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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดเปดสอนในระดับ

ปริญญาตรี ทั้งสิ้น จํานวน 6 หลักสูตร  
นิสิต รวมท้ังสิ้น 1,139 คน อาจารยประจํา 37  คน คณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย รวมทั้งสิ้น 4 คน โดยคณาจารยท่ีมีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาจํานวน 13 คน  

งบประมาณในป 2559 รวมทั้งสิ้น 22,255,482.70 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 10,046,450.00 บาท และงบประมาณเงินรายได 12,209,032.70 บาท 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในตามเกณฑ CUPT  
 ผลการประเมินท้ัง…17…..ตัวบงชี้  
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ ไดแก  
ตัวบงชี้ C.1aaการรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา   ระดับ 2.83 
ตัวบงชี้ C.2aaการไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ C.3aaคุณภาพบัณฑิต     ระดับ 2.80 
ตัวบงชี้ C.4aaผลงานของผูเรยีน     ระดับ 2.50 
ตัวบงชี้ C.5aaคุณสมบัติของอาจารย     ระดับ 2.83 
ตัวบงชี้ C.6aaผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย    ระดับ 2.50 
ตัวบงชี้ C.7aaการกํากับมาตรฐานหลักสูตร     ระดับ 2.80 
ตัวบงชี้ C.8aaการบริหารและจัดการของผูบริหารมหาวิทยาลัย   ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของกรรมการประจําคณะ   ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ    ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ C.9aaผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ     ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา     ระดับ 2.83 
ตัวบงชี้ C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย     ระดับ 2.33 
ตัวบงชี้ C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะ     ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ C.13 การสงเสรมิสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม     ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ S.1aaจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค   ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ S.2aaStudent Mobility - Inbound/outbound, part - time/   
        full - time of international students     ระดับ 2.00 
ตัวบงชี้ S.3aaGreen University     ระดับ 3.00 
ตัวบงชี้ S.4aaการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา   ระดับ 3.00 
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จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา  
 จุดเดน  

1. งานวิจัยมีการบูรณาการระหวางศาสตรที่แตกตางกันในคณะฯ 
 จุดที่ควรพัฒนา   

1. ปรับปรุงการดําเนนิงานระดับหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
2. พัฒนาใหคณาจารยมีตาํแหนงทางวิชาการ 

 
 



 
หนา ซ รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

“ขุมปญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
คํานิยามวิสัยทัศนและขอบเขตการดําเนินการ 
 

ขุมปญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผนดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุงเนนการสราง
รากฐานเพ่ือการพัฒนาใหกับประเทศ พรอมท้ังแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพรอมใหกับทุกภาคสวน 
ในสังคมไทย ดวยองค ความรู และวิทยาการที่ ทันสมัย ภายใตขอบเขตของศาสตรที่สําคัญ 7 ดาน 
ประกอบดวย (1) ศาสตรทางทะเล (2) ศาสตรท่ีเก่ียวของกับผู สูงอายุ (3) ศาสตรทางดานการศึกษา (4) 
ศาสตรที่เกี่ยวของกับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตร ท่ีเกี่ยวของกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตรทางดานโลจิสติกส และ (7) ศาสตรที่เกี่ยวของกับภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจนท่ีวา “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-led Development) ควบ
คูกับการสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาตะวันออก พรอมดวยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ท่ีมีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอยางเปนพลวัตในปจจุบันและในอนาคตไดอยาง
มั่นคงจากคํานิยามวิสัยทัศนที่กลาวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน  ซึ่งเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการปรับปรงุและพัฒนาแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุงมั่นที่จะพัฒนาผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญใน 3 ดาน คือ (1) ดานคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ดาน
ศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ดานคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการเสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝเรียนรูตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ และ
ดําเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา 
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง  
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 สวนท่ี 1 
โครงรางองคกร 

(Organization Profile) 
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สวนท่ี  1 
โครงรางองคกร (Organization Profile) 

 
P.1 ลักษณะขององคกร (Organizational Description) 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร (Organizational Environment) 
 (1) หลักสูตรและบริการ (Product Offerings) 
 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจํานวน 6 สาขาวิชา ดังนี้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมการตลาด และกลุมการเงิน) 
  2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 
  3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ดําเนินการปดหลักสูตร) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

โดยมีจํานวนนิสิตทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน   
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรของคณะแลว คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ยังรับผิดชอบดูแลวิชาพ้ืนฐานใหกับ คณะอัญมณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มีงานวิจัยที่ตอบโจทยความ
ตองการของทองถิ่น งานอบรม บริการวิชาการที่ทํารวมกับชุมชน และมีบทบาทนําในการกําหนดนโยบายใน
การพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรปูธรรม 

 
 (2) พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม และสมรรถนะหลักขององคกร (Mission, Vision, Values and 
Core Competencies)  
 พันธกิจ (Mission) 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กลาวคือ 
  1. จัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม เสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการและการใฝเรียนรูตลอดชีวิต 
บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู ทั้งวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ใหบริการ
วิชาการ ถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดง
บทบาทนําในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 
  
 วิสัยทัศน (Vision) 
 “บูรณาการวิทยาการตางศาสตร เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สรางคนรุนใหมใหอุดมคุณธรรมและจริยธรรม” 
 “Interdisciplinary integration for modernized society, moral and ethic - based people” 
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 คานิยม (Values) 
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี จะรวมมือกันลดความขัดแยง
ในองคกร อยูรวมกันดวยความเขาใจ เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เสียสละ และมุงมั่นท่ีจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี 
สรางคนดีที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติบานเมือง ใหเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต 
B: Breaking the wall 
 ลดกําแพงที่กอใหเกิดความขัดแยง การแบงฝาย แบงพวก ในองคกร 
U: Understanding 
 เขาใจถึงปญหา และความเปนไปขององคกร และสภาพแวดลอม 
U: Unity 
 ความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองคกร ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน 
S: Spirit 
 เสียสละ มุงมั่นในการทํางานดวยความรับผดิชอบ และรวมกันพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

S: Speed ความรวดเร็ว ในการทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ 
P: Proactive ความกระตือรือลน มุงทํางานเพ่ือองคกร 
I: Initiative ความคดิริเร่ิม สรางสรรค เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
R: Respect ความเคารพนับถือ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
I: Industrious ความขยัน มุงมั่น ในงานสรางคนดีใหแผนดินประสบความสําเร็จ 
T: Team work การทํางานเปนทีม ยอมรบั และใหอภัยซึ่งกันและกัน ทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

A: Advantage 
 สรางประโยชนใหแกสังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่อง 
 
 สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competencies) 

  1. จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานใหกับคณะตางๆ ในวิทยาเขต 
  2. งานบริการและงานวิจัยที่ครอบคลุม ทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  

 สมรรถนะหลักทั้ง 2 ประเด็นดังกลาว สงเสริมใหคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีความสามารถใน
การใหบริการวิชาการ ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การอบรมใหความรู การวิจัยและอื่นๆ ไดอยาง
กวางขวาง ครอบคลุม และพรอมรองรบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางตอเน่ือง 
 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 

สวนงานมีบุคลากรท้ังสิ้น 46 คน  (ขอมลู ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2560) จําแนกเปน 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 31 คน มีวุฒิปริญญาเอก 12 คน 
วุฒิปริญญาโท 19 คน เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน และตําแหนงอาจารย 30 คน 
 2. ขาราชการ จํานวน 3 คน มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒิปริญญาโท 1 คน เปนตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 2 คน และตําแหนงอาจารย จํานวน 1 คน 
 3. พนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินรายไดสวนงาน จํานวน 12 คน มีวุฒิปริญญาโท 7 คน เปน
ตําแหนงอาจารยชาวไทย 6 คน ตําแหนงอาจารยลูกจางชาวตางชาติ 1 คน มีวุฒิปริญญาตรี 5 คน เปน
ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 4 คน และตําแหนงนักวิชาการศึกษา 1 คน  
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 คณะสรางการมีสวนรวมในการกําหนดคาเปาหมายในการทํางานท้ังระดับของบุคคล และระดับคณะ 
เพื่อสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจ และความมุงมั่นในการทํางาน เพ่ือการพัฒนารวมกันในองคกร ในรูปของ
คณะกรรมการ 
 
 (4) สินทรัพย (Assets) 
 ใชอาคารและสํานักงานรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และมีหองปฏิบัติการเฉพาะ ไดแก 
  1. หองปฏิบัติการพื้นฐาน  
  2. หองปฏิบัติการโรงเรือนเกษตร  
  3. หองปฏิบัติการทางภาษา  
  4. หองปฏิบัติการเฉพาะทาง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 

 
(5) กฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Requirements) 

 คณะฯดําเนินการภายใตกฎระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา และมีหนวยงานภายนอกในการ
กํากับดูแลใหเกิดการดําเนินงานที่โปรงใส มีธรรมาภิบาล และมีระบบจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ที่ตรวจสอบบัญชีและทรัพยสินทางราชการ 

 
ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationships) 
 (1) โครงสรางองคกร (Organizational Structure) 
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 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีสํานักงานคณบดีที่มีสายสนับสนุนอยูภายใตกองบริหาร
วิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ซึ่งท้ังสามคณะที่ตั้งอยูที่วิทยาเขตใช สํานักงานและเจาหนาท่ีรวมกัน ตาม
นโยบายรวมบริการประสานภารกิจ เพ่ือประหยัดงบประมาณ และเพื่อเปนการใชบุคลากรให เต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

 
  
 สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลนโยบายการบริหาร โดยมีอธิการบดีเปนผูรับนโยบายและดําเนินการใน

ระดับมหาวิทยาลัย สวนในระดับคณะ มีคณะกรรมการประจําเปนผูกํากับดูแลนโยบายการบริหารของคณะ 
โดยมีคณบดีเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ มีรองคณบดี ผูชวยอธิการบดี และประธานสาขาวิชา เปน
คณะกรรมการหลัก นอกจากนั้นยังมีการแตงตั้งคณะทํางานท่ีมาจากผูแทนของบุคลากรแตละสาขา เพ่ือสราง
การมีสวนรวมในการดําเนนิการดานตางๆ ของคณะอีกดวย 

   
  (2) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Customers and Stakeholders) 
 ตลาดแรงงานที่รองรับบัณฑิตทั้ง 5 สาขา อยูในเกณฑดี (บัณฑิตที่ไดงานทํามีจํานวนรอยละ 80  ของ

บัณฑิตที่จบในแตละป) ผูใชบัณฑิตมีความคาดหวังที่จะไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย และชวยองคกรในการลดหรือแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 
  (3) ผูสงมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners) 
 โรงเรียนมัธยมและผูปกครอง ถือเปนผูสงมอบหลักที่สําคัญ เนื่องจากเด็กนักเรียนที่สอบเขา

มหาวิทยาลัย และเลือกท่ีจะเรียนกับคณะ ผานการศกึษาและอบรมสั่งสอนมาจากบานและโรงเรียนเปนสําคัญ 
 ในดานของพันธมิตรที่ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือ ไดแก องคกรและหนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนผูประกอบการ สถานประกอบการ และศิษยเกาที่ใหความรวมมือ ตลอดจนการเอ้ือเฟอสนับสนุน 
ทุนการศึกษา สถานที่ฝกงาน ฝกสหกิจศึกษา ตลอดจนใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของสงัคม และผูใชบัณฑติ 
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 กลไกสําคัญที่คณะใชในการสื่อสารกับผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ผานทางการประชุมหารือ การวิพากย
หลักสูตรตลอดจนการสํารวจขอมูล และทําแบบสอบถาม 

 
P.2 สภาวการณขององคการ (Organizational Situation) 

ก. สภาพดานการแขงขัน (Competitive Environment) 
 (1) ลําดับในการแขงขัน (Competitive Position) 
 หลักสูตรของคณะทั้ง 5 หลักสูตร ถือไดวาอยูในแถวหนาของระดับจังหวัด แตในระดับภาคตะวันออก  
จะเปนรองคณะตางๆ ที่บางแสน และจากมหาวิทยาลัยของรฐั ที่เปดวิทยาเขตที่จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง และ
ชลบุรี  
 
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes) 

ขอกําหนดในเร่ืองสัดสวนของอาจารยตอนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวโนวการลดลงของจํานวน
นักเรียนมัธยมที่จะเขามหาวิทยาลัย สงผลตอจํานวนรับเขาของนิสิตใหมของคณะฯ อยางไรก็ตามดวยความ
หลากหลายของศาสตรตางๆ ภายในคณะสามารถนํามาใชในการบูรณาการทั้งดานงานวิจัย งานวิชาการ และ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการพัฒนางานงานวิชาการ และการผลิต
บัณฑิตของคณะ 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหสามารถแขงขันกับ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ และเพื่อตอบสนองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยนํากลยุทธจัดการเรียนการ
สอนที่เนนการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห การแกไขปญหา การวางแผนการดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผล โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของนิสิตและชุมชน สรางรูปแบบการฝกงานให
นิสิตไดลงฝกงานในลักษณะสหกิจศึกษาในจังหวัดใกลเคยีง 

