเ่ป็นมติร สรา้งสรรค์
และมอือาชพี ตามคา่นยิมของคณะ
รวมทัง้การมจีติสาํนกึ ตอ่สงัคม และ 
สิง่แวดลอ้ม ในทกุพันธกจิ เพือ่ให ้
บรรลผุลตามวัตถปุระสงค์

1. การพัฒนากายภาพ อาคารสถานที ่บรรยากาศ
สิง่แวดลอ้ม ทีส่วยงาม ปลอดภยั เสรมิสรา้ง
สขุอนามยั พลงักาย ใจ ในการทํางานเชงิรกุ

2. บคุคลากรมจีติสาํนกึดา้นดแูลสขุภาพ รักสตัว ์
และรักษาสิง่แวดลอ้ม

3. บคุลากรภายในคณะ นสิติ พันธมติร มสีว่นรว่ม
ในโครงการหรอืกจิกรรม ทีต่อบสนองตอ่พันธ
กจิหลกัและพันธกจิรองของคณะ

KPI 6-3.1 ความรว่มมอืของบคุลากร
ในคณะ ในการสง่เสรมิดแูลรักษา
สขุภาพสิง่แวดลอ้ม และบรรยากาศ
การทํางานมติติา่งๆ  (การทํา 5 ส. 
ตรวจความเรยีบรอ้ย ) 
KPI 6-3.2 จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพตวัเอง สขุภาพ
สตัว ์อนุรักษ์สตัวป่์า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต-ิสิง่แวดลอ้ม

บรหิารคณะ / 
ภาควชิา / รพส. / 
ศนูยช์นัสตูร / ฝ่าย
สนับสนุน (ทกุ
หน่วยงาน) 
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