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แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร
31 พฤษภาคม 2561
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คํานํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2561 ของคณะสัตวแพทยศาสตร ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนว
ทางการดําเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการของคณะสัตวแพทยศาสตร มีรายละเอียดประกอบดวย
2 ส ว นใหญ คื อ ส ว นที่ 1 บทนํ า ส ว นที่ 2 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการมี ร ายละเอี ย ด
ประกอบดวย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2561 สําหรับภาคผนวก จะเปนการวิเคราะหสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ขอมูลพื้นฐาน
หนวยงาน รวมถึงรายละเอียดการดําเนินการยอนหลัง 3 ป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตกําลังคนที่มีความพรอมไป
พั ฒ นาประเทศ โดยมุ งจั ด การศึ ก ษาให ผู สํ าเร็จ การศึ ก ษามี ค วามรูท างด านวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
มีความสามารถเชิงการแขงขัน ตามความตองการของตลาดแรงงานและมีจุดเนนที่เปนหนวยงานที่มุงสงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจดวยองคความรูที่อยูบนพื้นฐานแหงความตองการของสังคมเพื่อสนองความตองการของ
ผูรับบริการเพื่อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สารบัญ
เรื่อง

หนา
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บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนคณะวิชาที่มุงผลิต
บัณฑิตทีเปนกําลังแรงงานของประเทศ ใหมีความรูเชิงวิชาชีพและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวและ
สัตวแพทยศาสตร ตอบสนองความตองการอยางแทจริง เพื่อพัฒนาองคกรและตามภารกิจที่สัตวแพทยศาสตร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะตองปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ซึ่งในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะ
ประกอบดวย เปาประสงค ตัวชี้วัด ผลลัพธ คาเปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงคหลัก
39 ตัวบงชี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศและกลุมอาเซียน ประกอบดวย 1 เปาประสงค 5 กล
ยุทธ 8 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ ประกอบดวย 1
เปาประสงค 4 กลยุทธ 5 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการแบบบูรณาการองคความรู เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนและสังคม ประกอบดวย 1 เปาประสงค 2 กลยุทธ 2 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1 เปาประสงค 1 กลยุทธ 1 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 1 เปาประสงค
3 กลยุทธ 7 ตัวชี้วัด
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สวนที่ 1 บทนํา

บทนํา
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
คณะสัตวแพทยศาสตรเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้น
ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม 2551 มี ส ถานะเป น หน ว ยงานจั ด การศึ ก ษา โดยในป
พ.ศ. 2552 มีการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพดานสัต วแพทยเพี ย งสาขาเดีย ว และในป พ.ศ. 2553 มีการจัด
การศึกษา 2 สาขา คือ สาขาสัตวแพทยศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ซึ่งโอนยายมาจากคณะ
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เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ปจจุบันมีรองศาสตราจารย ดร.เตือนตา ชาญศิลป ดํารงตําแหนงคณบดี
มีจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น 27 คน ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก 9 คน ปริญญาโท 18 คน มีตําแหนงวิชาการ
รองศาสตราจารย - คน ผูชวยศาสตราจารย 4 คน อาจารย 23 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน 28 คน
พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยไดเสนอความคิดเห็นใหมีการ
จัด การการศึ กษาหลั กสู ตรสั ตวแพทยศาสตรบัณ ฑิ ตขึ้น เพื่อใหส อดคลองกับ แผนพัฒ นาการศึกษาแหงชาติ
(2550-2554)
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะ
สัตว แพทยศาสตร และจัดทําหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยใหคณาจารย
ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ เปนผูรับผิดชอบ โครงการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร ไดมีการดําเนินการ โดยมีการประชุมสัมมนา คณะกรรมการ
จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนในเขตภาค
ตะวั น ออก ผลการศึ กษาเห็ น ว า ควรจั ดตั้ งคณะสั ตวแพทยศาสตร ขึ้น ในมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไดมี
การดําเนินการโดยมีการประชุมสัมมนาลักษณะการจัดทําหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร บัณฑิต และประชุมสัมมนา
คณะกรรมการรางหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ผลการศึกษาเปนหลักสูตร 6 ปมุงเนนบูรณาการและเนน
การสรางประสบการณวิชาชีพ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรไดถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 โดยบริหารงานภายใตสํานักงานอธิการบดีและแตงตั้ง
รองศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป เปนประธานคณะทํางานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 501/2550
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลั ยมี มติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 มี น าคม 2551 ประกอบความใน
มาตรา 4 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารส ว นงานภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2550 จั ด ตั้ งคณะสั ต ว
แพทยศาสตรเปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยและเพื่อใหการดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตรเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งใหรองศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
พ.ศ. 2552
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเปดรับนักศึกษารุนแรกเขาศึกษาในป การศึกษา 2552 จํานวน 33 คน โดยคณะสัตวแพทยศาสตรได
ใชอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังเกาเปนที่ตั้งของคณะสัตวแพทยศาสตร
พ.ศ. 2554
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว (ฉบับปรับปรุง) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2554
หนวยงานภายใน
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก จัดการศึกษาโดยมุ งพั ฒ นา
บุคคลใหมีความจัดเจนทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงบูรณาการ และมีคุณสมบัติที่จําเปนตามลักษณะของ
งานอาชีพ พรอมที่ จะทํ างานและปรั บ ปรุงตนเองให กาวหน าทั น สมัย ต อเทคโนโลยี รวมทั้ งการปลูกฝ งการมี
ระเบียบวินัย ความประณีต ความสํานึกในจรรยาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม โดย
เปดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1. สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

