ร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
(พ.ศ. 2561-2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำนำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2564) จัดทำขึ้นตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย โดยได้นำกรอบแนวคิดของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ แผนการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก แผนพัฒนาภาคตะวันออก 6 จังหวัด และแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จะนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารของคณะ(พ.ศ.
2561-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปี ในการบริหารการจัดการศึกษาของคณะในเชิงรุกเพื่อปรับจุดยืนเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งหวังให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยัง่ ยืน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2564) ได้รวบรวมข้อมูล/ข้อเสนอแนะจากการ
ระดมความคิดโดยการประชุมจากบุคลากรภายในคณะ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา
ชั้น 7 อาคารสรรพวิญช์บริการ โดยรองอธิการบดี(อำนวย คำตื้อ) เป็นประธานในการบรรยายและให้แนวทาง
ก่อนให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมระดมสมอง นำเสนอการระดมสมองแต่ละกลุ่ม และสรุปเนื้อหาจากการประชุม
คณะทำงานฯ ขอขอบคุณ ทุ ก ท่ านที่มี ส่ วนร่วมในการจัด ทำแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาคณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้รุดหน้าตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังในอนาคตต่อไป
คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์(พ.ศ. 2561-2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปรัชญา
“พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
ปณิธาน
“สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์
“สถาบันชั้นนำในอาเซียน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์นักปฏิบัติ มุ่งเน้นนวัตกรรมการวิจัย
การบริการวิชาการ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเป็นที่ยอมรับในสังคม”
พันธกิจ
1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์และมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาภูมิภาคตะวันออกให้เข้มแข็ง
4. อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ภาคตะวันออก
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดีในทุกมิติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
และการจัดอันดับสากล
2. มุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมและประเทศ
3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในภูมิภาคตะวันออก
4. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคตะวันออก

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตนักปฏิบัติเป็นที่ยอมรับต่อภาคีสัตวแพทย์
2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อผู้บริโภค และผู้ประกอบการ รวมทั้งประยุกต์
กับวีถีภูมิปัญญา ที่เหมาะสม
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
4. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อย่างยั่งยืน
5. มีระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อหน่วยงาน
อัตลักษณ์
บัณ ฑิ ตนั ก ปฏิบั ติ หมายถึ ง การปฏิ บั ติที่ จ ะต้ องได้รับ การฝึ กฝนทั้ งใจและกาย และทั้ ง
จะต้ อ งเป็ น นั กปฏิ บั ติ งานที่ มี หลั ก วิช าดีด้ วย และที่ สำคั ญ จะต้อ งมี การปรับ ปรุงตังเองให้ มี การ
พั ฒ นาก้ าวหน้ าอยู่ ต ลอดเวลา ใฝ่ ใ จศึ ก ษาทั้ งทางลึ ก และทางกว้ าง เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ใช้ วิ ช าชี พ
ความสามารถความบริสุท ธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสร้างสรรค์ป ระโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชน์ส่วนรวมได้สัมฤทธิ์ผล (บัณฑิตนักปฏิบัติ ในความหมายของราชมงคลยึดเป็นแนวคิดนั้น
ได้น้อมรับมาจาก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธิเบศรรามาธิบ ดี จั ก รีน ฤบดิ น ทร สยามมิ น ทราธิร าช บรมนาถบพิ ต ร ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของราชมงคล ในปี พ.ศ.2525)
เอกลักษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย นำความรู้ สู่ สั ง คม หมายถึ ง การนำความรู้ สู่ สั งคมที่ ไม่ ใช่ เพี ย งแค่ ก าร
ประสิทธิ์ประสาทวิชาในห้องเรียนอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ออกสู่ส าธารณะให้ กับ ทุ กภาคส่วนของสังคม โดยองค์ความรู้ข องมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออกที่ ไ ด้ ส ะสมอยู่ กั บ เหล่ า คณ าจารย์ หรื อ องค์ ค วามรู้ จ าก
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยเชื้อเชิญ มา สู่สังคมชุมชนให้สามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจ
หรือดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปการวิเคราะห์สภาพการณ์ (SWOT Analysis) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
จุดแข็ง

จุดอ่อน

S1 เป็นหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์แห่งเดียวในภาค
ตะวันออก
S2 นักศึกษามีความสนใจและทุ่มเทให้การปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) อย่างมาก
S3 มีความเป็นกันเองของผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา
และนักศึกษา
S4 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศรอบๆ
มหาวิทยาลัย
S5 มีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนแห่งเดียว
ในภาคตะวันออก
S6 ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านประกันคุณภาพ
S7 เครื่องมือทันสมัย
S8 เป็นคณะชั้นนำของมหาวิทยาลัย

