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สวนที่ 1
บทสรุปผูบริหาร

สวนที่ 1
บทสรุปผูบริหาร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู ณ วิทยาเขตบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กอตั้งขึ้นเปนคณะ
โดยเปนหนวยงานภายใน มีสถานะเปนหนวยงานการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ซึ่งเปนคณะที่ 10 จากทั้งหมด 9 คณะ และ 1 สถาบัน โดยในป พ.ศ. 2552
มีการจัดการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และในป พ.ศ. 2553 มีการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับเอกวิทยาศาสตรสุขภาพ
สัตว เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร ซึ่งโอนยายมาจากคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนคณะวิชาที่มุงผลิตบัณฑิตทีเปนกําลังแรงงานของประเทศ ใหมีความรูเชิงวิชาชีพและ
เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวและสัตวแพทยศาสตร ตอบสนองความตองการอยางแทจริง เพื่อพัฒนาองคกรและตามภารกิจที่สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะตองปฏิบัติอยางมีคุณภาพ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2561-2565 (ฉบับราง) ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร ผลผลิต/ผูรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงคหลัก 23 ตัวบงชี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและการจัดอันดับสากล
เปาประสงคหลัก
กลยุทธ 1.
2.
3.
4.
5.

บัณฑิตนักปฏิบัติเปนที่ยอมรับตอสังคม

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตสูการเปลี่ยนแปลงใหทันตอพลวัตรของสังคมไทยและสังคมโลก
พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม
พัฒนานักศึกษาเขาสูความเปนเลิศทางวิชาชีพ
พัฒนาหองปฏิบัติการและ สิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มุงเนนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมและประเทศ
เปาประสงคหลัก
กลยุทธ 1.
2.
3.
4.

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอผูบริโภค และผูประกอบการ รวมทั้งประยุกตกับวิถีภูมิปญญาที่เหมาะสม

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร
พัฒนาระบบการจัดการดานการบริหารงานวิจัย
สนับสนุนและสงเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางคุณคาในเชิงพาณิชยและการใชประโยชนเพื่อสังคม
พัฒนาและสรางเครือขาย ความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยและงานสราง สรรคกับภาค รัฐเอกชนชุมชนและสังคมทั้งภาย ในและตาง

ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภูมิภาคตะวันออก
เปาประสงคหลัก

เปนศูนยกลางการบริการวิชาการดานสัตวแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

กลยุทธ 1. พัฒนาคณะใหเปนองคกรที่นําเสนอทางเลือกที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
2. สนับสนุนใหคณะเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของภาคตะวันออก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน
เปาประสงคหลัก

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและถายทอดจากรุนสูรุนอยางยั่งยืน

กลยุทธ 1. สงเสริมอนุรักษสืบสานศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสงเสริมภาพลักษณของคณะและมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยในระดับ
ภูมิภาคตะวันออก
เปาประสงคหลัก มีมีระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองตอหนวยงาน
กลยุทธ 1. สงเสริมระบบบริหารจัดการคณะที่ดีมีธรรมาภิบาล
2. สรางวัฒนธรรมที่องคกรดี และการสื่อสารที่ดี โดยเนนความสามารถ มองประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
3. จัดหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญาของคณะ
แนวทางในการพัฒนาเรงดวน
พัฒนาดานการจัดการศึกษา
1. เรงรัดและสรางความเขมแข็งใน 2 สาขา ไดแก สาขาสัตวแพทยศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
2. ใชระบบ ICT ชวยในการจัดการเรียนการสอนอยางทั่วถึง
3. การบริการวิชาการที่เพิ่มรายได
การพัฒนานักศึกษา
1. ดําเนินการใหนักศึกษามีคุณลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
การพัฒนาดานการวิจัยและงานสรางสรรค
1. พัฒนานักวิจัย
2. เพิ่มจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่มีศักยภาพดานการวิจัยใหมากขึ้น

พัฒนาอาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัย
1. เรงพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร
การปรับปรุงทางดานกายภาพ ภูมิทัศนและโครงสรางพื้นฐาน
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคณะ
1. พัฒนาระบบบริหารวิชาการ งานวิจัย และระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตรใหกาวสูระดับอาเซียน
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีทักษะในภาษาตางประเทศมากขึ้น เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน
เพื่อสนองตอบตามความตองการตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน
2. สนับสนุนใหมีการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนเผยแพรผลงานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ

สวนที่ 2
ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร

สวนที่ 2
ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการคณะสัตวแพทยศาสตร
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
คณะสัตวแพทยศาสตรเปน หน วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่ อวัน ที่ 18 มีนาคม 2551
มีสถานะเปนหนวยงานจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาเปนหนวยงานจัดการศึกษา โดยในป พ.ศ. 2552 มีการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพดานสัตวแพทยเพียงสาขาเดียว
และในป พ.ศ. 2553 มีการจัดการศึกษา 2 สาขา คือ สาขาสัตวแพทย และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ปจจุบันมีรองศาสตราจารย ดร.เตือนตา ชาญศิลป เปนคณบดี
มีจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น 25 คน มีตําแหนงวิชาการ รองศาสตราจารย 1 คน ผูชวยศาสตราจารย 5 คน อาจารย 20 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน 28 คน
พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยไดเสนอความคิดเห็นใหมีการจัดการการศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (2550-2554)
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร และจัดทําหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยใหคณาจารยในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ เปนผูรับผิดชอบ โครงการศึกษาความ
เปนไปได ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร ไดมีการดําเนินการ โดยมีการประชุมสัมมนา คณะกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนในเขตภาคตะวันออก ผลการศึกษาเห็นวาควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร ขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดมีการดําเนิน การโดยมีการประชุมสัมมนาลักษณะการจัดทําหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และประชุ มสั มมนาคณะกรรมการรางหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ผลการศึกษาเปน หลักสูตร 6 ป มุงเนน บู รณาการและเน น การสราง
ประสบการณวิชาชีพ
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรไดถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 โดยบริหารงาน
ภายใตสํานักงานอธิการบดีและแตงตั้ง รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิงเตือนตา ชาญศิลป เปนประธานคณะทํางานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 501/2550 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2551
สภา มหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ประกอบความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรเปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยและเพื่อใหการ ดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตรเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งใหรองศาสตราจารยสัตวแพทยหญิง ดร.เตือนตา ชาญศิลป รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
พ.ศ. 2552
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปดรับนักศึกษารุนแรกเขาศึกษาในป การศึกษา 2552 จํานวน 33 คน โดยคณะสัตวแพทยศาสตรไดใชอาคาร
สํานักงานอธิการบดีหลังเกาเปนที่ตั้งของ คณะฯ
พ.ศ. 2554
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว(ฉบับปรับปรุง) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554