 
 (3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
 แหลงของขอมูลที่จะนําขอมูลมาเปรียบเทียบ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการแขงขัน ในระยะ
เริ่มตน จะเปนการแขงขันกับตัวเอง และเปรียบเทียบกับคณะที่มีหลักสูตรใกลเคียงกัน ภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา  โดยอัตราการมีงานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทักษะการสื่อสาร จํานวนผลงาน
วิชาการไดรับการตีพิมพ และอัตราการไดงานทําของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาเปนขอมูลในการเปรียบเทียบ 
 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context) 
 ความทาทายเชิงกลยุทธ คือ การพัฒนาการผลิตบัณฑิตใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาการใหบริการวิชาการ การวิจัย และการเปนท่ีพึ่งของสังคมอยางยั่งยืน 
 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ คือ คณะวิทยาศาสตรืและศิลปศาสตรมีความพรอมดานบุคลากรที่

มีความรูความสามารถในหลายศาสตรสาขาวิชา ไดรับการยอมรับเปนอยางดีในสังคม ระดับทองถิ่น บริหาร
จัดการภายใตนโยบายรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาลัย ชวยลดภาระดานงบประมาณเปนจํานวน
มาก และในปจจุบันคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีบทบาทนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาทั้งในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค และในระดับประเทศ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 
          คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีองคประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของ
คณะ ดังน้ี 

  1. การปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร โดยการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรท้ังคณะ 

  2. การปรบัปรุงโครงสรางการบริหารจัดการภายในคณะใหมีความชัดเจนโปรงใสและเขาใจได 

  3. มีระบบการติดตามผลการดําเนนิงานของสวนงานตามตัวบงชี้ของยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะ 

  4. มีระบบการประกันคุณภาพที่มีการตรวจประเมนิอยางตอเนื่อง 

  5. มีระบบควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู 

  6. มีการใหรางวัล ยกยองชมเชย และการจัดสวัสดิการอยางเหมาะสม 

  7. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

  8. มีการวางระบบประเมินผูบริหารอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม 
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 สวนท่ี 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
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ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปการศึกษา 2559 
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ตัวบงชี้ที่ C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศกึษา (Success Rate)  
 
เกณฑการประเมิน  

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

ตารางที่ C.1-1 ขอมูลการรบัเขาของนิสิตในหลักสูตร  
ภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษา 
จํานวนผูสมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จํานวนผูมีสิทธิเขา
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จํานวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จํานวนนิสิต 
 ณ สัปดาห
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2555 1,079 550 506 342 339 
1/2556 1,619 550 785 421 364 
1/2557 1,257 590 587 359 330 
1/2558 3,072 590 664 410 391 
1/2559 1,556 380 626 349 285 

 
ตารางที่ C.1-2 ขอมูลจํานวนนิสิตในแตละชั้นป  

ปการศึกษา 

นิสิต 
รวม  
(ภาค
ปลาย) 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 > ป 4 
ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

2555 342 339 473 435 249 247 359 357 239 144 1,522 
2556 421 364 288 257 362 353 237 229 257 105 1,308 
2557 359 330 335 309 258 247 380 368 97 54 1,308 
2558 410 391 315 314 295 296 241 200 132 86 1,287 
2559 349 285 332 314 289 277 292 225 100 38 1,139 

หมายเหตุ : 1. เก็บเปนภาคการศึกษา ส้ินสัปดาหที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในชองรวม ใหนับจํานวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปการศึกษามาบวกกัน 

 
ตารางที่ C.1-3 ขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 
รหัส 

แรกเขา 
จํานวนท่ี

ลงทะเบียน 
จํานวนนิสิตท่ีจบภายในระยะเวลา จํานวนนิสิตที่พนสภาพแตละช้ันป 
< 4 ป 4 ป > 4 ป 1 2 3 4 เปนตนไป รวม 

2555 342  234      107 
2556 421  266      88 
2557 359        94 
2558 410        88 
2559 349        99 



 
หนา 11 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตารางที่ C.1-4 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน : 

ช่ือหลักสูตร 

ปการศึกษา 

ระดับ 

2556 2557* 2558* 2559* 

จํานวน

รับ/จบ 

อัตราการ

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

(รอยละ) 

จํานวน

รับ/จบ 

อัตราการ

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

(รอยละ) 

จํานวน

รับ/จบ 

อัตราการ

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

(รอยละ) 

จํานวน

รับ/จบ 

อัตราการ

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

(รอยละ) 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด.......6........ หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    (54) 

49/   

21 

42.86 27 - 26 - - - 3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  
    (54) 

45/   

31 

68.89 20 - 28 - - - 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    (54) 

132/  

90 

68.18 111 - 122 - - - 3 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    สาขาการจัดการโลจิสติกส 

    และการคาชายแดน (54) 

130/ 

118 

90.77 159 - 141 - - - 3 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    สาขาระบบสารสนเทศ (54) 

17/    

6 

35.29 20 - 37 - - - 3 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

    สื่อสารทางธุรกิจ (56) 

- - 22 - 56 - 74 - 2 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (59) 

- -  - - - 21 - 3 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  

    (59) 

- -  - - - 25 - 3 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    (59) 

- -  - - - 87 - 3 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิตสาขาการจัดการโล 

     จิสติกสและการคาชายแดน  

     (59) 

- -  - - - 142 - 3 

ระดับคะแนนหลักสูตรปริญญาตรี         2.83 
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ช่ือหลักสูตร 

ปการศึกษา 

ระดับ 

2556 2557* 2558* 2559* 

จํานวน

รับ/จบ 

อัตราการ

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

(รอยละ) 

จํานวน

รับ/จบ 

อัตราการ

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

(รอยละ) 

จํานวน

รับ/จบ 

อัตราการ

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

(รอยละ) 

จํานวน

รับ/จบ 

อัตราการ

สําเร็จ

การ 

ศึกษา 

(รอยละ) 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร         2.83 

หมายเหตุ  * ยังไมมีนิสิตสําเร็จการศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
  ผลการดําเนินงานเก่ียวกับการรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในปการศึกษา 2559 
พิจารณาเปนประเด็นดังนี้ 
  การรับเขา 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดวางแผนการรับเขาของนิสิตใน 5 หลักสูตร ยกเวนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ไมเปดรับนิสิตในปการศึกษา 2559 ซึ่งขอมูลสรุปผลการ
ดําเนินการจากตารางท่ี C.1-1 ขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตร จะเห็นไดวาการรับเขาของนิสิตจาก
จํานวนที่ประกาศรับตามแผนการรับนิสิตของทุกหลักสูตรจํานวน 380 คน มีนิสิตท่ีเขาศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนในภาคตนปการศึกษา 2559 จํานวน 349 คน และเม่ือถึงภาคปลาย ปการศึกษา 2559 คง
มีนิสิตท่ีลงทะเบียน 285 คน ซึ่งจํานวนที่หายไปนั้นเกิดจากการลาออก พนสภาพเนื่องจากไมมาชําระเงิน 
และ ขาดคุณสมบัติ 
 การกํากับดูแลนสิิต 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีนโยบายการติดตามดูแลนิสิต ผานการดูแลของอาจารยท่ี
ปรึกษาของนิสิตในแตละหลักสูตรนิสิต โดยเฉพาะกับนิสิตช้ันปท่ี 1 ที่มีอัตราการตกออกมากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กับชั้นปอื่นๆ และพยายามลดอัตราการตกออกของนิสิตชั้นปที่ 4 โดยที่คณะฯไดกํากับติดตามอัตราการตก
ออกผานการประชุมคณะฯ นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือลดอัตราการตกออกของนิสิต เชน 
โครงการเตรียมความพรอมฯใหนิสิตชั้นปที่ 1 เปนตน ซึ่งขอมูลสรุปผลการดําเนินการจากตารางที่ C.1-2 
ขอมูลจํานวนนิสิตในแตละชั้นป จะเห็นไดวาจํานวนนิสิตที่คงอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2559 จํานวน 
1,139 คน โดยพิจารณาอัตราการคงอยูในแตละชั้นป คือ ชั้นปที่ 1 รอยละ 81.66 ช้ันปที่ 2 รอยละ 94.57  
ชั้นปที่ 3 รอยละ 95.84 และชั้นปที่ 4 รอยละ 77.05  
 การสําเร็จการศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดดําเนินการผลักดันใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร เชน การเปดรายวิชาใหนิสิตเก็บตกรายวิชาในภาคฤดูรอน การจัดตาราง
เรียนที่เอื้อตอการลงทะเบียนในรายวิชาท่ีนิสิตถอนหรือเรียนไมผาน เปนตน ซึ่งขอมูลสรุปผลการ
ดําเนินการจากตารางที่ C.1-3 ขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี จะ
เห็นไดวาการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนั้น นิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2556 จากจํานวนแรกเขาในชั้นป
ท่ี 1 จํานวน  421 คน เม่ือพิจารณาหักลบจํานวนนิสิตที่ไมมารายงานตัว สละสิทธ์ิและ ไมลงทะเบียนใน
ภาคเรียนแรก ทําใหมีจํานวนนิสิตคงเหลือ 373 คน ซึ่งจากจํานวนทั้งหมดนี้สามารถสําเร็จการศึกษา ในป
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การศึกษา 2559 ไดทั้งสิ้น 266 คน คิดเปน รอยละ 71.31 โดยหลักสูตรท่ีมีนิสิตสําเร็จการศึกษามากที่สุด
คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558  
  - กระบวนการติดตามอัตราการ drop out / retire ของนักศึกษา เน่ืองจากมี 3 สาขาวิชา ที่มี
อัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว รอยละ 70 ของนักศึกษาที่รับเขาปการศึกษา 
2555 และจบในปการศึกษา 2558  
  - กระบวนการเชิงรุก/ประชาสัมพันธที่ สงผลบวกตอการรับเขานิสิต เน่ืองจาก จํานวนการรับเขา
นิสิตมีแนวโนมลดลงใน หลายสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในการปฎิบัติในปการศึกษา 2559 ดังนี้  
  ในดานการรับเขานั้น คณะฯไดวิเคราะหชองทางการรับเขาของหลักสูตรฯ เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
วางแผนการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือใหตรงกับกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับหลักสูตร เชน โครงการ
บุตรเกษตรกรของหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร เปนตน ท้ังนี้ในปการศึกษา 2559 มี 3 หลักสูตรที่มี
จํานวนนิสิตรับเขานอยกวาเปาหมายที่กําหนดไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ  หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้จากการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหจํานวนนิสิตรับเขาไมเปนไปตาม
เปาหมาย เกิดจากปจจัยหลักภายนอกประการหนึ่ง คือ การแขงขันของสถาบันการศึกษาที่มีการเปด
หลักสูตรที่ใกลเคียงกัน รวมถึงรอบเวลาในการรับสมัครที่บางสถาบันสามารถเปดรับสมัครไดกอน และ
สําหรบัอีก 2 หลักสูตร ที่มจีํานวนนิสิตรับเขาสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด คือ สาขาการจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน และสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ นั้นจากการวิเคราะหแลวพบวาเปนไปได
จาการทีท้ั่งสองหลักสูตรเปนหลักสตูรที่อยูในกระแสนิยมของผูเรียนจึงทําใหมีจํานวนนิสิตเพ่ิมขึ้น 
 แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการรับนิสิตเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2559 แลวพบวาจํานวน
นิสิตที่เขาศึกษาคิดเปน รอยละ 91.84 ของเปาหมายที่ต้ังไว  และเมื่อคิดสัดสวนของจํานวนนิสิตที่ลาออก 
พนสภาพเนื่องจากไมมาชําระเงิน และ ขาดคุณสมบัติ จะอยูที่ รอยละ 8.16  ซึ่งต่ํากวาการคาดการณของ
คณะฯ ท่ีประมาณการไวท่ี รอยละ 12  และเมื่อต่ํากวาเทยีบกับปการศกึษา 2557 และ 2558 
 และดานการสําเร็จการศึกษาน้ันนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2556 และสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2559 คิดเปน รอยละ 71.31 ซึ่งมากกวาคาเปาหมายที่ รอยละ 70 และเพิ่มขึ้นจากในป
การศึกษา 2558 

ซึ่งเม่ือพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในปงบประมาณ 2560 ท่ี
เกี่ยวของกับประเด็นนี้ คือ ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต กลยุทธที่ 1.1 การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ และกระบวนการรับเขาผูเรียน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่เลือกเรยีน ประกอบดวย 2 
ตัวชี้วัด คือ  
 