W1 ตำแหน่งที่ตั้งอยู่แยกออกมาจากชุมชน และไม่ติด
ถนนใหญ่
W2 ประสบการณ์ของบุคลากรน้อย
W3 คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ เช่น อาจารย์ระดับ
ปริญญาเอกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ- สัดส่วน
คุณวุฒิตำแหน่งทางวิชากรอาจารย์ต่ำกว่าที่กำหนด
W4 การสื่อสารภายในองค์กรเป็นรูปแบบส่วนตัวมาก
เกินไป การกระจายข้อมูลไม่ทั่วถึงในบางครั้ง
W5 บุคลากรมีจำนวนน้อย หน้าที่รับผิดชอบขึ้นตรง
กับบุคคลเดียว
W6 ความมั่นคงทางอาชีพ (ตำแหน่งบรรจุน้อย) สวัสดิการ - กำลังใจ
W7 ระบบงานขึ้นกับตัวบุคคลมากเกินไป
W8 ขาดวัฒนธรรมองค์กร
W9 ขาดเป้าหมายในการทำงาน
W10 ความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
W11 เป็นคณะใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก
W12 อาจารย์ยังไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
W13 งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้าง
W14 ภาระงานของอาจารย์ต้องไปลงหนักที่การสอน
และโครงการหรือกิจกรรม
W15 ขาดความเข้มแข็งของบุคลากรสายสนับสนุน
W16 การจัดแบ่งความรับผิดชอบของผู้บริหาร
W17 บุคลากรด้านวิชาการ งานสนับสนุน และบริการ
วิชาการไม่เพียงพอ
W18 ขาดอัตรากำลังสำหรับพนักงานสายสนับสนุน
(นักวิทยาศาสตร์ พนักงานสำนักงาน)
W19 พนักงานสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้าง ขาด
ความมั่นคง
W20 ขาดความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
W21 ขาดอัตรากำลังสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล
และขาดการสนับสนุนให้เกิดความชำนาญด้านเฉพาะ
ทาง

จุดแข็ง

จุดอ่อน
W22 มีงบประมาณสนับสนุนจำนวนจำกัดทำให้การ
พัฒนาลำบาก
W23 ขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จัดการเรียนการสอนและการจัดการ
W24 นักศึกษาขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ
W25 จำนวนผลงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับประเทศที่ได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ ได้รับการ
อ้างอิงมีอยู่น้อย
W26 บุคลกรยังไม่เข้าใจระเบียบและขาดการสื่อสาร
กันในเรื่องนี้
W27 ขาดผู้บริหารมืออาชีพ
W28 การตั้งค่าเป้าหมายระดับคุณภาพงานแต่ละ
บุคคลเพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
W29 ขาดสถานที่ทำกิจกรรมและอ่านหนังสือของ
นักศึกษา
W30 ขาดระบบการบริหารที่มีความชัดเจน
W31 นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพมีจำนวน
น้อย

โอกาส

อุปสรรค

O1 เป็นจังหวัดที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก
(มีโอกาสให้ได้ใช้ภาษาต่างประเทศ)
O2 อยู่ใกล้ชิดหน่วยงานภายนอกที่ส่งเสริมการศึกษา
ของนักศึกษาสัตวแพทย์ได้ดี
O3 อยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกี่ยวกับการขนส่งทำ
ให้นักศึกษามีโอกาสศึกษางานที่เกี่ยวข้องได้มาก เช่น
การควบคุมมาตรฐานการส่งออกสินค้าและมาตรฐาน
การส่งออกสินค้าเกษตร
O4 มีโอกาสในการหารายได้จากภายนอก (เงิน
บริจาค) การสนับสนุนจากเอกชน
O5 สถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีทั้งแหล่งเลี้ยง
ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำและสัตว์ป่าอยู่รอบๆ
มหาวิทยาลัย
O6 สถานที่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย
ใกล้ชิดธรรมชาติ
O7 อยู่ใกล้กรุงเทพฯ
O8 บุคลากรมีสัดส่วนคนรุ่นใหม่จำนวนมาก และมา
จากหลากหลายสถาบันทำให้มีความหลากหลาย
O9 มีโรงพยาบาลสัตว์เป็นแหล่งเงินรายได้
O10 เป็นคณะจัดตั้งใหม่ ยังสามารถปรับเปลี่ยน
แนวทางของคณะไปตามการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมได้