โดยมีคณะกรรมการอํานวยการคณะ ดังนี้
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
3. ผูทรงคุณวุฒิ
3.1 รศ.น.สพ.ดร.กัมพล แกวเกษ
รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3.2 น.สพ.สุเมธ กมลนรนาถ
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ผูอํานวยการสวนอนุรักษวิจัยและการศึกษา องคการสวนสัตวแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
3.3 น.สพ.เผด็จ ศิริดํารง
เจาของโรงพยาบาลสัตวเนินพลับหวาน
4. ผูแทนจากคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
4.1 ผศ.น.สพ.จเร อุดมยิ่ง
4.2 สพ.ญ.ดร.เอมอร โอฬารรัตนมณี
หนวยงานหลัก มีหนาที่
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการกับสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หนวยงานสนับสนุน มีหนาที่
สนับสนุนงานวิชาการ ศึกษาวิจัย คนควา และฝกอบรม เปนหนวยประสานสงเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหแกคณะสัตวแพทยศาสตร

โครงสรางการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร

คณบดี
คณะกรรมการ
อํานวยการคณะ
รองคณบดีฝาย
บริหารและ
แผน
ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสัตว

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
ผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
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หัวหนาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

หัวหนาสาขาสัตวแพทยศาสตร

การจัดการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2561 คณะฯ ไดจัดการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 2
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม
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สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
- สัตวแพทยศาสตร

-

1

-

-

1

-วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

-

1

-

-

1

รวม

-

2

-

-

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต
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สวนที่ 2 แผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. 2561
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ปรัชญา

ใสใจสุขภาพสัตว ปฏิบัติดีเดน เนนคุณธรรม ชี้นําสังคม

ปณิธาน

มุงเนนการผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรดานสุขภาพสัตวที่มีคุณภาพ เปนผูรอบรูเชิง
ปฏิบัติการดานการจัดการสุขภาพสัตวใหพอเพียงกับความตองการของประเทศ เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะ
ดานสุขภาพสัตวและการผลิตอาหารปลอดภัยไปใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งมีสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคม โดยผดุงไวซึ่งความมีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม
วิสัยทัศน คณะสัตวแพทยศาสตร
สถาบันชั้นนําในอาเซียน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวนักปฏิบัติ มุงเนนนวัตกรรม
การวิจัย การบริการวิชาการ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเปนที่ยอมรับในสังคม
พันธกิจ

1.ผลิ ต สั ต วแพทย แ ละนั ก วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพสั ต ว ระดั บ ปริ ญ ญา ตามกรอบมาตรฐานวิ ช าชี พ
อยางมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งในประเทศและกลุมอาเซียน
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิชาชีพระดับชาติและระดับอาเซียน
3. ใหบริการวิชาการดานสุขภาพสัตว สงเสริมการเลี้ยงสัตวและการสัตวแพทยสาธารณสุขแกชุมชนและ
สังคม
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. บริหารจัดการหนวยงานใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตบัณฑิ ตนักปฏิบั ติที่มีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ มาตรฐานและการจัด
อันดับสากล
2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอผูบริโภค และผูประกอบการ รวมทั้งประยุกตกับวิถีภูมิปญาที่
เหมาะสม
3. เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภูมิภาคตะวันออก
4. การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสงเสริมภาพสงเสริมภาพลักษณของคณะและ
มหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคตะวันออก
ซึ่งประกอบดวย 4 แผนงาน 6 ผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 2 ผูสําเร็จดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
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ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ผลผลิตที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
3. แผนงาน : อนุรักษสงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 1 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. แผนงาน : รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ผลผลิตที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
อัตลักษณของคณะสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตนักปฏิบัติ
เอกลักษณของคณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยนําความรูสูสังคม
กลุมเปาหมายที่ใหบริการ
1. นักเรียน / นักศึกษา
1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2.

นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

1.3.