ตารางที่ C.1-5 ตัวชี้วัดกลยุทธที่ 1.1 การพัฒนาการประชาสัมพันธ และกระบวนการรับเขาผูเรียนที่มี 
                   คุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่เลือกเรียน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 อัตราการคงอยูของนิสิตป 1 เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 1 รอยละ 85 รอยละ 81.67 
ตัวช้ีวัดที่ 2 สัดสวนของจํานวนนิสิตรับเขาจริงตอจํานวนนิสิต
ที่กําหนดไวตามแผน 

รอยละ 60 รอยละ 92 
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จะเห็นไดวาการดําเนินการในตัวชี้ วัดท่ี 1 ยังไมเปนไปตามเปาหมาย แตในตัวชี้วัดท่ี 2 นั้นสามารถ
ดําเนินการไดเปนไปตามเปาหมาย และสําหรับในปการศึกษา 2560 นั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
จะไดดําเนินการเสริมกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือทําใหอัตราการคงอยูของนิสิตชั้นปที่ 1 เปนไปตาม
เปาหมายไดมากย่ิงขึ้น  
 
หลักฐาน : 
C.1(1) ขอมลูจากเว็บไซต ระบบบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตัวบงช้ีที่ C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ  
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยคะแนนของทกุหลักสตูรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรือ 
คณะทําการประเมนิระยะเวลาการไดงานทําหรือการใชประโยชนของบัณฑิตของคณะ และ

ประเมินระดับการดําเนินงานจากเกณฑ 1 – 7 ในตารางเกณฑระดับหลักสูตร 
 

ตารางที่ C.2-1 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน : 

ช่ือหลักสูตร 

ปการศึกษาที่จบ 

ระดับ 

2556 2557 2558 2559 

รอยละ

การมี

งานทํา 

รอยละ

การศึกษา

ตอ 

รอยละ

การมี

งานทํา 

รอยละ

การศึกษา

ตอ 

รอยละ

การมี

งานทํา 

รอยละ

การศึกษา

ตอ 

รอยละ

การมี

งานทํา 

รอยละ

การศึกษา

ตอ 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด........5........ หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    (54) 

87.80 - 83.08  78.13 - - - 3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  
    (54) 

86.36 - 58.70 4.35 86.36 - - - 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    (54) 

82.23 2.70 74.44 3.23 78.78 2.02   2 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    สาขาการจัดการโลจิสติกส 

    และการคาชายแดน (54) * 

- - 80.95 - 84.59 - - - 4 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    สาขาระบบสารสนเทศ  

    (54) 

90.00 - 80.00 - 85.00 - - - 3 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

    สื่อสารทางธุรกิจ (56)** 

- - - - - - - - - 
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ช่ือหลักสูตร 

ปการศึกษาที่จบ 

ระดับ 

2556 2557 2558 2559 

รอยละ

การมี

งานทํา 

รอยละ

การศึกษา

ตอ 

รอยละ

การมี

งานทํา 

รอยละ

การศึกษา

ตอ 

รอยละ

การมี

งานทํา 

รอยละ

การศึกษา

ตอ 

รอยละ

การมี

งานทํา 

รอยละ

การศึกษา

ตอ 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (59) 

- - - - - - - - 3 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  

    (59) 

- - - - - - - - 3 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    (59) 

- - - - - - - - 2 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิตสาขาการจัดการโล 

     จิสติกสและการคาชายแดน  

     (59) 

- - - - - - - - 4 

ระดับคะแนนหลักสูตรปริญญาตรี         3 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร         3 

หมายเหตุ   * สําเร็จการศึกษารุนแรก เม่ือปการศึกษา 2557 
  ** ยังไมมีนิสิตสาํเรจ็การศึกษา 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
  ในปการศกึษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมีการจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกับนิสิตที่จะออกสูการทํางาน ไดแก โครงการสหกิจศึกษา การพัฒนาดานภาษา การฝกอบรมการเขียน 
resume การเตรียมตัวกอนการสัมภาษณ และการพัฒนาดานทักษะทางสังคม เปนตน ซึ่งเปนกิจกรรม
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชาที่ศึกษา  สําหรับการขอมูลการสํารวจภาวการณไดงานทําของ
บัณฑิตในปการศึกษา 2559 จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 โดยกองแผนมหาวิทยาลัย
บูรพา แสดงใหเห็นวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มีอัตราการมีงานทําที่รอยละ 78  สวนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน  และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑติ สาขาระบบสารสนเทศ มีอัตราการมงีานทําที่รอยละ 85  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
 ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
  - การวิเคราะหและติดตามอัตราการไดงานทําของบัณฑิต   
  - การเตรียมความพรอมกอนทํางานใหแกนิสิต 
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จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในการปฎิบัติในปการศึกษา 2559 โดยเฉพาะการ
จัดกิจกรรมและโครงการเตรียมความพรอมกอนการทํางานใหแกนิสิต  สําหรับการวิเคราะหและติดตาม
อัตราการไดงานทําของบัณฑิตจากคณะฯนั้นจะเห็นไดวา ในปการศกึษา 2559 พบวาบัณฑิตในทุกหลักสูตร
ของคณะ ฯ มีอัตราการไดงานทํามากกวารอยละ 75  และเม่ือพิจารณาในภาพรวม ตลอด 3 ป จะเห็นได
วาโดยภาพรวมแลวบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีภาวะการมีงานทํามากกวารอยละ 75 
ยกเวนในบัณฑิตในปการศึกษา 2557 จากสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีจํานวน
นอยแตสามารถสงูปรับขึ้นในปตอมา 
  สําหรับการดําเนินการของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรในปการศึกษา 2560 น้ันก็ยังคง
สงเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการทํางานใหกับนิสิต โดยไดมีการสํารวจความตองการจาก
ผูประกอบการ ซึ่งไดขอมูลมาจากนิสิตที่ไปสหกิจศึกษา เพ่ือการจัดกิจกรรมและโครงการใหสอดคลอง
ความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงสงเสริมใหนิสิตไดไปสหกิจศึกษา หรือฝกงาน รวมทั้งเขา
รวมกิจกรรม Job Fair ตางๆ ตามท่ีโอกาสอํานวย นอกจากนั้นอาจสงเสริมดานการศึกษาตอหลังสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป 
 
 
หลักฐาน : 
C.2(1) ขอมลูจากกองแผน มหาวิทยาลัยบูรพา 
C.2(2) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
C.2(3) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 18 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงชี้ที่ C.3  คุณภาพบัณฑิต  
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยคะแนนของทกุหลักสตูรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
ตารางที่ C.3-1 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน : 

ช่ือหลักสูตร 

ปการศึกษาที่จบ 

ระดับ 

2556 2557 2558 2559 

รอยละ 

บัณฑิตที่ 

ไดรับการ 

ประเมิน 

คะแนน

เฉล่ียจาก

การ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

รอยละ 

บัณฑิตท่ี 

ไดรับการ 

ประเมิน 

คะแนน

เฉล่ียจาก

การ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

รอยละ 

บัณฑิตท่ี 

ไดรับการ 

ประเมิน 

คะแนน

เฉล่ียจาก

การ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

รอยละ 

บัณฑติที่ 

ไดรับการ 

ประเมิน 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

การ 

ประเมิน 

บัณฑติ 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด........4........ หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    (54)* 

- - 47.27 3.91 38.24 3.73   3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  
    (54) 

36.48 3.78 39.29 4.09 22.22 4.18   3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    (54) 

33.21 3.87 35.78 3.91 35.90 3.87   2 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    สาขาการจัดการโลจิสติกส 

    และการคาชายแดน (54) 

- - 47.06 3.98 41.67 4.02   3 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    สาขาระบบสารสนเทศ  

    (54)** 

- - 35.29 3.87 - -   3 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

    สื่อสารทางธุรกิจ (56) 

- - - - - - - - - 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (59) 

- - - - - - - - 3 



 
หนา 19 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ช่ือหลักสูตร 

ปการศึกษาที่จบ 

ระดับ 

2556 2557 2558 2559 

รอยละ 

บัณฑิตที่ 

ไดรับการ 

ประเมิน 

คะแนน

เฉล่ียจาก

การ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

รอยละ 

บัณฑิตท่ี 

ไดรับการ 

ประเมิน 

คะแนน

เฉล่ียจาก

การ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

รอยละ 

บัณฑิตท่ี 

ไดรับการ 

ประเมิน 

คะแนน

เฉล่ียจาก

การ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

รอยละ 

บัณฑติที่ 

ไดรับการ 

ประเมิน 

คะแนน

เฉลี่ยจาก

การ 

ประเมิน 

บัณฑติ 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  

    (59) 

- - - - - - - - 3 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    (59) 

- - - - - - - - 2 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

     บัณฑิตสาขาการจัดการโล 

     จิสติกสและการคาชายแดน  

     (59) 

- - - - - - - - 3 

ระดับคะแนนหลักสูตรปริญญาตรี         2.8 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร         2.8 
หมายเหตุ  * ปรบัปรุงหลักสูตรจาก วท.บ. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร มีบัณฑิตรุนแรกปการศึกษา 2557 
              ** ปรับปรุงหลักสูตรจาก ทล.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีบัณฑิตรุนแรกปการศึกษา 2557  
                 และไดดําเนินการปดหลักสูตร 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
  ขอมูลจากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตในปการศึกษา 2559  จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2558 พบวาคาคะแนนเฉล่ียจากการประเมินบัณฑิต ในทุกสาขาที่ประเมินไดคะแนนมากกวา 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 

ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
- ความสามารถดานภาษาอังกฤษของ บัณฑิตในระดับที่นําไปปฏิบัติงานได 

จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศษสตรไดนํามาเปนแนวทางในการ
สงเสริมคุณภาพบัณฑิตในปการศกึษา 2559 โดยคณะฯไดจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานภาษา 
ผานโครงการติวและจัดสอบ TOEIC ซึ่งคณะฯสงเสริมใหนิสิตในทุกชั้นปไดมีโอกาสในการสมัครเขารวม
โครงการและไดสิทธิพิเศษคาธรรมเนยีมการสอบ   

เมื่อพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในปงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต กลยุทธที่ 1.2 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
 
 



 
หนา 20 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตารางที่ C.3-2 ตัวชี้วัดกลยุทธที่ 1.2 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 

สาขา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาขา
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

สาขา
บริหารธุรกิจ 

สาขาการ
จัดการ 

โลจิสติกสและ
การคาชายแดน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละ
ของความพึงพอใจ
ตอหลักสูตรของผู มี
ส วนไดสวนเสียใน
ระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 70 รอยละ 74.6 รอยละ 83.6  รอยละ 77.4 รอยละ 80.4 

 
  จากผลการดําเนินการในตารางที่ C.3-2 ตัวชี้วัดกลยุทธที่ 1.2 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม แสดงใหเห็นวา จากตัวชี้วัดที่ 1 นั้นทุกสาขาวิชาสามารถดําเนินการไดเปนไปตาม
เปาหมาย และสําหรับในปการศึกษา 2560 นั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจะไดดําเนินการเสริม
กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยกระจายกิจกรรมลงไปให
สอดคลองกับลักษณะของนิสิตในแตละสาขามากยิ่งขึ้น 
 
 
หลักฐาน : 
C.3(1) ขอมลูจากกองแผน มหาวิทยาลัยบูรพา 
C.3(2) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
C.3(3) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 21 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงช้ีที่ C.4 ผลงานของผูเรียน   
 
เกณฑการประเมิน   

คาเฉลี่ยคะแนนของทกุหลักสตูรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะ 

 
ตารางที่ C.4-1 ขอมูลผลงานของผูเรยีนและผูสําเร็จการศึกษา : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

นิสิต/ผูสําเร็จ
การศกึษา 

อาจารย/ 
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป  
ที่เผยแพร 

2557    

อภิสิทธ สุวรรณ และ 
กีรติ เลื่อนสูงเนิน. 

นิสาชล เทศศรี  การศึกษาการเจรญิเตบิโตและผลผลิตของ 
ผักกาดหอมบัตเตอรเฮดโดยใชปุยอินทรียใน 
ระบบไฮโดรโปนิกส. การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ วิทยาศาสตรวิจัย ครั้งที่ 7. คณะ 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 

30-31 มีนาคม 
2558. 

K. Duangpakdee Srinamngoen P.  Genetic diversity of seagrass across the 
eastcoast of Thailand based on 
Sequence-related Amplified 
Polymorphism (SRAP) technique. In 
Proceeding of 2nd International 
Symposium on Agricultural Technology. 
A-One the Royal Cruise Hotel, Pattaya, 
Thailand. 

July 1-3, 
2015 

Adichanund S. P. Srinamngoen  Genetic Variation of Halodule pinifolia 
Collected from Rayong Province Using 
SRAP Marker. In Proceeding of 2nd 
International Symposium on Agricultural 
Technology. A-One the Royal Cruise 
Hotel, Pattaya, Thailand. 

July 1-3, 
2015. 

2558    

Titnarong Heng ปทมา ศรีนํ้าเงิน การประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรม ของ
แอปเปลดวยเทคนิค SRAP 

เกษตรพระ
จอมเกลา 
(พิเศษ1) 33: 
18-23. 