T1 ยังเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน จึงยังไม่สามารถขอ
งบประมาณได้ด้วยตนเอง
T2 จำนวนนักศึกษาน้อย การจัดสรรงบประมาณต่ำ
T3 ขาดความพร้อมด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ระบบ
ไฟสำรอง น้ำ อาคารสถานที่)
T4 ยานพาหนะเป็นของส่วนกลาง การดำเนินงาน
(คลินิก 7 หน่วย) ทำให้ต้องแย่งกับหน่วยงานอืน่
T5 คอมพิวเตอร์ภายในคณะ (ของหลวง) ใช้
software ไม่มีลิขสิทธิ์ ขาดการป้องกันไวรัสที่
เหมาะสม
T6 การแจ้งประชุมและดำเนินโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย มักส่งเรื่องมาที่คณะล่าช้าจนไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทัน
T7 การเกิดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
T8 ขาดช่องทางร้องเรียนที่มีความปลอดภัยเมื่อไม่ได้
รับความเป็นธรรม
T9 การเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการ (ระเบียบการ
จัดซื้อแบบใหม่)
T10 ปัญหาภัยคุกคามจากสัตว์ป่า เช่น ลิง งู
ตัวเงินตัวทอง และยุง
T11 นักศึกษามักจะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงก่อน

อริยสัจ 4
ทุกข์
1·
2·
3·
4·

ภาระการเรียนการสอนค่อนข้างหนัก
การทำงานเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากขาดวัสดุ อุปกรณ์
การสื่อสารในองค์กรและระดับมหาวิทยาลัยล่าช้า
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เสียบ่อย

1·
2·
3·
4·
5·
6·

จัดสรรอัตรากำลังเพิ่มขึ้น
ขาดอัตรากำลัง
งบประมาณไม่เพียงพอ
ระบบบริหารจัดการด้านเอกสารของมหาวิทยาลัยล่าช้า
ขาดช่องทางในการสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบปัญหา
ระบบสาธารณูปโภคไม่เสถียร (ไฟฟ้า น้ำประปา)

สมุทัย

Area Analysis
ด้านกายภาพ
1· อาคารสถานที่ควรอยู่บริเวณเดียวกัน อาคารทรุดโทรม ไม่ทันสมัย ขาดการปรับปรุงดูแล ควรเพิ่มระบบ
ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบสแกนนิ้วมือ การแบ่งระบบ สัดส่วนการใช้ห้องให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งาน
เช่น ห้องสำนักงาน ห้องเรียน มีห้องหลายห้องยังไม่ได้ใช้งาน และห้องที่มีการใช้งานมีความคับแคบ แออัด
2· ต้องการอาคารโรงพยาบาลสัตว์ที่สวยงาม ทันสมัย ควรจัดให้มีอินเตอร์เน็ตที่ โรงพยาบาลสัตว์ มีอุปกรณ์
สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาลสัตว์ให้เพียงพอเหมาะสมกับการเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
3· ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมกว่านี้ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด)
4· ควรมีอุปกรณ์ประจำห้องเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ เช่น projected เครื่องเสียงประจำห้อง
ไมโครโฟน
5· อยากมีอาคารสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน SPF
6· อยากมีร้านกาแฟหรือร้านค้าสวัสดิการของคณะ
7· อยากให้รวมห้องพักของบุคลากรทุกคนในคณะ
8· อยากให้มีเสียงตามสายของคณะ
9· อยากให้มีฟิตเนสอยู่ในบริเวณอาคาร
10· ลานจัดกิจกรรมของคณะ
11· อยากให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรือนกายวิภาค
12· ขาดห้องสมุดอิทรอนิกส์
13· จัดสถานที่จัดกิจกรรม/สถานที่อ่านหนังสือสำหรับนักศึกษา
14· ระบบไฟฟ้าไม่เสถียรเสี่ยงให้เครื่องมือเสียหาย อยากได้เครื่องสำรองไฟ
15· ระบบสารสนเทศ ควรมีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามข้อมูล
16· ต้องการระบบสื่อสารภายในองค์กรที่มีความเสถียร (โทรศัพท์ fax)
17· ความไม่มีเสถียรของ (โทรศัพท์และfax)
ด้านชีวภาพ
1· อยากเห็นโรงพยาบาลสัตว์แบ่งสัดส่วนของคลินิกเฉพาะทางให้เป็นสัดส่วน โดยการรับสัตว์ป่วยครั้งแรก
สามารถดำเนินการด้วยสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ และอาจารย์ลงตรวจกรณีสัตว์ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ
2· ต้องการข้อยกเว้นเกี่ยวอัตราการส่งบุคลาการไปศึกษาต่อสำหรับบุคลากรรุ่นใหม่
3· ต้องการการจัดสรรอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อความมั่นของบุคลากรและคณะ
4· อยากเห็นชันสูตรมีบุคลากรดำเนินงานเป็น routine
5· อยากเห็นบุคลากรในคณะรักกัน สามัคคีกัน
6· การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์
7· ต้องการนักศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ
8· ต้องการให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันในองค์กร มีความสามัคคีกัน
ด้านสังคม/เศรษฐกิจ
1· ต้องการการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น

การร่วมระดมความคิดของบุคลากรในหน่วยงาน