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
3. หนวยงานภาครัฐตางๆ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนดไว เพื่อวัดความสําเร็จ ตามตัวบงชี้และคาเปาหมายที่กําหนด และประเมินปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน และหาแนวทางแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะตองมีการปรับปรุงวิธีการ
ดํ า เนิ น งานหรื อ ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงเป า หมายของกิ จ กรรม/โครงการ ให เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากรหรื อ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ โดยตองมีการประเมินผลทั้ง 4 มิติ คือ การติดตามการใช
จายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน การประเมินผลสั มฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และการ
ประเมิ น ประโยชน ของโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ การซึ่งการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติก ารมี
วัตถุประสงค ดังนี้
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1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว โดยประเมินผลจาก
เงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับแผนปฏิบัติการในชวงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะนําไปใช
ประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป
4. เพื่อตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดาน
การบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงสาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล เปน
4 สวน ดังนี้
1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ
2. การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
4. การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัตกิ าร
ขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลจาก 4 มิติดังกลาวนี้ จําเปนตองมีการตรวจสอบและ
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่
2. ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
ระบบและกลไกสําคัญที่จะนําผลการติดตามและประเมินผล ไปใชในการกํากับและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน กําหนดใหมีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลซึ่งมี 2 หนาที่ ไดแก
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสาระสําคัญของการติดตามประเมินผลทั้ง 4 สวน
รวมทั้งหามาตรการในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ และในระดับปฏิบัติการ และเสนอความเห็นในการปรับ
แผนปฏิบัติการประจําป
2. มี ห น าที่ กํ ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติก ารประจําป ข องหน ว ยงาน รวมทั้ งให
ขอเสนอแนะ และแนวทาง เพื่อนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปในปตอไป
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ตั้งแต
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิ บัติ (Do) ตามแผน การตรวจสอบ (Check) วาไดดําเนิ น การตามแผนที่วางไว
หรือไมและการแกไขขอบกพรอง (Action) เพื่อวางแผนและปรับปรุงใหม

13

การติด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของงาน โครงการ กิ จกรรมและความสําเร็ จของคณะฯ นั้ น
คณะฯ จัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจน
การเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปผลผลิต
(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) โดยสาระสําคัญในการติดตามและประเมินผล ไดแก
1.

การติดตามตัวชี้วัดแผนงาน โครงการและกิจกรรมของหนวยงานตางๆประจําทุกเดือน

2.

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการโครงการกิจกรรม

3.

การประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร

ระบบและกลไกสําคัญที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการไปใชในการกํากับปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะ ดําเนินการตามภารกิจหลัก 4 ดาน คือ
1.

ดานการเรียนการสอน

2.

ดานการวิจัย

3.

ดานการบริการวิชาการแกสังคม

4.

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบโครงการรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ไดรับมอบหมายตอคณบดี ซึ่งมีรองคณบดีฝาย
บริหารและแผน เปนผูกํากับดูแลและสรุปผลการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปใหคณะกรรมการอํานวยการคณะฯ พิจารณากําหนดมาตรการในการแกปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการทุกเดือน
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รายละเอียดความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ. 2561 -2565
พันธกิจ
มหาวิทยาลัย
1. จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตอบสนอง
ความตองการของ
ผูใชบัณฑิตทั้งใน
ประเทศและกลุม
อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

คณะสัตวแพทย
ฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

1. มุงเนนการ
ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่พึง
ประสงคและมี
คุณภาพ

1. การผลิต
บัณฑิตและ
พัฒนา
นักศึกษาให
เปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
ระดับประเทศ

1. ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มี
คุณภาพภายใต
การเรียนการ
สอนที่ทันสมัย
ตามเกณฑ
มาตรฐานและ
การจัดอันดับ
สากล

1. บัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มี
คุณภาพ เปนผู
ที่มีคุณธรรมมี
จริยธรรมและ
พรอมใชงาน
ตามความ
ตองการของ
ผูใชบัณฑิต
และทันตอ
สังคมที่
เปลี่ยนแปลง
อยูรวมกับผูอื่น
ไดในสังคม
อยางมี
ความสุขและ
พรอมกาวสู
ศตวรรษที่ 21
"คนดี เกง และ
แข็งแรง"

1. บัณฑิตนัก
ปฏิบัติเปนที่
ยอมรับตอ
สังคม

กลยุทธคณะ

1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร
(S1,S2,S8,W5,W8,W
9,W11,W12,
W13,W14,O3,O5,
O6,T1,T2,T4)
1.2 การพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนสําหรับการเรียนรู
ตลอดชีวิตสูการ
เปลี่ยนแปลงใหทันตอ
พลวัตรของสังคมไทย
และสังคมโลก
(S2,S4,S5,S7,W1,
W2,W6,W13,W14,
O1,O2,T1,T2)

1.3 พัฒนานักศึกษา
อยางสรางสรรคใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค
ของสังคม
(S1,S5,S7,S8,W13,W
14,W15,O1,O3,T1,T
4)

ตัวชี้วัดคณะ

เปาหมายคณะ

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

ผูกํากับตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

61

62

63

64

65

1.1.1 จํานวนหลักสูตรที่รวมมือกับ
บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และองคกร
วิชาชีพ

2

2

2

2

2

1. โครงการสราง
เครือขายความ
รวมมือกับ
หนวยงาน
ภายนอกสําหรับ
การเรียนการ
สอน/วิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

หัวหนาหลักสูตร

1.2.1 รอยละของ จํานวนอาจารยที่
ไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ

90

92

95

95

95

1. กิจกรรม
พัฒนาความรู
ดานวิชาชีพ
สําหรับอาจารย
2. กิจกรรม
พัฒนาความรู
ดานวิชาชีพ
สําหรับบุคลากร
ทางสัตวแพทย
3. กิจกรรม
เตรียมความ
พรอมของ
บุคลากรและ
อาจารยสําหรับ
exit exam ทาง
สัตวแพทย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

1. โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(มหาวิทยาลัย)
1. โครงการการ
ควบคุมโรคติดตอ
และสงเสริม
สุขภาพสัตวเลี้ยง
ในชุมชน
2. โครงการสัตว
แพทยอาสา
3. โครงการอบรม
ความรู รักษาโรค

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

หัวหนาหลักสูตร

1.2.2 รอยละของจํานวนรายวิชาที่
พัฒนาไปสู e-learning

10

10

12

14

16

1.3.1 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชนชนบท
1.3.2 รอยละของนักศึกษาชั้นป
สุดทายที่เขารวมทักษะการปฏิบัติ

75

75

80

85

85

100

10
0

10
0

10
0

100
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1.4 พัฒนานักศึกษา
เขาสูความเปนเลิศทาง
วิชาชีพ
(S1,S5,S6,S7,S8,
W2,W3,W13,W14,W
15,O1,O3,O5,T1,T4)

1.4.1 รอยละของ นักศึกษาที่ไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพตอจํานวนนักศึกษาที่
เขาสอบ

50

50

55

55

60

1.4.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ

10
0

10
0

10
0

10
0

100

พรอมตรวจ
สุขภาพและให
คําปรึกษาดาน
สุขภาพแกสัตว
เลี้ยงในชุมชน
4. แผนงานการ
จัดการเรียนการ
สอนดานการฝก
ปฏิบัติ
5. แผนงาน
บริการวิชาการ
1. กิจกรรม
เตรียมความ
พรอมของ
บุคลากรและ
อาจารยสําหรับ
exit exam ทาง
สัตวแพทย
1. โครงการการ
ควบคุมโรคติดตอ
และสงเสริม
สุขภาพสัตวเลี้ยง
ในชุมชน
2. โครงการสัตว
แพทยอาสา
3. โครงการอบรม
ความรู รักษาโรค
พรอมตรวจ
สุขภาพและให
คําปรึกษาดาน
สุขภาพแกสัตว
เลี้ยงในชุมชน
4. กิจกรรม
เตรียมความ
พรอมของ
บุคลากรและ
อาจารยสําหรับ
exit exam ทาง
สัตวแพทย
5. แผนงาน
พัฒนาความคิด
เชิงวิพากษและ
การแกปญหา
สําหรับนักศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
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คณะสัตว
แพทยศาสตร
6. กิจกรรมอบรม
ความรูดาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับ
นักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร
7. กิจกรรม
เสริมสราง
คุณภาพชีวิตสู
ความสําเร็จ
8. กิจกรรม
เสริมสรางทักษะ
การปฏิบัติงาน
ดานคลินิกสัตว
เล็ก
9. แผนงาน
บริการวิชาการ

2. พัฒนางาน วิจัย
งานสราง
สรรคและนวัตกรรม
ที่สรางคุณคา
ระดับชาติและระดับ
อาเซียน

2. ผลิตผล
งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
สามารถ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
การบริการ
วิชาการ และ
นําไปถายทอด
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

2. เปนองคกร
ที่มีศักยภาพ
ดานการวิจัย
และพัฒนา
องคความรู

2. มุงเนนการ
วิจัย และ
พัฒนา
นวัตกรรมที่
สราง
มูลคาเพิ่ม
ใหกับสังคม
และประเทศ

2. ผลิตผล
งานวิจัยที่มี
ศักยภาพเปนที่
ยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
สังคมไดรับ
องคความรูจาก
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและ
ชวยในการ
แกไขปญหา
ของชุมชน
สังคม และ
ประเทศ สังคม
ไดรับองค

2. มี
ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ที่ตอบสนอง
ตอผูบริโภค
และ
ผูประกอบการ
รวมทั้ง
ประยุกตกับวิถี
ภูมิปญญาที่
เหมาะสม

1.5 พัฒนา
หองปฏิบัติการและ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนในภาคปฏิบัติ
(S7,W2,W9,W11,
W13,O3,O5,T1,T2,T
3)
2.1 พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยของคณะสัตว
แพทยศาสตร
(S4,S5,S7,W3,W4,
W5,W6,W14,W15,
O3,O4,T3)

1.5.1 จํานวนหองปฏิบัติการและหรือ
สื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่
มีความเหมาะสม 2 หอง และหรือ
จํานวนสื่อการเรียนการสอน

2

2

3

3

4

แผนการปรับปรุง
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
และการพัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอน

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

หัวหนาหลักสูตร

2.1.1 จํานวนแหลงทุนที่ไดรับ
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก

1

1

2

2

2

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

นักวิจัย

75

80

82

85

1. แผนงาน
สงเสริมจัดหา
แหลงทุนวิจัย
ภายนอก เชน
สกอ./ สกว./
วช./ หนวยงาน
ตางประเทศ
1. แผนงานการ
ขอโครงการวิจัย
ของอาจารย
ประจําและ
นักวิจัยจาก
หนวยงานภายใน
และหนวยงาน
ภายนอก
2. แผนงานวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