Titnarong Heng ปทมา ศรีนํ้าเงิน การคัดเลือกแคลลสัแอบเปลทนแลงในหลอด 
ทดลองและการทดสอบความแปรปรวนดวย 
เครื่องหมาย Sequence-related amplified 
polymorphism (SRAP) 

เกษตรพระ
จอม เกลา 
(พิเศษ1) 33: 
79-87 



 
หนา 22 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

นิสิต/ผูสําเร็จ
การศกึษา 

อาจารย/ 
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป  
ที่เผยแพร 

กนกอร ดวงปากดี ปทมา ศรีนํ้าเงิน การศึกษาการเกิด DNA methylation ของ 
หญาทะเลชนิด Halodule pinifolia โดยใช 
เทคนิค MSAP 

วิทยาศาสตร 
เกษตร 46(3): 
221-224. 

ประสทิธิ์ ดีวัฒนวงศ 
และ เจตนา ทองแยม 

ยศพล ผลาผล การเจรญิเติบโตของปลีและประสิทธิภาพของ 
สารฆาแมลงในการควบคุมเพลี้ยไฟ (Thrips 
hawaiiensis (Morgan)) ในกลวยไข (Musa 
accuminata, AA group) 

เกษตรพระ
จอมเกลา 
(พิเศษ1) 
33:697-703 

ธนภูมิ ออนพรมราช สุมิตร คุณเจตน, นิสาชล 
เทศศรี  

ผลของอุณหภูมิต าในระยะกลาตอการ 
เจริญเติบโตและผลผลิตของตนสตอบอร่ีพันธุ 
พระราชทาน 80 โดยใชวัสดุปลูกในโรงเรือน 
ควบคุมสภาพอากาศ 

เกษตรพระ
จอมเกลา ฉบับ 
พิเศษ 1 33: 
18-23 

จิตสงา  เพชรสุวรรณ อัครา ธรรมมาสถิตยกุล การตรวจสอบคณุภาพเมล็ดขาวสารหอมมะลิ 
105 จากภาพถายดวยวิธี Wateshed 
/AUCC2015 

29 - 30 เม.ย. 
2558  

เกรียงศักด์ิ กางกรณ ธารารัตน พวงสวุรรณ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานทําเบาะ 
กรณีศึกษารานณฐัพงษ ทําเบาะ /AUCC2015 

29 - 30 เม.ย. 
2558 

วรพจน รัตนาคม ธารารัตน พวงสุวรรณ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนํ้ายางและแผน
ยางพารา กรณีศึกษา สวนสมศักดิ์ /AUCC2015 

29 - 30 เม.ย. 
2558 

2559    

ศศิมา ชวยชาตร ีและ 
อนวรรษ  
ตนสกุลมีโชคชัย 

ธนยศ กุลฑล การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพัสดชุิ้นสวน
อะไหลอากาศยาน กรณีศึกษา บริษัท
อุตสาหกรรมการบินจํากัด 
/ การประกวดโครงงานสายมนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และการจัดการ ในวันสหกิจศึกษา
ครั้งท่ี 7 

1 ก.พ. 2560 

ชัยรัช รัตนลือรุงโรจน 
และ อารียา  
หีมมิหนะ 

ธัชนันท สังวาลย การลดระยะเวลา และความผิดพลาดที่เกิดจาก
การคียขอมูลใบขนสินคาขาออก  
กรณีศึกษา บริษัท โอโอซีแอลโลจิสติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด / การประกวดโครงงานสาย
มนุษยศาสตร สงัคมศาสตร และการจัดการ ใน
วันสหกิจศึกษาครั้งท่ี 7 

1 ก.พ. 2560 

นนทนรัฐ บัวจง ธนยศ กุลฑล การศึกษาและวิเคราะหขอมูลการขนสงเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเสนทางการขนสงสินคา ในชวง 
Night Sale ของคลังกระจายสินคาลาดกระบัง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด / การ
ประกวดโครงงานสายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และการจัดการ ในวันสหกิจศึกษาครั้งท่ี 7 

1 ก.พ. 2560 

จุฑามาศ บุญหลา      วรวิทย พูลสวัสด์ิ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา โรงเรียนสอนภาษา 
จอยส อิงลิช สคูล ทาใหม จันทบุรี /AUCC2016 

27-29 เมย. 
2559 



 
หนา 23 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

นิสิต/ผูสําเร็จ
การศกึษา 

อาจารย/ 
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป  
ที่เผยแพร 

ชุติกาญจน ทันใจชน วรวิทย พูลสวัสด์ิ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขายและ
ออกรานเคร่ืองเบญจรงค กรณีศึกษาจังหวัด
ราชบุรี / AUCC2016 

27-29 เมย. 
2559 

อารีรัตน  
เทพสุวรรณกุล 

วรวิทย พูลสวัสด์ิ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนสบัปะรด 
กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย / AUCC2016 

27-29 เมย. 
2559 

สมพร ใจคง วรวิทย พูลสวัสด์ิ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนมะนาว 
กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี / AUCC2016 

27-29 เมย. 
2559 

พัชรพล ฤทธาภรณ    วรวิทย พูลสวัสด์ิ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนมะพราม
ออน กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา / 
AUCC2016 

27-29 เมย. 
2559 

ปรวิทย เทวสถิตพงษ วรวิทย พูลสวัสด์ิ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทุนการศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี 
/ AUCC2016 

27-29 เมย. 
2559 

 
ตารางที่ C.4-2 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน : 

ช่ือหลักสูตร 

รอยละของผลรวมคาน้ําหนักของผลงาน 

ที่เผยแพรของผูเรียน และผูสําเร็จการศกึษา 

ระดับ 

 

2557 2558 2559 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด........6........ หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ (54) 

   3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี 
    การเกษตร (54) 

   3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (54)    2 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ 

    โลจิสติกสและการคาชายแดน (54) 

   3 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบ   

    สารสนเทศ (54) 

   3 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อ 

   การสื่อสารทางธุรกิจ (56) 

   1 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ (59) 

   3 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี 

   การเกษตร (59) 

   3 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (59)    2 



 
หนา 24 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ช่ือหลักสูตร 

รอยละของผลรวมคาน้ําหนักของผลงาน 

ที่เผยแพรของผูเรียน และผูสําเร็จการศกึษา 

ระดับ 

 

2557 2558 2559 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ 

    โลจิสติกสและการคาชายแดน (59) 

   3 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร    2.5 

 
ผลการดําเนินงาน  :  
  ผลการดําเนินงานเก่ียวกับผลงานของผูเรียน ในปการศึกษา 2559 โดยสวนใหญจะเปนนิสิตใน
สาขาระบบสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน  
สําหรับนิสิตสาขาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนการนําเสนอผลงานในการจัดประชุม
เครือขายความรวมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร ภูมิภาค
อาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการ
จัดอยางตอเนื่อง โดยเปนการนําเสนอในลักษณะของโปรเตอร และนิสิตในสาขาการจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดนจะเปนการนําเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา งานวันสห
กิจศึกษาภาคตะวันออก 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 

ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
-สงเสริมใหนิสิตไดนําผลงานไปประกวด/ นําเสนอทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในพัฒนาในปการศึกษา 2559 ซึ่งในปการศึกษา 
2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรยังไดมีการสงเสริมการนําเสนอผลของนิสิตอยางตอเนื่อง โดยเมื่อ
พิจารณาจํานวนของการนําเสนอผลงานของนิสิต 3 ปตอเนื่อง ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ C.4-3 จํานวนการนําเสนอผลงานของนิสิตระหวางปการศึกษา 2557 ถึง 2559 

ปการศึกษา จํานวนผลงาน 
2557 3 
2558 8 
2559 9 

 
    จากตารางท่ี C.4-3 จํานวนการนําเสนอผลงานของนิสิตระหวางปการศึกษา 2557 ถึง 2559 จะ
เห็นไดวานิสิตของคณะฯไดมีพัฒนาการในการรวมนําเสนอผลงาน หรือการออกไปประกวดผลงานมาก
ยิ่งข้ึน แตก็ยังไมครอบคลุมในทุกสาขาวิชา  
  ดังนั้นในปการศึกษา 2560 นั้นคณะก็ยังคงตองสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสในการนําผลงานไปรวม
ประกวดและนําเสนอผลงานอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการฝกฝนใหนิสิตมีความกลาแสดงออกในเชิงวิชาการ  
สําหรับมาตรการในการสงเสริมนั้น คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ยังคงสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เชน การศกึษาดูงานของนิสิตเพ่ือเสริมสรางโลกทรรศนใหกับนิสิต สงเสริมการจัดประกวดแขงขัน
เปนการภายในคณะ ฯ รวมถึงสนับสนุนใหนิสิตที่มีความสามารถ และมีโอกาสไดไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 



 
หนา 25 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ท้ังนีย้ังรวมถึงการสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเขาอบรมเพ่ือเปนอาจารยที่ปรกึษาสหกิจศึกษา
ไดดวย  
 
หลักฐาน : 
C.4(1) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
C.4(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
C.4(3) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2559 
C.4(4) เว็บไซต เครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก http://www.bbs.buu.ac.th/ecen/ECEN7.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 26 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงช้ีที่ C.5 คุณสมบัติของอาจารย 
 
เกณฑการประเมิน   

คาเฉลี่ยคะแนนของทกุหลักสตูรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
ตารางที่ C.5-1 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน:   

ช่ือหลักสูตร 

จํานวน
อาจารย 
ผูสอนใน 
หลักสูตร 

 

จํานวน 
ผศ. 

 

จํานวน 
รศ. 
 

จํานวน 
ศ. 
 

จํานวน
อาจารย 
ป.เอก 

 

รอยละ 
อาจารย 
ป.เอก 

รอยละ 
อาจารยที่มี 
ตําแหนง 

ทาง

วิชาการ 

ระดับ 

 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด.......6......... หลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร  
   บัณฑิตสาขาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ (54),(59) 

5 1 0 0 2 40.00 20.00 3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร 
   บัณฑิตสาขาเทคโนโลยี     
   การเกษตร (54),(59) 

5 1 0 0 5 100.00 20.00 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิต (54),(59) 

6 0 0 0 2 33.33 0 3 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิตสาขาการจัดการ 
   โลจิสติกสและการคา 
   ชายแดน (54),(59) 

5 0 0 0 1 20.00 0 3 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิตสาขาระบบ   
   สารสนเทศ (54) 

5 1 0 0 2 40.00 20.00 3 

6. หลักสูตรศิลปศาสตร 
   บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ 
   เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
   (56) 

5 0 0 0 1 20.00 0 2 

ระดับคะแนนของทุก

หลักสูตร 
       2.83 

 
 
 
 



 
หนา 27 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตารางที่ C.5-2 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ ปการศึกษา 2557  
                    ถึง 2559 

ปการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 

ตําแหนงวิชาการ 
รวม อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ศาสตราจารย 

 ตรี - - - -  
2557 โท 25 - - - 25 

 เอก 14 4 1 - 19 
 ตรี - - - -  

2558 โท 27 - - - 27 
 เอก 14 5 1 - 20 
 ตรี - - - -  

2559 โท 20 - - - 20 
 เอก 13 4 - - 17 

หมายเหตุ : อาจารยที่มีระยะเวลาการทํางาน ตั้งแต 9 เดือน ขึ้นไป คิดเปน 1 คน กรณท่ีีมีระยะเวลาการทํางาน 
               6 - 8 เดือน คิดเปน 0.5 คน หากไมถึง 6 เดือน คิดเปน 0 คน ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

 
ตารางที่ C.5-3 อัตราการคงอยูของผูรับผิดชอบหลกัสูตร * 

ปการศึกษา จํานวนอาจารย
ทั้งหมดตนป
การศึกษา 

จํานวนอาจารย 
ลาออก/เกษียณใน

ระหวาง 
ปการศึกษา 

จํานวนอาจารย
เขาใหมระหวาง 

ปการศึกษา 

จํานวนอาจารย 
ปลายป

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 37 1 3 39  
2558 39 2 4 41 มีอาจารยลา

ศึกษาตอ และ
ไมไดตอสัญญา

ชวงหมดป
การศึกษา 

2559 37 4 4 37 มีอาจารยลา
ศึกษาตอและ
กลับมาจาก
การศึกษาตอ  

หมายเหตุ   * ขอมูลดังกลาวไดรวมถึงอาจารยในกลุมวิชาศึกษาทั่วไปที่มิไดเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
  ผลการดําเนินงานเก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารย ในปการศึกษา 2559 จะเห็นไดวาคณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีอาจารยทั้งหมด 37 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตร 31 คน และ
อาจารยกลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 6 คน  โดยเปนอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 14 คน  
สําหรบัตําแหนงทางวิชาการนั้นมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 คน  
 
 