พ.ศ. 2559
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว(ฉบับปรับปรุง) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2560 คณะไดจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

โครงสรางการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร

คณบดี
คณะกรรมการ
อํานวยการคณะ

รองคณบดีฝาย
บริหารและแผน

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสัตว
หัวหนาสาขาสัตวแพทยศาสตร

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
ผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
หัวหนาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2560

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

-

1

-

-

1

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
- สัตวแพทยศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
-วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

1

1

รวม

2

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลนักศึกษา (ปการศึกษา 2560)
สาขาวิชา

หลักสูตร

จํานวนนักศึกษาแรกเขา

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

จํานวนบัณฑิต

จํานวนนักศึกษาจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สัตวแพทยศาสตร
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
ปที่ 6
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สัตว
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3

ปกติ

สมทบ
รวม
สมทบ
พิเศษ

ปกติ

สมทบ
รวม
สมทบ
พิเศษ

31
28
24
22
24
16

31
28
24
22
24
16

31
28
24
21
20
16

31
28
24
21
20
16

31
29
28

31
29
28

29
28
27

29
28
27

18

18

18

สพ.บ
(6ป)

วท.บ.
(4ป)

ปที่ 4
18
หมายเหตุ : สัตวแพทยศาสตร ป 6 ตกรุน 3 คน

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบุคลากรสายผูสอน (อาจารยประจํา)

ปกติ

สมทบ
รวม
สมทบ
พิเศษ

สูงกวา
3.50

3.00
–
3.50

2.50
–
2.99

2.00
–
2.49

ต่ํากวา
2.00

รวม

จํานวนอาจารยประจํา
สาขาวิชา

จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท

ลา
ทั้งหมด
ขา
ทั้งหมด ศึกษา ไมรวม
ราชการ
ตอ ศึกษาตอ

คุณวุฒิ

พนักงาน
มหา
วิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา

อัตรา
จาง

ป.เอก

ป.โท

ตําแหนงทางวิชาการ
ป.ตรี

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

-

-

2

3

-

-

2

19

ขอมูล ณ 30 มกราคม 2561
- วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

5

-

5

2

3

-

-

-

1

4

- สัตวแพทยศาสตร

21

4

17

2

19

-

-

-

7

14

หมายเหตุ อัตราจางจะตองมีสัญญาจางไมนอยกวา 9 เดือนถึงจะนับเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยฯ ได

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

-

จํานวนสายสนับสนุน
ฝาย/แผนก/งาน

คณะสัตวแพทยศาสตร

จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท

ทั้งหมด

ลา
ศึกษา
ตอ

ทั้งหมด
ไมรวม
ศึกษาตอ

ขา
ราชการ

พนักงาน
มหา
วิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

29

-

29

-

3

-

คุณวุฒิ

ลูกจาง
อัตราจาง ป.เอก
ประจํา

-

26

ป.โท

ป.ตรี

-

28

-

ปวส. ปวช.

1

-

ตารางที่ 5 แสดงคาใชจายของคณะ/หนวยงานคณะสัตวแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2561
รายการคาใชจาย
1. คาใชจายทั้งหมด โดยไมนับรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน
2. คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน
3. คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย
6. คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา

ปงบประมาณ 2561
แผนดิน

รายได

3,025,900
363,100
43,100
770,000
-

-

ม.6

ป.6

-

-

คณะสัตวแพทยศาสตร ไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ.2552 โดยคณะไดมีการจัดอบรมความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับบุคลากรของคณะ ทั้งผูบริหาร คณาจารย สายสนับสนุน ตลอดตนนักศึกษาเปนประจําทุกป โดยระบบประกันคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร จําแนกเปน 2
ระบบไดแก ระบบประกันคุณภาพภายใน ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยในป พ.ศ.2557 ไดมีระบบประกันคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร จําแนกออกเปนการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 6 ดาน และระดับคณะ 5 ดาน
คณะสัตวแพทยศาสตรไดใหความสําคัญและติดตามผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพโดยเปนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตว
แพทยศาสตร และเพื่อใหการดําเนินการในเรื่องนี้เปนไปอยางสอดคลองในทิศทางเดียวกันทั้งคณะฯ ทั้งนี้คณะไดจัดทําแผนกลยุทธศาสตรของคณะฯ และกระจายเปนแผน
ยุทธศาสตรระดับสาขาและหนวยงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการบริหารคุณภาพการศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลการประเมินตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ป 2553 สรุปไดดังนี้

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน

หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) (สมศ.)

หนวยงาน

ป 2553

เกณฑ

ป 2554

เกณฑ

ป 2555

เกณฑ

ป 2556

เกณฑ

4.17

ดี

4.17

ดี

4.41

ดี

4.65

ดีมาก

-

-

-

-

4.41

ดี

4.52

ดีมาก

ป 2557

เกณฑ

ป 2558

เกณฑ

ป 2559

เกณฑ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
ระดับคณะ

3.98

ดี

4.44

ดี

4.02

ดี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

3.08

ดี

3.74

ดี

3.48

ดี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
ระดับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

2.99

พอใช

4.06

ดีมาก

4.06

ดีมาก

ป 2553 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการดําเนินการพัฒ นาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับกิจกรรม
นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหสาธารณชนไดมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของการบริหาร
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สวนที่ 3
บริบทที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ของหนวยงาน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ไดมีการรวบรวมความคิดจากคณาจารยและบุคลากรโดยไดจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํายุทธศาสตรและแผนกลยุทธคณะสัตวแพทยศาสตร
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

1) เปนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรแหงเดียวในภาคตะวันออก
2) นักศึกษามีความสนใจและทุม เทในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) อยางมาก
3) มีความสัมพันธที่ดีของผูบริหารตอผูใตบังคับบัญชา และนักศึกษา
4) ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศรอบๆมหาวิทยาลัย
5) มีโรงพยาบาลสัตวเพื่อการเรียนการสอนแหงเดียวในภาคตะวันออก
6) ผูบริหารใหความสําคัญดานประกันคุณภาพ
7) เครื่องมือทันสมัย
8) เปนคณะชัน้ นําของมหาวิทยาลัย

จุดออน (Weakness)