นักวิจัย

2.1.2 รอยละของคณาจารยที่ทํางาน
วิจัย ไมนอยกวา

90
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ความรูจาก
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและ
ชวยในการ
แกไขปญหา
ของชุมชน
สังคม และ
ประเทศ

ดานสุขภาพสัตว
2.1โครงการวิจัย
เรื่อง ความชุก
ของพยาธิใน
ทางเดินอาหาร
ของแพะในพื้นที่
อ.หนองปรือ จ.
ชลบุรี
2.2 โครงการวิจัย
เรื่อง ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
ไวรัสโรคขอ
อักเสบและสมอง
อักเสบในแพะที่
ระบาดในฟารม
แพะในประเทศ
ไทย
2.3 โครงการวิจัย
เรื่อง การศึกษา
ผลของเมลา
โทนินตอคุณภาพ
เซลลอสุจิแชแข็ง
ที่เก็บจากอีพิดิได
มิสแมวบาน
2.4 โครงการวิจัย
เรื่อง การ
แสดงออกของ
โปรตีนแมมมา
เลี่ยนทารเก็ท
ออฟราพามับซิใน
เนื้องอกติดตอ
ระบบสืบพันธุ
สุนัขดวยวิธีการ
ทางอิมมูโนฮีสโต
เคมี
2.5 โครงการวิจัย
เรื่อง การลดการ
แสดงออกของยีน
KLF-4 ตอการ
ยับยั้งการเจริญ
ของโรคมะเร็ง
ผิวหนังสุนัขชนิด
มาสตเซลล
2.2 พัฒนาระบบการ

2.2.1 จํานวนระบบการบริหาร

1

1

1

2

2

1. โครงการ

รองคณบดีฝาย

รองคณบดีฝาย
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จัดการดานการบริหาร
งานวิจัย
(S4,S5,S7,W1,W3,
W4,W5,W6,W14,
W15,O3,O4,T1,T2,
T3)

จัดการของงานวิจัยของคณะ จํานวน

2.3 สนับสนุนและ
สงเสริมผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสูการสราง
คุณคาในเชิงพาณิชย
และการใชประโยชน
เพื่อสังคม
(S4,S5,S7,W1,W3,
W4,W5,W6,W14,
W15,O3,O4,T1,T2,
T3)

2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยทีน่ ําใช
ประโยชนเพื่อการแกไขปญหาเชิง
พื้นที่ และหรือการแกไขปญหาเชิง
พาณิชยและอุตสาหกรรม

1

1

1

2

2

ฝกอบรม “ การ
ใชระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย
ของประเทศ
(NRMS) เพื่อ
ตอบสนอง
งบประมาณ
ประจําป”
(มหาวิทยาลัย)
2. แผนงาน
พัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
ของคณะสัตว
แพทยศาสตร
1. แผนงานการ
ขอโครงการวิจัย
ของอาจารย
ประจําและ
นักวิจัยจาก
หนวยงานภายใน
และหนวยงาน
ภายนอก
2. แผนงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชน
เพื่อแกไขปญหา
3. โครงการวิจัย
เรื่อง การตรวจ
วินิจฉัยพยาธิเม็ด
เลือดในสุนัขชนิด
เออริเชียเคนิส
และบาบีเซีย สป
ชีส โดยการใช
ปฏิกิริยาลูกโซโพ
ริเมอรเรสสําหรับ
ศูนยชันสูตรโรค
สัตว
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
4. โครงการวิจัย
เรื่อง การ
ตรวจหาเชื้อ
พลาสโมเดียม
แกลลินาเซียม ใน

วิชาการและวิจัย

วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน
ผูวิจัย
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ไกพื้นเมือง
จังหวัดชลบุรีดวย
วิธีเนสเตดพีซีอาร
5. โครงการวิจัย
เรื่อง อุบัติการณ
ของการเกิดโรค
หวัดในสุนัขและ
แมวทีม่ ีสาเหตุ
จากการเกิดเชื้อ
Human
Influenza
viruses
subtype H3N2
ในอําเภอ
ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
6. โครงการวิจัย
เรื่อง การสํารวจ
เชื้อ
Trypanosome
evansi ใน
กระบือในพื้นที่
ภาค ตะวันออก
ของประเทศไทย
ดวยเทคนิค
ปฏิกิริยาลูกโซ
เพอริเมอเรส
7. โครงการวิจัย
เรื่อง ความชุก
ของพยาธิใน
ทางเดินอาหาร
ของแพะในพื้นที่
อ.บอทอง จ.
ชลบุรี
8. โครงการวิจัย
เรื่อง ความรู
ทัศนคติและการ
ปฏิบัติตัวในการ
ปองกันและ
ควบคุมโรคแมว
ขวนของ
ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
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สวนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี

3. บริการวิชา การ
แกสังคมโดยนํา
ความรูผสานภูมิ
ปญญาและสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน สังคม