 
หนา 28 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
 - แผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในพัฒนาในปการศึกษา 2559 ซึ่งในปการศึกษา 
2559 จะเห็นไดวาแตละหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรอยูพอดีจํานวน โดยเฉลี่ย หลักสูตรละ 5 คน 
และแตละหลักสูตรมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก อยางนอย 1 คน แตถาพิจารณาในดานตําแหนงทางวิชาการ
นั้นจะเห็นไดวามีอยูคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกับอาจารยทั้งหมด  

ซึ่งในปการศึกษา 2559 นั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดสราง Time Line ในการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล เพ่ือกํากับใหอาจารยแตละทานไดมีเปาหมายในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดมาก
ยิ่งข้ึน  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม หรือโครงการตางๆเพ่ือสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เชน การ
สงเสริมการเขียน Proposal เพ่ือขอทุนวิจัย การอบรมการเขียนผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ และการ
สนับสนุนงบประมาณในการทํางานวิจัย เปนตน  ซึ่งจากการดําเนินการเหลานี้ ในปการศึกษา 2559 จึงมี
อาจารยที่อยูระหวางการดําเนินการขอตําแหนงวิชาการอีก 3 คน และสําหรับในปการศึกษา 2560 คณะก็
ยังคงติดตามผานทาง Time Line ของแตละบุคคลและจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรไดมีตําแหนง
ทางวิชาการมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการอบรมพัฒนาความรูเพื่อการเรียนการสอนตอไป 
 
หลักฐาน : 
C.5(1) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
C.5(2) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
C.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในปการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 29 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงช้ีที่ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยคะแนนของทกุหลักสตูรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
ตารางที่ C.6-1 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน : 

ช่ือหลักสูตร 
จํานวนผลงานตอจํานวนอาจารยและ

นักวิจัย 
ระดับ 

 
2557 2558 2559 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด.......6......... หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ (54),(59) 

-3:5 1:5 3:5 3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี     
   การเกษตร (54),(59) 

3:5 12:5 9:5 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (54),(59) 2:5 - 2:6 3 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ 
   โลจิสติกสและการคาชายแดน (54),(59) 

- - 1:5 2 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบ   
   สารสนเทศ (54) 

1:5 3:5 1:5 2 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ 
   เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (56) 

- 1:5 1:5 2 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร    2.5 

 
ตารางที่ C.6-2 ขอมูลผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย 

อาจารยประจํา /
นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

2557     
A. Sopharak ปรญิญาตรี B. Uyyanonvara, and 

S. Barman 
Comparing SVM and 
Naive Bayes 
Classifier for 
Automatic 
Microaneurysm 
Detections / ICISVC 
2014 

29-30 May, 
2014 



 
หนา 30 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารยประจํา /
นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

Foithong, S.,  
Srinil, P. 

ปริญญาตรี Pinngern, O. Feature Selection 
based on 
Neighborhood 
Rough Sets and 
Mutual Information/ 
MiTiCon2014 

December 17-
19, 2014 

Phaitoon Srinil, 
Pattharaporn 
Thongnim    
Sombut Foitong 

ปริญญาตรี Ouen Pinngern and 
Thanawat  
Phattaraworamet 

Application of XCS 
XCS to Backdriving a 
Track Problem/ 
MiTiCon2014 

December 17-
19, 2014 

ภัทราพร ทองน่ิม ปริญญาตรี อัชราภรณ พลยานันท วิธีการวิเคราะห 
catanova ของขอมูล
เชิง ลักษณะการศึกษา
พฤติกรรมการเลือก 
ซ้ืออัญมณีและ
เคร่ืองประดับ. การ
ประชุม วิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏสุ
ราษฎรธานี คร้ังที่ 10 

20-21 พ.ย. 
2557 

อัชราภรณ พลยานันท ปริญญาตรี  การศึกษาระบบตลาด
ผลไมไทย 
ในสาธารณรัฐสังคม
นิยม 
เวียดนามตอนเหนือ 

2557 

2558     
AkaraThammastitkul ปริญญาตรี BunyaritUyyanonvara Automatic 

Microanuerysm 
Detection using 
Fuzzy SVM / ICACSIT 

March 28-29, 
2015 

Chalongchai 
Teevasuthornsakul 

ปริญญาตรี Artnarong 
Manosuttirit 

A Development of 
Self-Directed 
Learning Instruction 
Model For 
Community College 
Studentd in 
Thailand by lesson 
Study / The Sixth 
Pacific Rim 
Conference on 

November  
17-18, 2015 



 
หนา 31 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารยประจํา /
นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

Education Hosted 
by Burapha 
University 

Pattharaporn 
Thongnim and 
Kulwadee 
Nuangsaeng 

ปริญญาตรี Atcharaporn 
Phonyanan 

Enhancing Graduate 
Emplyability: 
Employment 
Knowledge and 
Skills Gap among 
Fresh Graduates. / 
the 54th of 
Kasetsart University 
Annual Conference 

2015 

Thanyalak Sunarat, 
Chutima 
Satidsatien, 
Pattharaporn 
Thongnim 

ปริญญาตรี  Feedback from 
Placement Test 
Scores and 
Questionnaire on 
Students’ English 
Communication 
Ability / 11th Annual 
Education and 
Development 
Conference 2016 

March 5-7, 
2016 

Thongnim, P ปรญิญาตรี Koohapitagtam, M Efficacy of 
Mangosteen(Garcinia 
mangostana L.) 
PeelExtract on 
Phytophora. (Bull) 
Buti. Caused by 
Root Rot and Stem 
Rot Disease of 
Durian / Agriculture 
science journal 

2016 

2559     
ฉลองชัย  ธีวสทุรสกุล 
และ สุทธิรักษ  
สุวรรณเดชา 

ปริญญาตรี  The Process of 
Activity Design for 
STEM Education in 
secondary School in 
Physics Subject 

24 พ.ค. 2560 
 



 
หนา 32 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารยประจํา /
นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

Akara 
Thammastitkul 

ปริญญาตรี Bunyarit 
Uyyanonvara 

Diabetic 
Retinopathy Stages 
Identification using 
Retinal Images / 
ICCSIS-16 

April 28-29, 
2016 

Akara 
Thammastitkul 

ปริญญาตรี 
 
 

 

Bunyarit 
Uyyanonvara 

Automatic Diabetic 
Retinopathy 
Screening System 
with Exudate and 
Microaneurysm 
Detection from 
Non-dilated Diabetic 
Retinopathy Retinal 
Images /  
the 11th 
International 
Symposium in 
Science and 
Technology at 
Kansai University 

July 25-27, 
2016 

P. Srinil,  
P. Thongnim,  
S. Foitong 

ปริญญาตรี O. Pinngern Fuzzy Strength-
Based XCS: An 
Application on 
Multi-Step 
Environment 
Problems / 
MITiCON2016 

October 12-14, 
2016 

Sombut Foithong, 
Phaitoon Srinil 

ปริญญาตรี Kattiya Tawsopar 
Yangyuen,Thanawat 
Phattaraworamet 

Rough-Mutual 
Feature Selection 
Based-on Minimal-
Boundary and 
Maximal-Lower / 
MITiCON2016 

October 12-14, 
2016 

ธัชนันท สังวาลย ปริญญาตรี จิรพรรณ เล่ียงโรคาพาธ Risk management 
for logistics service 
provider focusing on 
road freight 
transportation 

December  
18-20, 2016 



 
หนา 33 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารยประจํา /
นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

/The 7th 
International 
conference of 
operation and 
supply chain 
management 2016 

ยศพล ผลาพล ปริญญาตรี ปาริสา สงฆพราหม, 
ธนวัฒน ณฐัพูลวัฒน, 
เจริญ ขุนพรม, และจรงิ
แท ศิริพานิช. 

การสงออกลองกองไป
จีนทางเรือจําเปนตอง
ลดอุณหภูมิกอนการ
ขนสง / พืชศาสตร
สงขลานครินทร 3(1)(
พิเศษ). 

2559 

สุมิตร คุณเจตน และ 
ยศพล ผลาผล 

ปริญญาตรี นริศ สุขสวัสดิ์ อิทธิพลของสภาพ
อากาศที่มีตอการออก
ดอกและติดผลของ
ทุเรียนพันธุหมอนทอง 
/ พืชศาสตรสงขลา
นครินทร3(1) (พิเศษ) 

2559 

สุมิตร คุณเจตน และ 
ยศพล ผลาผล 

ปริญญาตรี ปวริศา แกวชวย . อิทธิพลของสภาพ
อากาศที่มีตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนา
ของทุเรียนพันธุ
หมอนทอง / พืชศาสตร
สงขลานครินทร3(1) 
(พิเศษ) 

2559 

ปทมา ศรีนํ้าเงิน และ  
สุมิตร คุณเจตน 

ปริญญาตรี เพชรดา ปนใจ และ 
สนธิชัย จันทรเปรม. 

การสะสมคารบอนของ
หญาทะเลบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาเขตศูนย
การศึกษาพัฒนาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุร ี
/ พืชศาสตรสงขลา
นครินทร 3(2) (พิเศษ) 

2559 

Supunnika 
Somjaipeng 

ปริญญาตรี Panthita Ta-ueaa Evaluation of the 
effect of water 
activity and 
temperature on lag 
phase and growth 
rate of aflatoxigenic 
Aspergillus section 

2016 



 
หนา 34 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารยประจํา /
นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

Flavi strains isolated 
from stored rice 
grain / Agriculture 
and Agricultural 
Science Procedia 

Somjaipeng S. ปริญญาตรี Medina A. and 
Magan N. 

Environmental 
stress and elicitors 
enhance taxol 
production by 
endophytic strains 
of 
Paraconiothyrium 
variabile and 
Epicoccum nigrum /  
Enzyme and 
Microbial 
Technology 

2016 

มณีรัตน  
คูหาพิทักษธรรม 

ปริญญาตรี มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, 
พรทิพย พลาดิศัยเลิศ 
และ วิทวัส แจงเอ่ียม. 

การคัดเลือกเชื้อกลุม 
Actinomycetes จาก
ดินในจังหวัดจันทบุรี
และตราดเพื่อยับย้ังโรค
เชื้อราที่เกิดจาก 
Pestalotiopsis sp. ใน
มังคุดและเงาะ / HERP 
CONGRESS V 

2-4 มี.ค. 2560 

สุมิตร คุณเจตน,  
นิสาชล เทศศรี และ 
ทัตพล พุมดารา 

ปริญญาตรี สหัชชา สุทธิ ผลของการลดความชื้น
ตอการคงคุณภาพของ
นํ้าผึ้งชันโรง / แกน
เกษตร 45 (พิเศษ1) 

2560 

สุพรรณิการ สมใจเพ็ง ปรญิญาตรี เกษรา กระสังข,  
ปานระวี โสภา และ 
ชนิดา นอยชัยพฤกษ 

การประยุกตใชวิธีพื้นผิว
ตอบสนองในการ
ทํานายอัตราการ
เจริญเติบโต ของเช้ือรา 
Aspergillus section 
Flavi ท่ีสรางสารอะฟ
ลาทอกซิน: ผลของ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ / แกน
เกษตร 45 (พิเศษ1) 

2560 



 
หนา 35 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารยประจํา /
นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

Thaomola, S. ปรญิญาตรี Sompech, S., and 
Dasri, T 

Optical Effects in 
the Active Layer of 
Organic Solar Cells 
with Embedded 
Noble Metal 
Nanoparticles / 
Oriental Journal of 
Chemistry  

2560 

กุลวดี เน่ืองแสง ปรญิญาตรี  Enhancing Graduate 
Employability 
: Employment 
Knowledge 
and Skills Gap 
among Fresh 
Graduates. 

2016 

ภัญนภัส พฤกษากิจ ปรญิญาตรี  The perspective of 
Chinese teachers 
toward Thai 
students in learning 
environment 

2016 



 หนา 36 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report ระดับคณะ 

ตารางที่ C.6-3 ขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ในป พ.ศ. 2559  คณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา 
วธิีการกรอกขอมูล : ขอความกรุณากรอกขอมูล หรือ ทําสัญลักษณ  ในชองที่ตรงกับความเปนจริงของหลักสูตรและสวนงาน 

คําอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยูในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวชิาการ ผลงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ หรือผลงานท่ีตอบสนองตอความตองการ
ของผูประกอบการในภาคสวนตาง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ช่ือแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรท่ีสําคัญ ๗ ศาสตร การบูรณาการกับหนวยงาน 

ตรี โท เอก ท่ีประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อ่ืนๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เก่ียว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุชื่อ
หนวยงาน 

1 ฉลองชัย   
ธีวสุทรสกุล 
และ  
สุทธิรักษ 
สุวรรณเดชา 

/   The 
Process of 
Activity 
Design for 
STEM 
Education 
in 
secondary 
School in 
Physics 
Subject 

/      /  24 พ.ค. 
2560 

  /        /  

2 Akara 
Thammastitk
ul 

/   Diabetic 
Retinopath
y Stages 
Identificatio
n using 
Retinal 
Images 

/      / ICCSIS-16 April 
28-29, 
2016. 