1) ตําแหนงที่ตั้งอยูแยกออกมาจากชุมชน และไมติดถนนใหญ
2) ประสบการณของบุคลากรนอย
3) คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ เชนอาจารยระดับปริญญาเอกต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และสัดสวนคุณวุฒิตาํ แหนงทางวิชาการอาจารยตา่ํ กวาที่กําหนด
4) ความสัมพันธของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
5) เปนคณะใหม ยังไมเปนที่รูจกั
6) ภาระงานของอาจารยมีปริมาณมาก
7) ขาดความเขมแข็งของบุคลากรสายสนับสนุน
8) บุลากรดานวิชาการ งานสนับสนุน และบริการวิชาการไมเพียงพอ
9) ขาดอัตรากําลังสําหรับพนักงานสายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร พนักงานสํานักงาน)
10) พนักงานสนับสนุนสวนใหญเปนอัตราจาง ขาดความมัง่ คง
11) ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศมีนอย
12) มีงบประมาณสนับสนุนจํานวนจํากัดทําใหการพัฒนาลําบาก
13) ขาดระบบฐานขอมูลเพื่อนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดการเรียนการสอนและการจัดการ
14) นักศึกษาขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ
15) จํานวนผลงานวิจัยที่อยูในฐานขอมูลระดับประเทศทีไ่ ดรับการเผยแพร ตีพิมพ ไดรับการอางอิงมีอยูนอย
16) บุคลากรยังไมเขาใจระเบียบและขาดการสื่อสารกันในเรือ่ งนี้

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของคณะสัตวแพทยศาสตร

โอกาส (Opportunities)

1) อยูใกลชิดกับหนวยงานภายนอกที่สงเสริมการศึกษาของนักศึกษาสัตวแพทยไดดี
2) อยูใกลเศรษฐกิจพิเศษ เกี่ยวกับการขนสงทําใหนักศึกษามีโอกาสศึกษางานที่เกี่ยวของไดมาก เชน การควบคุมมาตรฐานการสงออกสินคาและมาตรฐานการสงออก
สินคาเกษตร
3) สถานที่ตงั้ อยูในทําเลที่เหมาะสม มีทั้งแหลงเลี้ยงปศุสตั ว สัตวเลี้ยง สัตวน้ํา และสัตวปาอยูรอบๆ มหาวิทยาลัย
4) สถานทีน่ าอยู สภาพแวดลอมรอบมหาวิทยาลัยใกลชิดธรรมชาติ
5) บุคลกรมีสัดสวนคนรุนใหมจาํ นวนมาก และมาจากหลากหลายสถาบันทําใหมีความหลากหลาย
6) มีโรงพยาบาลสัตวเปนแหลงเงินรายได

อุปสรรค (Threat)

1) ยังเปนหนวยงานจัดตั้งภายใน จึงมาสามารถของบประมาณไดดวยตนเอง
2) จํานวนนักศึกษานอย การจัดสรรงบประมาณต่ํา
3) ขาดความพรอมดานสาธารณูปโภค (ไฟฟา – ระบบไฟสํารอง น้ํา อาคารสถานที)่
4) การเกิดใหมของคณะสัตวแพทยศาสตร
5) นักศึกษามักจะเลือกเขาศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงกอน

2. ขอมูลที่ใชสําหรับจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มีดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2551
4.

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

5.

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2548

6. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
7.

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
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คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554

9.

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ.2556-2561 ฉบับปรับปรุง)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ไดจัดทําขึ้น ในชว งเวลาของการปฏิ รูป ประเทศทามกลางสถานการณ โลกที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้นโดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงเกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ได
จัดทําบนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของการพัฒ นาประเทศ และเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพื่อรวมกันกําหนด
วิสัยทัศนและทิศทางการพั ฒ นาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํ ารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพั ฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อ
ประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2565 คือ การ“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะฉบับที่สองครอบคลุมชวงเวลา 15 ป ระหวาง พ.ศ. 2551 - 2565จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายใตการ
กํ า กั บ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา(กกอ.) และสถาบั น คลั ง สมองของชาติ ภายใต มู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ตามนโยบายของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาเกิดจากการสังเคราะห วิเคราะห ขอมูลความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมระดมสมองประมาณหนึ่งรอยครั้งระหวางผูมีสวน
เกี่ ย วข อ งทั้ งจากหน ว ยงานรั ฐ การวางแผน การจั ด ทรั พ ยากร และการศึ ก ษา ได ป รึ ก ษากั บ ภาคการผลิ ต และบริ ก าร กลุ ม ประชาสั งคม เยาวชนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษารวมถึงวิทยาลัยชุมชน มีการสัมภาษณผูรู ผูนําทางการเมืองระดับประเทศ ผูนําองคกรปกครองทองถิ่น ศึกษาเอกสารวิชาการ และทําวิจัยเพิ่มเติม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่สองนี้ ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic
direction) สาระหลักมีสองสวน สวนแรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทย จนถึง
อุดมศึกษา สวนสองเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปจจุบันและอนาคต (scenario) มี 7 เรื่องคือ ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง การกระจายอํานาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต และ
เศรษฐกิจพอเพียง ปจจัยภายในระบบอุดมศึกษาไดพิจารณา 9 ประเด็น ไดแก รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบันธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพ ไดรับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชบัญญัติ "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา"
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ พ.ศ.2518 ในนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนาม "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปนนิติบุคคลที่มีฐานะเปนกรมในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบในฐานะหัวหนาสวนราชการเชนเดียวกับอธิบดีกรมตางๆ และเปลี่ยนแปลงสถานะเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวั น ออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok) ตามพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวัน ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548
ประกอบดวยวิทยาเขต 4 แหง คือ วิทยาเขตบางพระ ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลตะวัน ออกเปน สถานศึกษาที่ มุงผลิตบั ณ ฑิ ตที่ เปน กําลังคนของประเทศให มีความรูเชิงวิช าชีพและเทคโนโลยี ดานชาง
อุตสาหกรรม การกอสราง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร สถาป ตยกรรมศาสตร การเกษตร การบริการจัดการ ภาษาและการทองเที่ ยว ทั กษะดานธุรกิ จ
ตอบสนองความตองการของตลาดอยางแทจริง เพื่อพัฒนาองคกร และตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะตองปฏิบัติอยางมีคุณภาพ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2561-2565 ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของตัวบงชี้ ซึ่งใน
แตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีรายละเอียด เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวบงชี้ คาเปาหมายตัวบงชี้ กลยุทธ โครงการ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

เปาประสงค
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เปนผูที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมและพรอมใชงานตามความตองการของผูใชบัณฑิต และทันตอสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อยูรวมกับผูอื่นไดในสังคมอยางมีความสุขและพรอมกาวสูศตวรรษที่ 21 "คนดี เกง และแข็งแรง"
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เปนองคกรที่มีศักยภาพดานการวิจัย และพัฒนาองคความรู
เปาประสงค
ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมไดรับองคความรูจากงานวิจัยที่มีคุณภาพและชวยในการแกไขปญหา
ของชุมชน สังคม และประเทศ สังคมไดรับองคความรูจากงานวิจัยที่มีคุณภาพและชวยในการแกไขปญหาของชุมชน สังคม และประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนผูนําดานบริการวิชาการดวยวัฒนธรรมองคกรที่เปนนักปฏิบัติดวยความหวงใย ใสใจและดูแลสังคม
เปนองคกรดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอด ฟนฟู วัฒนธรรมประเพณี
รวมอนุรักษ สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษา มีบทบาทในการสงเสริมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สรางการบริหารและจัดการองคกรที่ดี