3. ใหบริการ
วิชาการแกสังคม
มีสวนรวมพัฒนา
ภูมิภาค
ตะวันออกให
เขมแข็ง

3. พัฒนาการ
บริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

3. เปน
ศูนยกลางแหง
การเรียนรูและ
บริการ
วิชาการชั้นนํา
ในภูมิภาค
ตะวันออก

3. เปนผูนํา
ดานบริการ
วิชาการดวย
วัฒนธรรม
องคกรที่เปน
นักปฏิบัติดวย
ความหวงใย
ใสใจและดูแล
สังคม

3. เปน
ศูนยกลางการ
บริการวิชาการ
ดานสัตวแพทย
และ
วิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว

2.4 พัฒนาและสราง
เครือขาย ความรวมมือ
ในการพัฒนางานวิจัย
และงานสราง สรรคกับ
ภาค รัฐเอกชนชุมชน
และสังคมทั้งภาย ใน
และตาง ประเทศ
(S1,S3,S4,S7,W3,W4,
W16,O1,O2,T3)
3.1 พัฒนาคณะใหเปน
องคกรที่นําเสนอ
ทางเลือกที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม
(S2,S4,S5,W4,W5,O1,
O2,
O3,T1)
3.2 สนับสนุนใหคณะ
เปนศูนยกลางพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่
สําคัญของภาค
ตะวันออก
(S2,S4,S5,W4,W5,O1,
O2,
O3,T1,T5)

2.4.1 จํานวนเครือขายความรวมมือ
ในการพัฒนางานวิจัย และงานสราง
สรรคทั้งภาย ในและตาง ประเทศที่
เพิ่ม ขึ้นทางสุขภาพสัตว

2

2

2

3

3

1. โครงการสราง
เครือขายความ
รวมมือกับ
หนวยงาน
ภายนอกสําหรับ
การเรียนการ
สอน/วิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

3.1.1 จํานวนโครงการที่ตอบสนอง
ตอความตองการของชุมชนในการ
ดูแลสุขภาพสัตว

2

2

2

3

3

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

3.2.1 จํานวนโครงการของคณะที่
บริการวิชาการใหกับชุมชนที่เนนการ
ปฏิบัติ

2

2

2

2

2

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

2

2

2

2

2

1. โครงการการ
ควบคุมโรคติดตอ
และสงเสริม
สุขภาพสัตวเลี้ยง
ในชุมชน
2. โครงการสัตว
แพทยอาสา
3. โครงการอบรม
ความรู รักษาโรค
พรอมตรวจ
สุขภาพและให
คําปรึกษาดาน
สุขภาพแกสัตว
เลี้ยงในชุมชน
4. แผนงาน
บริการวิชาการ
1. โครงการ
อนุรักษและรักษา
สายพันธุไก
พื้นเมืองจังหวัด
ชลบุรี
2. โครงการสืบ
สานประเพณีการ
อุทิศสวนกุศลให
อาจารยใหญ
3. โครงการอบรม
คุณธรรมนําชีวิต
4. แผนงาน
สงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. กิ จ ก ร ร ม

ผูชวยคณบดีดาน
งานประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา

ผูชวยคณบดีดาน
งานประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา

รองคณบดีฝาย

รองคณบดีฝาย

4. ทํานุบํารุง
ศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทอง ถิ่นและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

4. อนุรักษ
พัฒนา เผยแพร
เอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ภาคตะวันออก

4. เปนองคกร
ดานการ
อนุรักษ
พัฒนา
ถายทอด ฟนฟู
วัฒนธรรม
ประเพณี

4. การอนุรักษ
พัฒนา
ถายทอด
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นไปใช
ประโยชน
อยางยั่งยืน

4. รวมอนุรักษ
สงเสริมและ
สรางจิตสํานึก
ใหบุคลากร
และนักศึกษา
มีบทบาทใน
การสงเสริม
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

4. วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษ
และถายทอด
จากรุนสูรุน
อยางยั่งยืน

4.1 สงเสริมอนุรักษสืบ
สานศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
(S1,S3,W1,W4,O1,O3
,O4,T4)

4.1.จํานวนโครงการที่มีสวนรวมใน
การอนุรักษสืบสานศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

5. บริหารจัด การ

5. พัฒนาระบบ

5. สรางการ

5. . พัฒนา

5. เปนองคกร

5. มีระบบการ

5.1 สงเสริมระบบ

5.1.1 มีระบบสารสนเทศดานงาน

มี

มี

มี

มี

มี
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เชิงธรรมาภิบาลเพื่อ
กาวสูความเปน
องคกรคุณภาพ

บริหารจัดการ
องคกรดวย
หลักการบริหาร
จัดการที่ดีในทุก

บริหารและ
จัดการองคกร
ที่ดี

ระบบการ
บริหารจัดการ
ใหมี
ประสิทธิภาพ
สงเสริม
ภาพลักษณ
ของคณะและ
มหาวิทยาลัย
ใหไดรับการ
ยอมรับเปน
มหาวิทยาลัย
ในระดับ
ภูมิภาค
ตะวันออก