เปาประสงค
เปนองคกรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ
มีธรรมภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทางวิธีการหารายไดเพื่อการพึ่งตนเอง

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปณิธาน
มุงเนนการผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรดานสุขภาพสัตวที่มีคุณภาพ เปนผูรอบรูเชิงปฏิบัติการดานการจัดการสุขภาพสัตวใหพอเพียงกับความ
ตองการของประเทศ เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะดานสุขภาพสัตวและการผลิตอาหารปลอดภัยไปใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งมีสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยผดุงไวซึ่งความมีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม
ปรัชญา
ใสใจสุขภาพสัตว ปฏิบัติดีเดน เนนคุณธรรม ชี้นําสังคม
วิสัยทัศน
สถาบันชั้นนําในอาเซียน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวนักปฏิบัติ มุงเนนนวัตกรรม การวิจัย การบริการวิชาการ รองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกและเปนที่ยอมรับในสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตสัตวแพทยและนักวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ระดับปริญญา ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอยางมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งในประเทศ
และกลุมอาเซียน
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิชาชีพระดับชาติ และระดับอาเซียน
3. ใหบริการวิชาการดานสุขภาพสัตว สงเสริมการเลี้ยงสัตวและการสัตวแพทยสาธารณสุขแกชมุ ชนและสังคม
4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. บริหารจัดการหนวยงานใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและการจัดอันดับสากล
เปาประสงคหลัก

บัณฑิตนักปฏิบัติเปนที่ยอมรับตอสังคม

กลยุทธ 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2.
3.
4.
5.
ตัวชี้วัด 1.

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตสูการเปลี่ยนแปลงใหทันตอพลวัตรของสังคมไทยและสังคมโลก
พัฒนานักศึกษาอยางสรางสรรคใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม
พัฒนานักศึกษาเขาสูความเปนเลิศทางวิชาชีพ
พัฒนาหองปฏิบัติการและ สิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
จํานวนหลักสูตรที่รวมมือกับบัณฑิต ผูใชบัณฑิต และองคกรวิชาชีพ

2. รอยละของ จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ
3. รอยละของจํานวนรายวิชาที่พัฒนาไปสู e-learning
4. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท
5. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่เขารวมทักษะการปฏิบัติ
6. รอยละของ นักศึกษาที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ
7. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
8. จํานวนหองปฏิบัติการและหรือสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสม 2 หอง และหรือจํานวนสื่อการเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มุงเนนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมและประเทศ
เปาประสงคหลัก

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอผูบริโภค และผูประกอบการ รวมทั้งประยุกตกับวิถีภูมิปญญาที่เหมาะสม

กลยุทธ 1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร
2. พัฒนาระบบการจัดการดานการบริหารงานวิจัย
3. สนับสนุนและสงเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางคุณคาในเชิงพาณิชยและการใชประโยชนเพื่อสังคม
ประเทศ

4. พัฒนาและสรางเครือขาย ความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยและงานสราง สรรคกับภาค รัฐเอกชนชุมชนและสังคมทั้งภาย ในและตาง

ตัวชี้วัด 1. จํานวนแหลงทุนที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
2. รอยละของคณาจารยที่ทํางานวิจัย ไมนอยกวา
3. จํานวนระบบการบริหารจัดการของงานวิจัยของคณะ จํานวน
4. จํานวนผลงานวิจัยที่นําใชประโยชนเพื่อการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ และหรือการแกไขปญหาเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
5. จํานวนเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิจัย และงานสราง สรรคทั้งภาย ในและตาง ประเทศที่เพิ่ม ขึ้นทางสุขภาพสัตว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภูมิภาคตะวันออก
เปาประสงคหลัก เปนศูนยกลางการบริการวิชาการดานสัตวแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
กลยุทธ 1. พัฒนาคณะใหเปนองคกรที่นําเสนอทางเลือกที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
2. สนับสนุนใหคณะเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของภาคตะวันออก
ตัวชี้วัด 1. จํานวนโครงการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนในการดูแลสุขภาพสัตว
2. จํานวนโครงการของคณะที่บริการวิชาการใหกับชุมชนที่เนนการปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน
เปาประสงคหลัก

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและถายทอดจากรุนสูรุนอยางยั่งยืน

กลยุทธ

สงเสริมอนุรักษสืบสานศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัด

จํานวนโครงการที่มีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสงเสริมภาพลักษณของคณะและมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยใน
ระดับภูมิภาคตะวันออก
เปาประสงคหลัก

มีระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองตอหนวยงาน

กลยุทธ 1. สงเสริมระบบบริหารจัดการคณะที่ดีมีธรรมาภิบาล
2. สรางวัฒนธรรมที่องคกรดี และการสื่อสารที่ดี โดยเนนความสามารถ มองประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
3. จัดหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญาของคณะ

ตัวชี้วัด 1. มีระบบสารสนเทศดานงานประกันคุณภาพ
2. คะแนนดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ขอ 5.1.4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
3. ไดรับการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากองคกรสภาวิชาชีพ
4. รอยละความสําเร็จของการสื่อสารขององคกรที่เขาใจในทิศทางเดียวกัน
5. รอยละของความพึงพอใจในการสื่อสารขององคกรที่เขาใจในทิศทางเดียวกันของนักศึกษา บุคลากรของคณะ
6. รอยละความพึงพอใจของความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการของคณะ
7. รอยละของรายไดเพิ่มขึ้นตอปจากการบริหารโรงพยาบาลสัตว และหนวยชันสูตรรวมกัน