ที่มีการจัดการ
ที่ดี (Good
Governance
Organization)
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มี
ระบบบริหาร
จัดการองคกร
ที่มี
ประสิทธิภาพ
มีธรรมภิบาล
มีบุคลากรที่มี
คุณภาพมี
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่
ทันสมัยที่
เชื่อมโยงทุก
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
และมีแนวทาง
วิธีการหา
รายไดเพื่อการ
พึ่งตนเอง

บริหารจัดการ
องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และ
สนองตอ
หนวยงาน

บริหารจัดการคณะที่ดี
มีธรรมาภิบาล
(S3,S6,W4,W7,W9,O
5,T1)

ประกันคุณภาพ

5.1.2 คะแนนดานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ขอ
5.1.4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิ
บาล

5

5

5

5

5

พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ระบบสารสนเทศ
ข อ งค ณ ะ สั ต ว
แพทยศาสตร
1. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร
2. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
ของคณะสัตว
แพทยศาสตร
3. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ของคณะสัตว
แพทยศาสตร
4. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะ ของ
คณะสัตว
แพทยศาสตร
5. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม
ภายในคณะสัตว
แพทยศาสตร
6. โครงการการ
จัดการความรู

บริหารและแผน

บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

ผูชวยคณบดีดาน
งานประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา
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คณะสัตว
แพทยศาสตร
7.โครงการ
ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะสัตว
แพทยศาสตร
8. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทํากรอบแผน
ระยะ 5 ป

5.2 สรางวัฒนธรรมที่
องคกรดี และการ
สื่อสารที่ดี โดยเนน
ความสามารถ มอง
ประโยชนสวนรวมเปน
ที่ตั้ง
(S3,S6,W4,W7,W9,O
5,T1)

5.1.3 ไดรับการรับรองสถาบันและ
หลักสูตรจากองคกรสภาวิชาชีพ

ได

ได

ได

ได

ได

5.2.1 รอยละความสําเร็จของการ
สื่อสารขององคกรที่เขาใจในทิศทาง
เดียวกัน

75

78

80

80

82

5.2.2 รอยละของความพึงพอใจใน
การสื่อสารขององคกรที่เขาใจใน
ทิศทางเดียวกันของนักศึกษา

75

78

80

80

82

1. กิจกรรมการ
ตรวจประเมิน
รับรองสถาบัน
และหลักสูตรจาก
องคกรสภา
วิชาชีพ
1. แผนงาน
ประชุมคณะสัตว
แพทยศาสตร

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

1. โครงการ/
กิจกรรมของคณะ
สัตวแพทยศาสตร

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน
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บุคลากรของคณะ
5.2.2 รอยละความพึงพอใจของ
ความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ
ของคณะ
5.3 จัดหารายไดจาก
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทรัพยสิน
ทรัพยสินทางปญญา
ของคณะ
(S1,S5,S8,W5,
W11,W12,O1
,O2,O6,T1,T3)

5.3.1 รอยละของรายไดเพิ่มขึ้นตอป
จากการบริหารโรงพยาบาลสัตว และ
หนวยชันสูตรรวมกัน

80

80

85

85

90

5

5

6

8

10

ที่ไดรับจัดสรร
1. โครงการ/
กิจกรรมของคณะ
สัตวแพทยศาสตร
ที่ไดรับจัดสรร
1. แผนการ
จัดการรายไดของ
คณะสัตว
แพทยศาสตร

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน
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ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร
(2561-2565) ประจําป พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร

คาเปาหมายป 61

25

เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หนวย

จํานวน

ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการผูใชบัณฑิตทั้งในประเทศและกลุม อาเซียน
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง : 1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปาประสงค : บัณฑิตนักปฎิบัติเปนที่ยอมรับตอสังคม
ตัวชี้วัดระดับคณะ
1.1.1 จํานวนหลักสูตรที่รวมมือกับบัณฑิต ผูใชบัณฑิตและองคการวิชาชีพ
หลักสูตร
2
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
1

ผูร ับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

2

1.2.1 รอยละของจํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ

รอยละ

90

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

3

1.2.2 รอยละของจํานวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู e-learning

รอยละ

5

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

4

1.3.1 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท

รอยละ

75

รองคณบดีผายบริหารและแผน

รองคณบดีผายบริหารและแผน

5

1.3.2 รอยละของนักศึกษาชั้นปสดุ ทายที่เขารวมทักษะการปฏิบัติ

รอยละ

100

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

หัวหนาหลักสูตร

6

1.4.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ

รอยละ

50

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

7
8

1.4.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
1.5.1 จํานวนหองปฏิบัติการหรือสื่อสารการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่มีความ
เหมาะสมหรือจํานวนสื่อการเรียนการสอน

รอยละ
จํานวนหอง

100
2

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางาน วิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่สรางคุณคาระดับชาติและระดับอาเซียน
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง : 1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย ป 61
หนวย

จํานวน

ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
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เปาประสงค : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอผูบริโภคและผูประกอบการรวมทั้งประยุกตกับวิถีภมู ิปญญาที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดระดับคณะ
9 2.1.1 จํานวนแหลงทุนที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
10 2.1.2 รอยละของคณาจารยที่ทํางานวิจัย
11
12
13

2.2.1 จํานวนระบบการบริหารจัดการของงานวิจัยของคณะ
2.3.1 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนเพื่อการแกไขปญหาเชิงพื้นที่และหรือการแกไขปญหา
เชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
2.4.1 จํานวนเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรคทั้งภายในและตางประเทศที่
เพิ่มขึ้นทางสุขภาพสัตว

ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

จํานวนทุน
จํานวน
โครงการ
จํานวน
ผลงานวิจัย
จํานวน
เครือขาย

เปาประสงค : เปนศูนยกลางการบริการวิชาการดานสัตวแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
ตัวชี้วัดระดับคณะ

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

นักวิจัย
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

10
1

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

2

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝายบริหารและแผน
ผูวิจัย
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : บริการวิชาการแกสังคมโดยนําความรูผสานภูมิปญญาและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง : 1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1
1

จํานวน

ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
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14

3.1.1 จํานวนโครงการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนในการดูแลสุขภาพ

15

3.2.1 จํานวนโครงการของคณะทีบ่ ริการวิชาการใหกับชุมชนที่เนนการปฏิบัติการ

ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

จํานวน
โครงการ
จํานวน
โครงการ

2

รองคณบดีฝายบริหารและแผน

รองคณบดีฝายบริหารและแผน

2

ผูชวยคณบดีดานงานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

รองคณบดีฝายบริหารและแผน
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จํานวน

ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ทํานุบาํ รุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง : 1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปาประสงค : วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและถายทอดจากรุนสูรุนอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับคณะ
16 4.1.1 จํานวนโครงการที่มีสวนรวมในการอนุรักษสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญา ทองถิ่น

จํานวน
โครงการ

2

ผูชวยคณบดีดานงานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

ผูชวยคณบดีดานงานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
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จํานวน

ผูรับผิดชอบกํากับดูแล

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ
ผลผลิตตามแผนงบประมาณที่สอดคลอง : 1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการคณะที่ดีมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับคณะ
17

5.1.2 คะแนนดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ขอ 5.1.4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

คะแนน

5

รองคณบดีฝายบริหารและแผน

ผูชวยคณบดีดานงานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
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18
19
20
21
22

5.1.3 ไดรับการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากองคกรสภาวิชาชี
5.2.1 รอยละความสําเร็จของการสื่อสารขององคกรที่เขาใจในทิศทางเดียวกัน
5.2.2 รอยละของความพึงพอใจใจการสื่อสารขององคกรที่เขาใจในทิศทางเดียวกัน นักศึกษา บุคลากร
ของคณะ
5.2.3 รอยละความพึงพอใจของความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการของคณะ
5.3.1 รอยละของรายไดเพิ่มขึ้นตอปจากการบริหารโรงพยาบาลสัตว

ได
รอยละ
รอยละ

ได
75
75

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝายบริหารและแผน
รองคณบดีฝายบริหารและแผน

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝายบริหารและแผน
รองคณบดีฝายบริหารและแผน

รอยละ
รอยละ

80
5

รองคณบดีฝายบริหารและแผน
รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายบริหารและแผน
รองคณบดีฝายบริหารและแผน
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ภาคผนวก

34

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ของหนวยงาน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคไดมี
การรวบรวมความคิดจากคณาจารยและบุคลากรโดยไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํายุทธศาสตร
และแผนกลยุทธคณะสัตวแพทยศาสตร
1.

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตมีแหงเดียวในภาคตะวันออก
2) ผูบริหารใหความสําคัญทางดานประกันคุณภาพการศึกษา
3) มีงานวิจัยที่ตีพิมพและเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
4) ความรวมแรงรวมใจของบุคลากรในคณะ
จุดออน (Weakness)

1) คุณวุฒิของอาจารยปริญญาเอกต่ํากวาเกณฑที่กําหนดสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยไมเปนไปตามเกณฑ
2) นักศึกษาขาดทักษะภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
3) คณะฯ ยังเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จึงไมสามารถของบประมาณไดโดยตรง
4) ขาดระบบฐานขอมูลเพื่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทสมาใชในการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการ
5) ขาดยุทธศาสตรและกลยุทธในการประชาสัมพันธหนวยงาน ในการดึงคนใหเขามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย
6) บุคลากรภายในยังไมมีความเชี่ยวชาญในงานของตัวเองทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
7) ภาระงานของอาจารยประจํามีปริมาณมากเกินกวากําหนด
8) บุคลากรสายสนับสนุนทางดานบริการวิชาการไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2.

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของคณะสัตวแพทยศาสตร
โอกาส (Opportunities)
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1) สถานที่ตั้งเปนวิชาชีพที่ตั้งอยูในแหลงผลิตปศุสัตว
2) สภาพแวดลอมทาง logistic ดี
อุปสรรค (Threat)
1) การประกันคุณภาพเปนอุปสรรคตอภาระการสอน
2) ทัศนคติของนักศึกษาเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง