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมประกอบประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและการจัดอันดับสากล
1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกสําหรับการเรียนการสอน/วิจัย
2. กิจกรรมพัฒนาความรูดานวิชาชีพสําหรับอาจารย
3. กิจกรรมพัฒนาความรูดานวิชาชีพสําหรับบุคลากรทางสัตวแพทย
4. กิจกรรมเตรียมความพรอมของบุคลากรและอาจารยสําหรับ exit exam ทางสัตวแพทย
5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัย)
6. โครงการการควบคุมโรคติดตอและสงเสริมสุขภาพสัตวเลี้ยงในชุมชน
7. โครงการสัตวแพทยอาสา
8. โครงการอบรมความรู รักษาโรคพรอมตรวจสุขภาพและใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกสัตวเลี้ยงในชุมชน
9. แผนงานการจัดการเรียนการสอนดานการฝกปฏิบัติ
10. แผนงานบริการวิชาการ
11. แผนงานพัฒนาความคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาสําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร
12. กิจกรรมอบรมความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร
13. กิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตสูความสําเร็จ
14. กิจกรรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานดานคลินิกสัตวเล็ก
15. แผนการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมประกอบประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มุงเนนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมและประเทศ
1. แผนงานสงเสริมจัดหาแหลงทุนวิจัยภายนอก เชน สกอ./ สกว./ วช./ หนวยงานตางประเทศ
2. แผนงานการขอโครงการวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
3. แผนงานวิจัยดานสุขภาพสัตว
4. โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกของพยาธิในทางเดินอาหารของแพะในพื้นที่ อ.บอทอง จ.ชลบุรี
5. โครงการวิจัย เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสโรคขออักเสบและสมองอักเสบในแพะที่ระบาดในฟารมแพะในประเทศไทย
6. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของเมลาโทนินตอคุณภาพเซลลอสุจิแชแข็งที่เก็บจากอีพิดิไดมิสแมวบาน
7. โครงการวิจัย เรื่อง การแสดงออกของโปรตีนแมมมาเลี่ยนทารเก็ทออฟราพามับซิในเนื้องอกติดตอระบบสืบพันธุสุนัขดวยวิธีการทางอิมมูโนฮีสโตเคมี
8. โครงการวิจัย เรื่อง การลดการแสดงออกของยีน KLF-4 ตอการยับยั้งการเจริญของโรคมะเร็งผิวหนังสุนัขชนิดมาสตเซลลล
9. โครงการฝกอบรม “ การใชระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) เพื่อตอบสนองงบประมาณประจําป” (มหาวิทยาลัย)
10. แผนงานพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะสัตวแพทยศาสตร
11. แผนงานการขอโครงการวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
12.แผนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน เพื่อแกไขปญหา
13. โครงการวิจัย เรื่อง การตรวจวินิจฉัยพยาธิเม็ดเลือดในสุนัขชนิดเออริเชียเคนิสและบาบีเซีย สปชีส โดยการใชปฏิกิริยาลูกโซโพริเมอรเรสสําหรับศูนย
ชันสูตรโรคสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
14. โครงการวิจัย เรื่อง การตรวจหาเชื้อ พลาสโมเดียม แกลลินาเซียม ในไกพื้นเมืองจังหวัดชลบุรีดวยวิธีเนสเตดพีซีอาร
15. โครงการวิจัย เรื่อง อุบัติการณของการเกิดโรคหวัดในสุนัขและแมวที่มีสาเหตุจากการเกิดเชื้อ Human Influenza viruses subtype H3N2 ในอําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
16. โครงการวิจัย เรื่อง การสํารวจเชื้อ Trypanosome evansi ในกระบือในพื้นที่ภาค ตะวันออกของประเทศไทย ดวยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซเพอริเมอเรส
17. โครงการวิจัย เรื่อง ความรูทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการปองกันและควบคุมโรคแมวขวนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกสําหรับการเรียนการสอน/วิจัย

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมประกอบประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภูมิภาคตะวันออก
1. โครงการการควบคุมโรคติดตอและสงเสริมสุขภาพสัตวเลี้ยงในชุมชน
2. โครงการสัตวแพทยอาสา
3. โครงการอบรมความรู รักษาโรคพรอมตรวจสุขภาพและใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกสัตวเลี้ยงในชุมชน
4. แผนงานบริการวิชาการ

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมประกอบประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน
1. โครงการอนุรักษและรักษาสายพันธุไกพื้นเมืองจังหวัดชลบุรี
2. โครงการสืบสานประเพณีการอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ
3. โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิต
4. แผนงานสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมประกอบประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสงเสริมภาพลักษณของคณะและมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับเปนมหาวิทยาลัยในระดับ
ภูมิภาคตะวันออก
1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะสัตวแพทยศาสตร
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะสัตวแพทยศาสตร
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะสัตวแพทยศาสตร
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะสัตวแพทยศาสตร
7. โครงการการจัดการความรูคณะสัตวแพทยศาสตร
8. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทํากรอบแผนระยะ 5 ป
10. กิจกรรมการตรวจประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรจากองคกรสภาวิชาชีพ
11. แผนงานประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร
12. โครงการ/กิจกรรมของคณะสัตวแพทยศาสตรที่ไดรับจัดสรร
13. แผนการจัดการรายไดของคณะสัตวแพทยศาสตร

สวนที่ 5
แผนภูมิยุทธศาสตรและแผนเชื่อมโยง
คณะสัตวแพทยศาสตร

รายละเอียดความเชื่อมโยง พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2561-2565
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

1. จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพ
ตอบสนองความ
ตองการของผูใช
บัณฑิตทั้งใน
ประเทศและ
กลุมอาเซียน

1. มุงเนน
การผลิต
บัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่พึง
ประสงคและ
มีคุณภาพ

1. การผลิต
บัณฑิตและ
พัฒนา
นักศึกษาให
เปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
ระดับประเทศ

1. ผลิต
บัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มี
คุณภาพ
ภายใตการ
เรียนการ
สอนที่
ทันสมัยตาม
เกณฑ
มาตรฐาน
และการจัด
อันดับสากล

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

1. บัณฑิต
นักปฏิบัติ
เปนที่
ยอมรับตอ
สังคม

กลยุทธคณะ

1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให
ตรงตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร

ตัวชี้วดั คณะ

เปาหมายคณะ
62

63

64

65

1.1.1 จํานวนหลักสูตรที่รวมมือ
กับบัณฑิต ผูใชบัณฑิต และ
องคกรวิชาชีพ

2

2

2

2

2

1. โครงการ
สรางเครือขาย
ความรวมมือ
กับหนวยงาน
ภายนอก
สําหรับการ
เรียนการสอน/
วิจัย

รอง
คณบดี
ฝาย
วิชากา
รและ
วิจัย

หัวหนา
หลักสูตร

1.2.1 รอยละของ จํานวน
อาจารยที่ไดรับการพัฒนาดาน
วิชาชีพ

90

92

95

95

95

1. กิจกรรม
พัฒนาความรู
ดานวิชาชีพ
สําหรับ
อาจารย

รอง
คณบดี
ฝาย
วิชากา
รและ
วิจัย

รอง
คณบดี
ฝาย
วิชาการ
และวิจยั

O6,T1,T2,T4)

(S2,S4,S5,S7,W1,
W2,W6,W13,W14,

ผูกํากับ ผูรับผิดช
อบ
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั

61

(S1,S2,S8,W5,W8,W
9,W11,W12,
W13,W14,O3,O5,

1.2 การพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนสําหรับการ
เรียนรูตลอดชีวิตสู
การเปลี่ยนแปลงให
ทันตอพลวัตรของ
สังคมไทยและสังคม
โลก

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

2. กิจกรรม
พัฒนาความรู
ดานวิชาชีพ
สําหรับ
บุคลากรทาง

แข็งแรง"

O1,O2,T1,T2)

สัตวแพทย
3. กิจกรรม
เตรียมความ
พรอมของ
บุคลากรและ
อาจารย
สําหรับ exit
exam ทาง
สัตวแพทย

1.3 พัฒนานักศึกษา
อยางสรางสรรคให
เปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคของสังคม
(S1,S5,S7,S8,W13,
W14,W15,O1,O3,T1
,T4)

1.2.2 รอยละของจํานวน
รายวิชาที่พัฒนาไปสู elearning

10

10

12

14

16

1. โครงการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(มหาวิทยาลัย)

รอง
คณบดี
ฝาย
วิชากา
รและ
วิจัย

รอง
คณบดี
ฝาย
วิชาการ
และวิจยั

1.3.1 รอยละของจํานวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมจิต
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท

75

75

80

85

85

1. โครงการการ
ควบคุม
โรคติดตอและ
สงเสริมสุขภาพ
สัตวเลี้ยงใน
ชุมชน

รอง
คณบดี
ฝาย
บริหาร
และ
แผน

รอง
คณบดี
ฝาย
บริหาร
และแผน

2. โครงการสัตว

1.3.2 รอยละของนักศึกษาชั้นป
สุดทายที่เขารวมทักษะการ
ปฏิบัติ

100

100

100

100

100

แพทยอาสา
3. โครงการ
อบรมความรู
รักษาโรคพรอม
ตรวจสุขภาพ
และให
คําปรึกษาดาน
สุขภาพแกสัตว
เลี้ยงในชุมชน
4. แผนงานการ
จัดการเรียนการ
สอนดานการฝก
ปฏิบัติ
5. แผนงาน
บริการวิชาการ

รอง
คณบดี
ฝาย
วิชากา
รและ
วิจัย

หัวหนา
หลักสูตร

พันธกิจ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

เปาประสงค

มหาวิทยาลัย

กลยุทธคณะ

ตัวชี้วดั คณะ

คณะสัตว
แพทยฯ

1.4 พัฒนา
นักศึกษาเขาสู
ความเปนเลิศทาง
วิชาชีพ
(S1,S5,S6,S7,S8,
W2,W3,W13,W14,
W15,O1,O3,O5,T1
,T4)

เปาหมายคณะ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผูกํากับ
ตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

61

62

63

64

65

1.4.1 รอยละของ
นักศึกษาที่ไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพตอ
จํานวนนักศึกษาที่เขา
สอบ

50

50

55

55

60

1. กิจกรรมเตรียมความ
พรอมของบุคลากรและ
อาจารยสําหรับ exit
exam ทางสัตวแพทย

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจยั

1.4.2 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพ

100

100

100

100

100

1. โครงการการควบคุม
โรคติดตอและสงเสริม
สุขภาพสัตวเลี้ยงใน
ชุมชน

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

2. โครงการสัตวแพทย
อาสา
3. โครงการอบรมความรู
รักษาโรคพรอมตรวจ
สุขภาพและใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพแกสัตวเลี้ยง
ในชุมชน
4. กิจกรรมเตรียมความ

พรอมของบุคลากรและ
อาจารยสําหรับ exit
exam ทางสัตวแพทย
5. แผนงานพัฒนา
ความคิดเชิงวิพากษและ
การแกปญ
 หาสําหรับ
นักศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร
6. กิจกรรมอบรมความรู
ดานประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับ
นักศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร
7. กิจกรรมเสริมสราง
คุณภาพชีวิตสู
ความสําเร็จ
8. กิจกรรมเสริมสราง
ทักษะการปฏิบัติงานดาน
คลินิกสัตวเล็ก
9. แผนงานบริการ
วิชาการ

1.5 พัฒนา
หองปฏิบัติการและ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนที่ทันสมัย
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ
(S7,W2,W9,W11,
W13,O3,O5,T1,T2,
T3)

1.5.1 จํานวน
หองปฏิบัติการและ
หรือสื่อการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาชีพที่
มีความเหมาะสม 2
หอง และหรือจํานวน
สื่อการเรียนการสอน

2

2

3

3

4

แผนการปรับปรุง
รองคณบดีฝาย
หองเรียน หองปฏิบัติการ วิชาการและ
และการพัฒนาสื่อการ
วิจัย
เรียนการสอน

หัวหนา
หลักสูตร

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทย
ฯ

2. พัฒนางาน
วิจัย งานสราง

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

2. เปนองคกร
ที่มีศักยภาพ
ดานการวิจัย
และพัฒนาองค
ความรู

2. มุงเนนการ
วิจัย และ
พัฒนา
นวัตกรรมที่
สราง
มูลคาเพิ่ม
ใหกับสังคม
และประเทศ

2. ผลิตผล
งานวิจัยที่มี
ศักยภาพเปนที่
ยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
สังคมไดรับ
องคความรู
จากงานวิจัยที่
มีคุณภาพและ
ชวยในการ
แกไขปญหา
ของชุมชน
สังคม และ
ประเทศ สังคม
ไดรับองค
ความรูจาก
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและ
ชวยในการ
แกไขปญหา
ของชุมชน
สังคม และ

2. มีผลงานวิจยั
และนวัตกรรมที่
ตอบสนองตอ
ผูบริโภค และ
ผูประกอบการ
รวมทั้งประยุกต
กับวิถภี ูมิปญญา
ที่เหมาะสม

สรรคและ
นวัตกรรมที่
สรางคุณคา
ระดับชาติและ
ระดับอาเซียน

กลยุทธคณะ

ตัวชี้วดั คณะ

2.1 พัฒนาศักยภาพ 2.1.1 จํานวนแหลงทุน
นักวิจยั ของคณะ
ที่ไดรับสนับสนุนจาก
สัตวแพทยศาสตร
แหลงทุนภายนอก

เปาหมายคณะ

O3,O4,T3)

2.1.2 รอยละของ
คณาจารยที่ทํางานวิจัย
ไมนอยกวา

ผูกํากับ
ตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

61

62

63 64 65

1

1

2

2

2

1. แผนงานสงเสริมจัดหา
แหลงทุนวิจัยภายนอก
เชน สกอ./ สกว./ วช./
หนวยงานตางประเทศ

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจยั

นักวิจยั

75

80

82

85 90

1. แผนงานการขอ
โครงการวิจัยของอาจารย
ประจําและนักวิจัยจาก
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจยั

นักวิจยั

(S4,S5,S7,W3,W4,
W5,W6,W14,W15,

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2. แผนงานวิจัยดาน
สุขภาพสัตว
2.1
โครงการวิจัย เรื่อง ความ
ชุกของพยาธิในทางเดิน
อาหารของแพะในพื้นที่
อ.หนองปรือ จ.ชลบุรี
2.2 โครงการวิจัย เรื่อง
ลักษณะทางพันธุกรรม
ของไวรัสโรคขออักเสบ
และสมองอักเสบในแพะ
ที่ระบาดในฟารมแพะใน
ประเทศไทย

2.3 โครงการวิจัย เรื่อง
การศึกษาผลของเมลา
โทนินตอคุณภาพเซลล
อสุจิแชแข็งที่เก็บจาก
อีพิดิไดมิสแมวบาน
2.4 โครงการวิจัย เรื่อง
การแสดงออกของโปรตีน
แมมมาเลี่ยนทารเก็ท
ออฟราพามับซิในเนื้อ
งอกติดตอระบบสืบพันธุ
สุนัขดวยวิธีการทางอิมมู
โนฮีสโตเคมี
2.5 โครงการวิจัย เรื่อง
การลดการแสดงออกของ
ยีน KLF-4 ตอการยับยั้ง
การเจริญของโรคมะเร็ง
ผิวหนังสุนัขชนิดมาสต
เซลล

ประเทศ

2.2 พัฒนาระบบ
การจัดการดานการ
บริหารงานวิจยั
(S4,S5,S7,W1,W3,
W4,W5,W6,W14,
W15,O3,O4,T1,T2,
T3)

2.2.1 จํานวนระบบการ
บริหารจัดการของ
งานวิจัยของคณะ
จํานวน

1

1

1

2

2

1. โครงการฝกอบรม “
การใชระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของประเทศ
(NRMS) เพื่อตอบสนอง
งบประมาณประจําป”
(มหาวิทยาลัย)2. แผนงาน
พัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของคณะสัตว
แพทยศาสตร

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจยั

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจยั

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

เปาประสงค
มหาวิทยาลัย

กลยุทธคณะ

ตัวชี้วดั คณะ

คณะสัตว
แพทยฯ
2.3 สนับสนุนและสงเสริม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสราง
คุณคาในเชิงพาณิชยและการใช
ประโยชนเพื่อสังคม
(S4,S5,S7,W1,W3,
W4,W5,W6,W14,
W15,O3,O4,T1,T2,
T3)

2.3.1 จํานวน
ผลงานวิจัยที่นําใช
ประโยชนเพื่อการ
แกไขปญหาเชิงพื้นที่
และหรือการแกไข
ปญหาเชิงพาณิชย
และอุตสาหกรรม

เปาหมายคณะ
61

62 63 64 65

1

1

1

2

2

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. แผนงานการขอ
โครงการวิจัยของ
อาจารยประจําและ
นักวิจัยจากหนวยงาน
ภายในและหนวยงาน
ภายนอก
2. แผนงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชน เพื่อ
แกไขปญหา
3. โครงการวิจัย เรือ่ ง
การตรวจวินจิ ฉัยพยาธิ
เม็ดเลือดในสุนัขชนิดเอ
อริเชียเคนิสและบาบี
เซีย สปชีส โดยการใช
ปฏิกิริยาลูกโซโพริเมอร
เรสสําหรับศูนยชันสูตร
โรคสัตว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
4. โครงการวิจัย เรือ่ ง
การตรวจหาเชื้อ พลาส
โมเดียม แกลลินาเซียม
ในไกพื้นเมืองจังหวัด
ชลบุรีดวยวิธเี นสเตดพีซี

ผูกํากับ
ตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ
และวิจยั

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน
ผูวิจัย

อาร
5. โครงการวิจัย เรือ่ ง
อุบัติการณของการเกิด
โรคหวัดในสุนัขและแมว
ที่มีสาเหตุจากการเกิด
เชื้อ Human
Influenza viruses
subtype H3N2 ใน
อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6. โครงการวิจัย เรือ่ ง
การสํารวจเชื้อ
Trypanosome evansi
ในกระบือในพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย ดวยเทคนิค
ปฏิกิริยาลูกโซ
เพอริเมอเรส
7. โครงการวิจัย เรือ่ ง
ความชุกของพยาธิใน
ทางเดินอาหารของแพะ
ในพื้นที่
อ.บอทอง จ.ชลบุรี
8. โครงการวิจัย เรือ่ ง
ความรูท ัศนคติและการ
ปฏิบัติตัวในการปองกัน

และควบคุมโรคแมวขวน
ของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลบางพระ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.4 พัฒนาและสรางเครือขาย ความ
รวมมือในการพัฒนางานวิจัยและงาน
สราง สรรคกับภาค รัฐเอกชนชุมชนและ
สังคมทั้งภาย ในและตาง ประเทศ
(S1,S3,S4,S7,W3,W4,W16,O1,O2,T3)

2.4.1 จํานวนเครือขาย
ความรวมมือในการ
พัฒนางานวิจัย และ
งานสราง สรรคทั้งภาย
ในและตาง ประเทศที่
เพิ่ม ขึน้ ทางสุขภาพ
สัตว

2

2

2

3

3

1. โครงการสราง
เครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก
สําหรับการเรียนการ
สอน/วิจัย

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ
และวิจยั

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจยั

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

3. บริการวิชา
การแกสังคม
โดยนําความรู
ผสานภูมิ
ปญญาและ
สรางความ
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน สังคม

3. ใหบริการ
วิชาการแก
สังคม มีสวน
รวมพัฒนา
ภูมิภาค
ตะวันออกให
เขมแข็ง

3. พัฒนาการ
บริการ
วิชาการเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน

3. เปน
ศูนยกลาง
แหงการ
เรียนรูและ
บริการ
วิชาการชั้น
นําในภูมิภาค
ตะวันออก

3. เปนผูนําดาน
บริการวิชาการ
ดวยวัฒนธรรม
องคกรที่เปนนัก
ปฏิบัติดวย
ความหวงใย ใส
ใจและดูแล
สังคม

3. เปน
ศูนยกลาง
การบริการ
วิชาการดาน
สัตวแพทย
และ
วิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว

กลยุทธคณะ

ตัวชี้วดั คณะ

เปาหมายคณะ
61 62 63 64 65
2

O3,T1)

3.1.1 จํานวน
โครงการที่
ตอบสนองตอ
ความตองการของ
ชุมชนในการดูแล
สุขภาพสัตว

3.2 สนับสนุนใหคณะเปน
ศูนยกลางพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่สําคัญของภาค
ตะวันออก
(S2,S4,S5,W4,W5,O1,O2,

3.2.1 จํานวน
โครงการของคณะ
ที่บริการวิชาการ
ใหกับชุมชนที่เนน
การปฏิบัติ

2

3.1 พัฒนาคณะใหเปนองคกรที่
นําเสนอทางเลือกที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม
(S2,S4,S5,W4,W5,O1,O2,

2

2

2

2

3

2

3

2

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการการ
รองคณบดี
ควบคุมโรคติดตอและ ฝายบริหาร
สงเสริมสุขภาพสัตว และแผน
เลี้ยงในชุมชน
2. โครงการสัตว
แพทยอาสา
3. โครงการอบรม
ความรู รักษาโรค
พรอมตรวจสุขภาพ
และใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพแกสัตวเลี้ยงใน
ชุมชน

O3,T1,T5)

ผูกํากับ
ตัวชี้วดั

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน

4. แผนงานบริการ
วิชาการ
4. ทํานุบํารุง
ศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทอง
ถิ่นและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

4. อนุรักษ
พัฒนา เผยแพร
เอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ภาคตะวันออก

4. เปนองคกร
ดานการ
อนุรักษ
พัฒนา
ถายทอด
ฟนฟู
วัฒนธรรม

4. การ
อนุรักษ
พัฒนา
ถายทอด
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ

4. รวมอนุรักษ
สงเสริมและ
สรางจิตสํานึก
ใหบุคลากรและ
นักศึกษา มี
บทบาทในการ
สงเสริมเกี่ยวกับ

4.1.จํานวน
4. วัฒนธรรม 4.1 สงเสริมอนุรักษสืบสาน
โครงการทีม่ ีสวน
ภู
ม
ิ
ศาสนาวั
ฒ
นธรรมและ
และภูมิ
รวมในการอนุรกั ษ
ปญญาทองถิ่น
ปญญา
ทองถิ่นไดรับ (S1,S3,W1,W4,O1,O3,O4,T4) สืบสานศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
การอนุรักษ
ปญญาทองถิ่น
และถายทอด
จากรุนสูรุน

2

2

2

2

2

1. โครงการอนุรักษ
และรักษาสายพันธุไก
พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี
2. โครงการสืบสาน
ประเพณีการอุทิศ
สวนกุศลใหอาจารย

ผูชวย
ผูชวยคณบดี
คณบดีดาน
ดานงาน
งานประกัน
ประกัน
คุณภาพ คุณภาพทาง
ทาง
การศึกษา
การศึกษา

ประเพณี

ปญญา
ทองถิ่นไปใช
ประโยชน
อยางยั่งยืน

ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

อยางยั่งยืน

ใหญ
3. โครงการอบรม
คุณธรรมนําชีวิต
4. แผนงานสงเสริม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

5. บริหารจัด
การเชิงธรรมา
ภิบาลเพื่อกาว
สูความเปน
องคกร
คุณภาพ

5. พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
องคกร
ดวย
หลักการ
บริหาร
จัดการที่ดี
ในทุกมิติ

5. สรางการ
บริหารและ
จัดการองคกร
ที่ดี

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

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

5. มีระบบ
การบริหาร
จัดการองคกร
ใหมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และ
ตอบสนองตอ
หนวยงาน

กลยุทธคณะ

5.1 สงเสริมระบบ
บริหารจัดการ
คณะที่ดมี ีธรรมาภิ
บาล
(S3,S6,W4,W7,
W9,O5,T1)

ตัวชี้วดั คณะ

เปาหมายคณะ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูกํากับ
ตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

61

62

63

64 65

5.1.1 มีระบบ
สารสนเทศดานงาน
ประกันคุณภาพ

มี

มี

มี

มี

มี

1. กิ จ กรรมพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ระบบสารสนเทศของคณะสัตว
แพทยศาสตร

รอง
คณบดี
ฝาย
บริหาร
และแผน

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน

5.1.2 คะแนนดาน
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
คณะ ขอ 5.1.4 การ
บริหารดวยหลักธรร
มาภิบาล

5

5

5

5

5

1 . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารด า นการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาคณะสั ต ว
แพทยศาสตร

รอง
คณบดี
ฝาย
บริหาร
และแผน

ผูชวยคณบดี
ดานงาน
ประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา

2 . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิ บั ติก ารเตรีย มความพร อ ม
การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของคณะสัตว
แพทยศาสตร
3 . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก ารต รวจ ป ระ เมิ น
คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ าภ ายใน
ระดับ หลัก สูตร ของคณะสัตว
แพทยศาสตร
4 . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก ารต รวจ ป ระ เมิ น
คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ าภ ายใน
ระดั บ คณ ะ ของคณ ะสั ต ว
แพทยศาสตร

พึ่งตนเอง

5 . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการบริ ห าร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร
6. โครงการการจัดการความรู
คณะสัตวแพทยศาสตร
7.โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ
สัตวแพทยศาสตร
8. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํากรอบ
แผนระยะ 5 ป
5.1.3 ไดรับการ
รับรองสถาบันและ
หลักสูตรจากองคกร
สภาวิชาชีพ

ได

ได

ได

ได

ได 1. กิจกรรมการตรวจประเมิน
รับรองสถาบันและหลักสูตร
จากองคกรสภาวิชาชีพ

รอง
คณบดี
ฝาย
วิชาการ
และวิจยั

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจยั

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

คณะสัตว
แพทยฯ

เปาประสงค
มหาวิทยาลัย

กลยุทธคณะ

ตัวชี้วดั คณะ

คณะสัตว
แพทยฯ
5.2 สราง
วัฒนธรรมที่
องคกรดี และการ
สื่อสารที่ดี โดย
เนนความสามารถ
มองประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้ง
(S3,S6,W4,W7,
W9,O5,T1)

เปาหมายคณะ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผูกํากับ
ตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

61

62

63

64 65

5.2.1 รอยละ
ความสําเร็จของการ
สื่อสารขององคกรที่
เขาใจในทิศทาง
เดียวกัน

75

78

80

80

82 1. แผนงานประชุมคณะ
สัตวแพทยศาสตร

รอง
คณบดี
ฝาย
บริหาร
และแผน

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน

5.2.2 รอยละของ
ความพึงพอใจในการ
สื่อสารขององคกรที่
เขาใจในทิศทาง
เดียวกันของ
นักศึกษา บุคลากร
ของคณะ

75

78

80

80

82 1. โครงการ/กิจกรรม
ของคณะสัตว
แพทยศาสตรที่ไดรับ
จัดสรร

รอง
คณบดี
ฝาย
บริหาร
และแผน

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน

5.2.2 รอยละความ
พึงพอใจของ
ความสําเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ
ของคณะ

80

80

85

85

90 1. โครงการ/กิจกรรม
ของคณะสัตว
แพทยศาสตรที่ไดรับ
จัดสรร

รอง
คณบดี
ฝาย
บริหาร
และแผน

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน

5.3 จัดหารายได
จากการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ทรัพยสิน
ทรัพยสินทาง
ปญญาของคณะ
(S1,S5,S8,W5,
W11,W12,O1
,O2,O6,T1,T3)

5.3.1 รอยละของ
รายไดเพิ่มขึน้ ตอป
จากการบริหาร
โรงพยาบาลสัตว
และหนวยชันสูตร
รวมกัน

5

5

6

8

10 1. แผนการจัดการ
รายไดของคณะสัตว
แพทยศาสตร

รอง
คณบดี
ฝาย
บริหาร
และแผน

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และแผน