  /        /  

3 Akara 
Thammastitk
ul 

/   Automatic 
Diabetic 
Retinopath
y Screening 
System 
with 

/      / the 11th 
Internation
al 
Symposiu
m in 
Science 

July 
25-27, 
2016 

  /        /  



 
หนา 37 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ช่ือแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรท่ีสําคัญ ๗ ศาสตร การบูรณาการกับหนวยงาน 

ตรี โท เอก ท่ีประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อ่ืนๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เก่ียว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุชื่อ
หนวยงาน 

Exudate 
and 
Microaneur
ysm 
Detection 
from Non-
dilated 
Diabetic 
Retinopath
y Retinal 
Images 

and 
Technolog
y at Kansai 
University 

4 P. Srinil, P. 
Thongnim,  
S. Foitong 

/   Fuzzy 
Strength-
Based 
XCS: An 
Applicatio
n on 
Multi-
Step 
Environm
ent 
Problems 

/      / MITiCON2
016 

October 
12-14, 
2016 

       /   /  

5 Sombut 
Foithong, 
Phaitoon 
Srinil 

/   Rough-
Mutual 
Feature 
Selection 

/      / MITiCON2
016 

October 
12-14, 
2016 

       /   /  



 
หนา 38 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ช่ือแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรท่ีสําคัญ ๗ ศาสตร การบูรณาการกับหนวยงาน 

ตรี โท เอก ท่ีประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อ่ืนๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เก่ียว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุชื่อ
หนวยงาน 

Based-on 
Minimal-
Boundary 
and 
Maximal-
Lower 

6 ธัชนันท สังวาล /   Risk 
manageme
nt for 
logistics 
service 
provider 
focusing on 
road freight 
transportati
on 

/      / The 7th 
Internation
al 
conferenc
e of 
operation 
and 
supply 
chain 
managem
ent 2016 

Decemb
er 18-20, 

2016 

     /     /  

7 ยศพล ผลาพล /   การสงออก
ลองกองไป
จีนทางเรือ
จําเปนตอง
ลดอุณหภูมิ
กอนการ
ขนสง 

 /    /  พืชศาสตร
สงขลา
นครินทร 
3(1) (พิเศษ) 

2559       /  /   ม 
เกษตร
ศาสตร 

8 สุมิตร  
คุณเจตน และ 
ยศพล ผลาผล 

   อิทธิพลของ
สภาพอากาศ
ท่ีมีตอการ
ออกดอกและ

 /    /  พืชศาสตร
สงขลา
นครินทร
3(1)(พิเศษ).  

2559       /  /  /  



 
หนา 39 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ช่ือแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรท่ีสําคัญ ๗ ศาสตร การบูรณาการกับหนวยงาน 

ตรี โท เอก ท่ีประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อ่ืนๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เก่ียว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุชื่อ
หนวยงาน 

ติดผลของ
ทุเรียนพันธุ
หมอนทอง 

9 สุมิตร  
คุณเจตน และ 
ยศพล ผลาผล 

   อิทธิพลของ
สภาพอากาศ
ท่ีมีตอการ
เจริญเติบโต
และพัฒนา
ของทุเรียน
พันธุ
หมอนทอง 

 /    /  พืชศาสตร
สงขลา
นครินทร
3(1)(พิเศษ).  

2559       /  /  /  

10 ปทมา  
ศรีนํ้าเงิน และ  
สุมิตร  
คุณเจตน 

   การสะสม
คารบอนของ
หญาทะเล
บริเวณพ้ืนท่ี
ศึกษาเขต
ศูนย
การศึกษา
พัฒนาอาวคุง
กระเบน 
จังหวัด
จันทบุรี 

 /    /  พืชศาสตร
สงขลา
นครินทร 
3(2) 
(พิเศษ). 29-
35 

2559       /  /  /  

11 Supunnika 
Somjaipeng 

   Evaluation 
of the 
effect of 
water 
activity and 
temperatur
e on lag 

 /     / Agriculture 
and 
Agricultura
l Science 
Procedia 
p.38-45 

2016       /    /  



 
หนา 40 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ช่ือแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรท่ีสําคัญ ๗ ศาสตร การบูรณาการกับหนวยงาน 

ตรี โท เอก ท่ีประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อ่ืนๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เก่ียว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุชื่อ
หนวยงาน 

phase and 
growth rate 
of 
aflatoxigeni
c 
Aspergillus 
section 
Flavi strains 
isolated 
from stored 
rice grain 

12 Somjaipeng 
S. 

   Environme
ntal stress 
and 
elicitors 
enhance 
taxol 
production 
by 
endophytic 
strains of 
Paraconiot
hyrium 
variabile 
and 
Epicoccum 
nigrum 

 /     / Enzyme 
and 
Microbial 
Technolog
y. 90:69–
75 

2016        /  /   

13 มณีรัตน  
คูหาพิทักษ

   การคัดเลือก
เช้ือกลุม 

/     /  รายงานสืบ
เน่ืองจาก
การประชุม

2 –4 
มีนาคม 
พ.ศ. 

      /    /  



 
หนา 41 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ช่ือแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรท่ีสําคัญ ๗ ศาสตร การบูรณาการกับหนวยงาน 

ตรี โท เอก ท่ีประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อ่ืนๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เก่ียว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุชื่อ
หนวยงาน 

ธรรม Actinomyce
tes จากดิน
ในจังหวัด
จันทบุรีและ
ตราดเพ่ือ
ยับยั้งโรคเชื้อ
ราท่ีเกิดจาก 
Pestalotiop
sis sp. ใน
มังคุดและ
เงาะ 

ใหญ 
โครงการ
สงเสริมการ
วิจัยใน
อุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 5 
(HERP 
CONGRESS
) ณ 
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
อุดรธานี 

2560 

14 สุมิตร  
คุณเจตน,  
นิสาชล เทศศรี 
และ ทัตพล 
พุมดารา 

   ผลของการ
ลดความช้ืน
ตอการคง
คุณภาพของ
นํ้าผึ้งชันโรง 

 /    /  แกนเกษตร 
45 (พิเศษ1) 

2560        /   /  

15 สุพรรณิการ 
สมใจเพ็ง 

   การ
ประยุกตใช
วิธีพ้ืนผิว
ตอบสนองใน
การทํานาย
อัตราการ
เจริญเติบโต 
ของเชื้อรา 
Aspergillus 
section 
Flavi ท่ีสราง
สารอะฟลา
ทอกซิน: ผล

 /    /  แกนเกษตร 
45 (พิเศษ1) 

2560       /    /  



 
หนา 42 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ช่ือแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรท่ีสําคัญ ๗ ศาสตร การบูรณาการกับหนวยงาน 

ตรี โท เอก ท่ีประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อ่ืนๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เก่ียว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุชื่อ
หนวยงาน 

ของปจจัย
การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 

16 Thaomola, S /   Optical 
Effects in 
the Active 
Layer of 
Organic 
Solar Cells 
with 
Embedded 
Noble 
Metal 
Nanoparticl
es 

 /     / Oriental 
Journal of 
Chemistry 

2016        /     

รวม                          



 หนา 43 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report ระดับคณะ 

ผลการดําเนินงาน  : 
  ในปการศึกษา 2559 คณาจารยในทุกสาขามีการเผยแพรงานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานวิจัยท่ี
เผยแพรท้ังหมด 16 เรื่อง โดยเปนเอกสารในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ 1 เรื่อง เอกสารในงานประชุม
วิชาการ ระดับนานาชาติ 6 เร่ือง วารสารวิชาการ ระดับชาติ 6 เรื่อง และวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 
3 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดนั้นบูรณาการกับ 7 ศาสตรหลัก จํานวน 11 เร่ือง โดยสวนใหญจะเปนงานวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตร  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
 - สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําและนักวิจัยมีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในพัฒนาในปการศึกษา 2559 ซึ่งในปการศึกษา 
2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดสงเสริมใหบุคลากรของคณะทําวิจัยมากข้ึน โดยการผลักดันของ
คณบดี และมีการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เชน การอบรมการเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือขอรับทุน
การสนับสนุนวิจัย การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําวิจัย  การใหทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึง
การใหเงินรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัย เปนตน   
  จากกการดําเนินการดังกลาวเปนผลใหคณาจารยแตละคนในคณะจะมีงานวิจัยทั้งที่เปนวิจัยเด่ียว
หรือการวิจัยรวมระหวางคณาจารยภายในคณะและภายนอก และเปนงานวิจัยในศาสตรของตนหรือวิจัย
ผสมผสานตางศาสตร คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ80 ของคณาจารยในคณะท้ังหมด แตทั้งนี้ที่ไดมีการ
ตีพิมพเผยแพรไปแลวในปนี้ มีอยูจํานวน 16 เรื่อง ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบการดําเนินการกับแผน
ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในปงบประมาณ 2560 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ
วิจัยและการบริการวิชาการ กลยุทธท่ี 2.2 สงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ จาก 2 ตัวชี้วัด ไดแก 
 
ตารางที่ C.6-4 ตัวชี้วัดกลยุทธที่ 2.2 สงเสรมิและสนับสนุนการนําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยทั้งในและ 
                    ตางประเทศ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ 
ตัวชี้ วัดท่ี 1 จํานวนงานวิจัยที่ นําเสนอในเวทีวิชาการใน
ประเทศ หรือตางประเทศ 

6 เรื่อง 7 เร่ือง 

ตัวชี้ วัดที่  2 จํานวนผลงานวิ จัย ท่ี ได รับการตี พิมพ  ใน
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน 

3 เรื่อง 9 เร่ือง 

 
  จากตารางที่ C.6-4 ตัวชี้วัดกลยุทธที่ 2.2 สงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัย
ท้ังในและตางประเทศ จะเห็นไดวาการดําเนินการสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย และสําหรบัในปการศึกษา 
2560 นั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรยังคงมุงพัฒนาการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยจะได
เสรมิสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน หอการคาจังหวัดประจําจังหวัด สถาบันการศึกษาตางๆ 
เพื่อผลักดันใหเกิดการวิจัยที่เกิดประโยชน ตอบสนองตอความตองการของสังคมมากยิ่งขึ้น 
 
 
 



 
หนา 44 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

หลักฐาน : 
C.6(1) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
C.6(2) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
C.6(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในปการศึกษา 2559 
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ตัวบงชี้ที่ C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยคะแนนของทกุหลักสตูรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

  
ตารางที่ C.7-1 รายละเอียดผลการดาํเนินงาน : 

เกณฑการประเมิน 

เปนไป 

ตามเกณฑ 

() 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

() 

ขอที่ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

ระดับ 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด................5.............. หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี     

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ (54),(59) 

   3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเทคโนโลยี     
   การเกษตร (54),(59) 

   3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (54),(59)   1 จํานวน

อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

3 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ 
   โลจิสติกสและการคาชายแดน (54),(59) 

   3 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบ   
   สารสนเทศ (54) 

   3 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ 
   เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (56) 

   2 

ระดบัคะแนนของทุกหลักสูตร    2.8 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
  ผลการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2559 จะเห็นไดวาจาก
หลักสูตรทั้งหมดท่ีเปดการเรียนการสอนจํานวน 6 หลักสูตร มี 1 หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑ คือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยสาเหตุท่ีไมผานเนื่องจากจํานวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบ
ตามเงื่อนไขเวลา ซึ่งเกิดจากการที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดลาออก แตทั้งนี้คณะฯไดดําเนินการสรร
หาอาจารยมาทดแทน เปนที่เรียบรอยแลว (บรรจุวันที่ 1 มีนาคม 2559) นอกจากนี้ ในสวนของการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร คณะฯไดดําเนินการตามกฏเกณฑที่ทาง สกอ. กําหนด รวมทั้งการดําเนินการดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลดานการกํากับมาตรฐานหลักสูตร เชน
ฐานขอมูลอาจารยพิเศษ เปนตน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
  - การกํากับหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้น คณะฯไดพยายามดําเนินการตอในปการศึกษา 2559 โดยผลการ
ดําเนินการเปรียบเทยีบในปการศึกษา 2558 และปการศกึษา 2559 เปนดังนี้ 
 
ตารางที่ C.7-2 การเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่ไมเปนไปตามมาตรฐานและเปนไปตามมาตรฐาน 

ปการศึกษา จํานวนหลักสูตรท่ีไมเปนไปตาม
มาตรฐาน 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตาม
มาตรฐาน 

2558 4 2 
2559 1 5 

 
  จากขอมูลในตารางท่ี C.7-2 การเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่ไมเปนไปตามมาตรฐานและเปนไป
ตามมาตรฐาน จะเห็นไดวาคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเรงดําเนนิการใหหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนของคณะฯเปนไปตามมาตรฐานอยางเต็มความสามารถ แตทั้งนี้ในปการศึกษา 2559 ก็ยังติดเงื่อนไข
ของเวลาในการสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งไดดําเนินการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้นในป
การศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจะไดกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
อยางครบถวน 
 
หลักฐาน : 
C.7(1) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
C.7(2) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
C.7(3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
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ตัวบงชี้ที่ C.8 การบริหารและจัดการของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ที่ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑการประเมิน  

ใชเกณฑระดับการดําเนนิงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลกัสูตร ในการประเมนิการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ โดยใชประเด็นการประเมิน 5 ขอ 
 
ประเด็นการประเมิน  

ใชการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอไปนี้  
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ท่ีกําหนดใน พรบ.  
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตรทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ  
3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดาํเนินงานของคณะใหบรรลุเปาหมาย 

- เอาใจใส ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนขององคกร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปรงใสเปดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 
ผลการดําเนินงาน   
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
  - ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจํา จะทําใหทราบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการที่ผานมา และแนวทางการปรับปรงุ  
  - การประเมินคณะกรรมการประจําคณะ เปนการประเมินตนเอง 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 น้ันไดเปนแนวทางในพัฒนาในปการศึกษา 2559 ซึ่งในปการศึกษา 
2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารคณะเนื่องจากคณบดีทานเดิม 
คือ รองศาสตราจารย ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ ไดหมดวาระ  และไดมีการสรรหาคณบดีใหม ไดแก ดร.
วศิน ยุวนะเตมีย โดยมีระยะการบริหารในปการศึกษา 2559 ดังนี้ 

รองศาสตราจารย ดร.อรุณ ีเทอดเทพพิทักษ ส.ค.- ต.ค. 2559 
 ดร.วศิน ยุวนะเตมีย    พ.ย. 2559 - ปจจุบัน 
 ดังนั้นคณะกรรมการประจําคณะจึงไดมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
 
ตารางที่ C.8-1 รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

คณะกรรมการชุดเดิม คณะกรรมการชุดปจจุบัน 
รศ.ดร.อรุณี เทิดเทพพิทักษ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย 
อ.วิรัช คารวะพิทยากุล อ.วิรัช คารวะพิทยากุล 
ผศ.ดร.พิชาญ สวางวงศ ผศ.ดร.พิชาญ สวางวงศ 
ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์ ดร.พิชัย สนแจง 
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คณะกรรมการชุดเดิม คณะกรรมการชุดปจจุบัน 
อ.เสรี ชิโนดม ดร.ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ 
ดร.เมธินี จามกระโทก อ.สุทธิรักษ สวุรรณเดชา 
 ดร.ยศพล ผลาผล 
 ดร.อารยา สุนทรวิภาค 
 ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา 
 ดร.ลัญจกร สัตยสงวน 

  
ซึ่งกรรมการประจําคณะนั้นมาจากหลายภาคสวนท้ังผูบริหารคณะ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 

ประธานสาขาวิชา และผูแทนคณาจารยประจําเวลาภายในคณะ แตการดําเนินการของกรรมการประจํา
คณะยังมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะทั้ง 5 สวน ไดแก 

1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาท่ีที่กําหนดใน พรบ.  
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตรทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ  
3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะใหบรรลุเปาหมาย 
5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการประจําคณะไดมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

  การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะนั้นไดทําพันธกิจตามภาระหนาที่ที่ กําหนดใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบดวย
ขอกําหนดจํานวน 9 ขอ ครอบคลุมทั้งการวางแผนนโยบาย การบริหารงานคณะ พิจารณาหลักสูตร การ
ออกระเบียบขอบังคับ การสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม  การประกัน
คุณภาพ และงานอ่ืนๆที่เก่ียวของกับคณะและไดรับมอบหมาย โดยที่ในปการศึกษา 2559 ไดมีการประชุม
กรรมการประจําเพื่อเปนการดําเนินการบริหารคณะฯ เชน 
 - การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ปงบประมาณ 2560-2564 
 - การพิจารณางบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
ปงบประมาณ 2561 
 - การพิจารณาขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) และขอตกลงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของคณาจารย 
 - การพิจารณาการปรับปรงุยอยของหลักสูตรตางๆ 
 - การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ป
การศึกษา 2559 
 เปนตน 
 ซึ่งการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํานั้นไดยึดถือตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
บูรพาเปนหลัก โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนตอคณะฯและมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตรได จัดทําแบบสอบถามประเมินตนเองไปยังคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งมีผลดังนี้ 
 
 
 



 
หนา 49 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตารางที่ C.8-2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
รายการสอบถาม ผลการประเมิน 

(รอยละ) 
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดใน พรบ. 83.33 
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตรทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ 91.00 
3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 100.00 
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะใหบรรลุเปาหมาย 93.75 
 - ดาํเนินงานดวยความเอาใจใส ระมัดระวัง (Duty of Care) 75.00 
 - ดาํเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนขององคกร (Duty of Loyalty) 100.00 
 - ดาํเนินงานโดยปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 100.00 
 - ดาํเนินงานโดยโปรงใสเปดเผย (Duty of Disclosure) 100.00 
5. กรรมการประจําคณะดาํเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 100.00 

 
ระดับคะแนน  3 
 
หลักฐาน : 
C.8.1(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
C.8.1(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
C.8.1(3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 
C.8.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในปการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 50 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงชี้ที่ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน/ผูบริหารคณะ 
 
เกณฑการประเมิน  

ใชเกณฑระดับการดําเนนิงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลกัสูตร ในการประเมนิการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน/ผูบริหารคณะ โดยใชประเด็นการประเมิน 5 ขอ 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใหประเมินคณบดีในประเด็นดังตอไปนี้  
1. สมรรถนะคณบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร  
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบงชี้หลักในแผนยุทธศาสตรระดับคณะซึ่งตอง

สอดคลองกับ ระดับสถาบัน  
4. การแสวงหารายได  
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  

- การบริหารยุทธศาสตร  
- การบริหารความเสี่ยง  
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร  
- การจัดการความรูในคณะ 

 
ผลการดําเนินงาน 
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
  - ผลการประเมินคณบดี ตามประเด็น5 ดานหลัก 1) สมรรถนะคณบดี 2) การบริหารหลักสูตร  
3) การบริหารตามตัวบงชี้ในแผนยุทธศาสตร 4) การแสวงหารายได 5) การบริหารและความรับผิดชอบ ที่
ตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Strategy, RM, ICT, KM) 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในการจัดประเมินการปฏิบัติงานในปการศึกษา 
2559 ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ดร.วศิน ยุวนะ
เตมยี ตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ รวมกับแบบประเมินตนเองตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ 
ในปการศกึษา 2559 สามารถสรุปไดดังนี้  

1. สมรรถนะคณบดี  
โดยในการประเมินผลดานสมรรถนะคณบดี ไดใหความสําคัญกับการบริหารเปนหลัก ซึ่งพิจารณา

ถึงการวางแผน กําหนดเปาหมายขององคกร  การเลือกสรรบุคลากรในการทํางาน การบริหารงบประมาณ 
การบริหาร การถายทอดและการกํากับติดตามการทํางาน  รวมถึงการแสวงหาความรวมมือในการ
ดําเนินงานของคณะ ซึ่งผลการประเมินคิดเปนคะแนน 3.84  

2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
การประเมินผลดานการบริหารหลักสูตรนั้น ใหความสําคัญกับการมุงมั่นผลักดันใหแตละหลักสูตร

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินคิดเปนคะแนน 4.15  
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบงชี้หลักในแผนยุทธศาสตรระดับคณะซึ่งตองสอดคลอง

กับ ระดับสถาบัน  



 
หนา 51 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

การประเมินผลดานการบริหารงานตามตัวบงชี้หลักในแผนยุทธศาสตรระดับคณะซึ่งตองสอดคลอง
กับระดับสถาบันจะมุงเนนที่ดานการสงเสริมการวิจัย การผลิตบัณฑิต และการบริหารองคการ ซึ่งผลการ
ประเมินคิดเปนคะแนน 4.03 

4. การแสวงหารายได 
การประเมินผลดานการแสวงหารายไดนั้นจะมุงเนนไปที่ การแสวงหาความรวมมือซึ่งจะนํามาสู

การสรางรายได รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินคิดเปน
คะแนน 4.08 

5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 โดยเปนการประเมินผลจากมุมมองดานการบริหารยุทธศาสตร การบริหารความเสี่ยง การใชระบบ
สารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร และการจัดการความรูในคณะ ซึ่งผลการประเมินคิดเปนคะแนน 3.85 
 
ระดับคะแนน  3 

 
หลักฐาน : 
C.8.2(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
C.8.2(2) รายงานผลการทํา Pilot Survey แบบประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 
            ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
หนา 52 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงช้ีที่ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน  
 
เกณฑการประเมิน   

ใชเกณฑระดับการดําเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ในการประเมินระดับการดําเนินการของแตละ
ประเด็นทั้ง 7 ขอ ขางตน โดยประเมินผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับเปาหมายที่เก่ียวของตาง ๆ ท่ีระบุไวใน
โครงรางองคกร และสรุปภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน จากผล
ระดับการดําเนินงานของ 7 ขอ โดยใชวิธีการประเมินภาพรวม AUN-QA ที่ไมใชวิธีการเฉลี่ยจากผลระดับ
การดําเนนิงานท้ัง 7 ขอ 
 
ประเด็นการประเมิน 
  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะสถาบันรวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของ แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร
สัดสวนคาใชจาย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพ่ือวิเคราะห 
ความคุมคาของ การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 
  3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปจจัย ภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน  
  5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลง
เรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บ
อยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจรงิ   

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  
  7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวน
หนึ่งของการ บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ 
 
ผลการดําเนินงาน   

ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558  
 -การนําเสนอผลการดําเนินงานครบทุกดานจะทําใหทราบประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารคณะ เชน การทําแผนดานการเงิน แผนการกํากับติดตาม การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ รวมถึง
การประเมินการบริหารงานในปการศึกษา 2559 ซึ่งไดดําเนินการดังตอไปนี้ 



 
หนา 53 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

 
  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลอง กับ วิสัยทัศนของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของ แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  การดําเนินการในสวนนี้ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดมีการทบทวน และปรับปรุง
วิสัยทัศนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และอัตลักษณของแตละ
สาขาใหมีความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะฯ และซึ่งรวมถึงการจัดทํา SWOT 
Analysis ใหมโดยการสรางการมีสวนรวมจากบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาใชใน
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 2560 – 2564 และนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในชวงท่ีผานมา 
 ซึ่งแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําของคณะ โดยที่
สวนใหญยังยึดการดําเนินการเพื่อตอบตัวบงชี้ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับขอตกลง
ปฏิบัติงานท่ีคณบดีไดใหไวกับสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ขอตกลงนี้ไดรับความเห็นชอบแลวจากทุก
ฝาย และใชเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการทํางานของคณบดี เปนสวนของแผนปฏิบัติการประจําป และ
กรอบเวลาในแผนที่ระบุไวอยางชัดเจน 
 
  2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร
สัดสวนคาใชจาย เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพ่ือวิเคราะห 
ความคุมคาของ การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 
  การดําเนินการในปงบประมาณ 2559 น้ัน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีแหลงเงินที่
สามารถใชจายไดท้ังหมด 22,255,482.70 บาท แบงเปนงบประมาณเงินรายได 12,209,032.70 บาท (คิด
เปนรอยละ 54.86) และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,046,450 บาท (คิดเปนรอยละ 45.14) โดย
คณะ ฯ ไดใชจายงบประมาณดังกลาวในพันธกิจหลัก 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 
ดานการบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถจําแนกการใชจายงบประมาณ
ในแตละดาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ C.9-1 การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร        

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว 

คิดเปน 
รอยละของ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว 

เงินรายได เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
แผนการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

แผนการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเงินท่ีต้ังไว 
จํานวนเงินท่ีใช

จริง 

รอย
ละ

การใช
จาย 

จํานวนเงินท่ีต้ัง
ไว 

จํานวนเงินท่ีใช
จริง 

รอย
ละ

การใช
จาย 

พันธกจิดานการเรียนการสอน 
16,243,332.70 72.99 10,496,832.70 7,552,740.89 72.23 5,746,500.00 5,455,127.60 94.93 

พันธกจิดานการวิจัย 
5,534,850.00 24.87 1,682,200.00 488,488.00 29.04 3,852,650.00 2,076,725.00 53.90 

พันธกจิดานการบริการวิชาการ 
349,999.00 1.57 20,000.00 0.00 0.00 329,999.00 327,666.50 99.29 
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งบประมาณ 
ที่ต้ังไว 

คิดเปน 
รอยละของ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว 

เงินรายได เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
แผนการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

แผนการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเงินท่ีต้ังไว 
จํานวนเงินท่ีใช

จริง 

รอย
ละ

การใช
จาย 

จํานวนเงินท่ีต้ัง
ไว 

จํานวนเงินท่ีใช
จริง 

รอย
ละ

การใช
จาย 

พันธกจิดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
127,300.00 0.57 10,000.00 0.00 0.00 117,300.00 116,628.00 99.43 

รวม 
22,255,481.70 100.00       

 
  จากตารางที่ C.9-1 การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559 จะเห็นไดวา งบประมาณ
สวนใหญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร (รอยละ 72.98) ไดถูกจัดสรรสําหรับพันธกิจดานการเรียน
การสอน  รองลงมาเปนดานการวิจัย (รอยละ 24.87) ดานบริการวิชาการ (รอยละ 1.57) และ ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (รอยละ 0.57) ตามลําดับ  โดยสําหรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ตั้งไว
สําหรบัดานการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ และ ทําบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจะถูกใชมากกวารอย
ละ 95  สวนงบประมาณจากเงินรายไดจะไดรับการนําไปใชเปนเงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเปน
สวนใหญ  สวนงบประมาณดานการวิจัยท่ีจัดสรรไวทั้งเงินรายไดและเงินอุดหนุนจการัฐบาล ไดรับการ
นําไปใชท่ีรอยละ 29.04 และ 53.90 ตามลําดับ 
  ทั้งน้ีในชวงปลายปงบประมาณ 2559 ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารคณะฯ แนวนโยบายในการ
บริหารและจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพันธกิจดานการวิจัย ซึ่งมีนโยบายสงเสริมการทําวิจัย
ของบุคลากรในคณะฯ ดังนั้นจึงการดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือกระตุนใหคณาจารยใน
คณะฯไดทําวิจัยเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหการใชจายงบประมาณดานการวิจัยในปงบประมาณ 2560 เพิ่มสูงข้ึน
อยางชัดเจน 
 สําหรบัการพิจารณาสัดสวนการดําเนินการของคณะ ฯ ตอนิสิตในแตละสาขาจะสามารถสรุปไดดัง
ตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ C.9-2 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะ ฯ ในปงบประมาณ 2559 

สาขาวิชา/กลุมวิชา FTES ภาคปลาย/2558 FTES ภาคตน/2559 รวม FTES 
เทคโนโลยีการเกษตร  48.67 44.72 93.39 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  63.28 84.17 147.45 
ระบบสารสนเทศ * 19.11 44.83 63.94 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 17.67 51.33 69.00 
การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน  132.17 344.83 477.00 
บริหารธุรกิจ  210.83 208.67 419.50 
กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ** 221.61 413.94 635.55 

รวม 713.34 1,192.49 1,905.83 
หมายเหตุ: * คณะ ฯ ไดปดการเรียนการสอนสาขาวิชาระบบสารสนเทศแลว แตสาขาวิชายังคงมีนิสิตอยู  
      ** รวมวิชาพื้นฐาน 
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 จากขอมูลที่แสดงในตารางที่ C.9-2 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะ ฯ ใน
ปงบประมาณ 2559 จะเห็นไดวาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ภาพรวมของคณะ ฯ ใน
ปงบประมาณ 2559 คือ 1,905.83 โดยในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป จะมี FTES มากที่สุด คือ 635.55 คิดเปน
รอยละ 33.35 รองลงมาเปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา
ชายแดน ซึ่งมี FTES คือ 477.00 คิดเปนรอยละ 25.03 ทั้งน้ีเน่ืองจาก คณะ ฯ มีภารกิจหลักที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ บริการสอนรายวิชาพื้นฐานตาง ๆ ใหกับนิสิตของคณะ ฯ และวิทยาเขต  
  สําหรับการคดิตนทุนการใชจายโดยประมาณในแตละสาขาวิชา/กลุมวิชาสามารถคํานวณไดดังน้ี 
 
  ตนทุนการใชจายของสาขา = เงินรายไดหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ใชจายจริงรวม x (FTES รวมของสาขาวิชา/สาขา) 
               FTES รวมของคณะ 
ซึ่งสามารถแสดงตนทนุการใชจายในแตละสาขาไดดังตารางนี้ 
 
ตารางที่ C.9-3 ตนทุนการใชจายประมาณการของสาขาวิชา/สาขาในคณะ ฯ ปงบประมาณ 2559  

สาขาวิชา/กลุมวิชา ตนทุน (การใชจาย) จาก 
เงินรายได (บาท) 

ตนทุน (การใชจาย) จาก 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท) 

เทคโนโลยีการเกษตร  394,038.49 390,849.33 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  622,132.72 617,097.48 
ระบบสารสนเทศ* 269,780.71 267,597.24 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 291,130.27 288,773.99 
การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน  2,012,596.18 1,996,307.21 
บริหารธุรกิจ  1,769,987.63 1,755,662.21 
กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ** 2,681,562.90 2,659,859.64 

รวม 8,041,228.90 7,976,147.10 
หมายเหตุ: * คณะ ฯ ไดปดการเรียนการสอนสาขาวิชาระบบสารสนเทศแลว แตสาขาวิชายังคงมีนิสิตอยู  
      ** รวมวิชาพื้นฐาน 

 
 จากขอมูลท่ีแสดงในตารางท่ี C.9-3 ตนทุนการใชจายประมาณการของสาขาวิชา/สาขาในคณะ ฯ 
ปงบประมาณ 2559 จะสังเกตไดวาตนทุน (การใชจาย) ประมาณการของคณะ ฯ ปงบประมาณ 2559 จาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถูกใชจายในสาขาวิชาพื้นฐาน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปนอันดับ 1 – 3 ตามลําดับ 
เนื่องจากทั้ง 3 สาขาวิชา/สาขามีคา FTES สูงเม่ือเทียบกับสาขาวิชาอื่น แตในความเปนจริงแลว หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรก็จะมีการใชจายสูงเชนกัน เนื่องจากตองจัดหาครุภัณฑ
วิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยของนิสิตและคณาจารยใน
สาขา 
  และสําหรับการดําเนินการในปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ยังคงให
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณตอภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน และการวิจัย อยางตอเน่ือง
และที่มุงเนนการดําเนินการเพ่ิมเติมคือการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศเพื่อสรางโอกาสในการทําวิจัยและแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอกมากยิ่งข้ึน 
 
 



 
หนา 56 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

  3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปจจัย ภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม   
 ในดานการดาํเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัย
ไดวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดทําเปนโครงการอยูในประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ของคณะ 
เพื่อลดระดับของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น ดังนี้ 
 
ตารางที่ C.9-4 การวิเคราะหความเสี่ยงตอคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการแกไข 
- คุณภาพของนิสิตท่ีรับเขา  
  เรียนลดลง 
 

กลยุทธที่ 1.1 การพัฒนาการประชาสัมพันธ และ
กระบวนการรับเขาผูเรียนที่มีคณุสมบัติเหมาะสม
กับสาขาที่เลือกเรียน 
1) โครงการประชาสัมพันธคณะ และหลักสูตร 
2) เพชรวิทย-ศิลป (และโครงการพิเศษ) 

- การสูญเสียคณาจารยที่มี 
  คุณภาพสูง (สาย ก.  
  ภายในสถาบัน) 

กลยุทธที่ 3.1 การสรรหาและรักษาไวซึ่งบุคลากร 
1) โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรคณะ 
2) แผนงานจัดสรรสวัสดิการและสิ่งสนับสนุน
คุณภาพชีวิตใหกับบุคลากร 

- การขาดแคลนคณาจารยที่ 
  มีประสบการณ 
 

กลยุทธที่ 3.2 การสงเสริมและผลักดันการ
ดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร 
1) โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
2) โครงการสงเสริมบุคลากรใหมีคุณวุฒิในระดับ
ปรญิญาเอก 
3) โครงการสงเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
อาจารย 
4) โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
และหลักสูตร 
5) สงเสริมความรู ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 
6) สงเสริมความรูเก่ียวกับขอควรระมัดระวังใน
การปฏิบัติงานที่อาจขัดตอระเบียบหรือวินัย หรือ
ขอกําหนดตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรไมผานการรับรอง 
 

กลยุทธที่ 1.2  การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม 
1) แผนงานพัฒนาหลักสูตรรายป 
2) แผนงานพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 
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ความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการแกไข 
- ความเส่ียงตอนิสิต เชน  
  อุบัติเหตุ อาชญากรรม 
 

กลยุทธที่ 1.5 การเสรมิสรางคณุธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี 
1) กิจกรรมรณรงคการปฏิบัติตามกฎจราจร 

- กระแสไฟฟาขัดของบอย  
  อุปกรณเสยีหาย 

กลยุทธที่ 1.5 การเสรมิสรางคณุธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี 
1) กิจกรรมรณรงคประหยัดพลังงาน 

- การเดินทางไมสะดวก  
  ขาดรถประจําทาง  
  อันตราย 
 

กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมใน
การรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
1) ประสานงานและสงเสริมพัฒนาเสนทางรถ
สาธารณะ 

ดานการเงิน - มีพนักงานมหาวิทยาลัย
จากเงินรายได 1 ใน 3 
ของบุคลากร 

กลยุทธที่ 2.6 สงเสริมการใหบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
1) โครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางรายได 
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได 
1) โครงการจัดหารายไดเพิ่มเติมใหกับคณะ 

ดานชื่อเสียง - การเกิดขาวในทางลบ
มหาวิทยาลัยในสื่อตางๆ 
รวมทั้งสื่อออนไลน 

กลยุทธที่ 1.1 การพัฒนาการประชาสัมพันธ และ
กระบวนการรับเขาผูเรียนที่มีคณุสมบัติเหมาะสม
กับสาขาที่เลือกเรียน 
1) โครงการสรางสื่อ และใหขอมูลขาวสาร
กิจกรรม การบริการวิชาการ และภารกิจตางๆ 
ของคณะ 

ดานกฎระเบียบ - การถูกดําเนินการทางวินัย 
เนื่องจากทําผิดระเบียบ
โดยรูเทาไมถึงการณ 

 

กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได 
1) โครงการจัดการความเส่ียงและการควบคุม
ภายในคณะ 

 
ซึ่งจากแนวปจจัยความเสี่ยงและแนวทางการแกไขจะเห็นไดวามีความครอบคลุมในหลายดาน โดยเฉพาะที่
เปนปจจัยความเสี่ยงที่มผีลกระทบหลักตอทั้งคณะฯและมหาวิทยาลัย 

4. การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาํเนินงาน
อยางชัดเจน  

การประเมนิการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลนั้น คณะไดทําแบบสํารวจประเมนิผลการ
บริหารงานดวยหลักธรรมภิบาล ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ C.9-5 ผลการประเมินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นธรรมาภิบาล คาเฉลี่ยความคิดเห็น

ตอบทบาทหนาที่ 
การแปลผลคาเฉลี่ย 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3.63 มาก 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3.66 มาก 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 3.84 มาก 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 3.90 มาก 
5. หลักความโปรงใส (Transparency) 3.61 มาก 
6. หลักความมีสวนรวม (Participation) 3.67 มาก 
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 3.68 มาก 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 3.64 มาก 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) 3.62 มาก 
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 3.64 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.69 มาก 
 
จากผลการสํารวจจะเปนไดวาในมุมมองของผูใตบังคับบัญชาตอการบริหารงานของผูบริหารนั้น ผูบริหารมี
การบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก โดยเฉพาะหลักการตอบสนอง และหลักภาระ
รับผิดชอบที่มีคาคะแนนเฉลี่ยที่สูงกวาอยางชัดเจน 
 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลง 
เรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บ
อยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจรงิ   
 ในการบริหารของคณะไดใหการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูโดยเฉพาะในดานของการ
สงเสริมการทํางานวิจัย สําหรับบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญของคณะ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉลองชัย 
ธีวสุทรสกุล และผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญลิน จิรฐัชยุต ซึ่งฝายงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ไดจัดกิจกรรมและโครงการในการสงเสริมการวิจัย เชน โครงการ “การเขียนโครงรางเพ่ือประกอบการขอ
ทุนวิจัย” ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต ในการเปนวิทยากรถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางตอเน่ือง  ซึ่งจาก
การปฏิบัตินี้เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยผลักดันการผลิตผลงานวิจัยของคณะฯมากยิ่งขึ้น 
 
  6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 
 การดําเนินการของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรนั้น จะมีการจัดทําและติดตามแผน
อัตรากําลังรวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรโดยปกติอยูแลว ซึ่งสําหรับในปการศึกษา 2559 นั้นคณะฯไดมีการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลังสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากร ลาสุด เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 และ
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 แลว 
  สําหรับแผนอัตรากําลังสายวิชาการ ในปการศึกษา 2559 มีการกําหนดเปาหมาย และผลการ
ดําเนินการดังนี้  
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 1) รอยละของอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริงตออัตรากําลังทั้งหมด เทากับ รอยละ 80 แตผลการ
ดําเนินงานไดรอยละ 76.6 ยังไมบรรลุตามเปาหมายของแผนอัตรากําลังสายวิชาการ โดยสามารถอธิบาย
ผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม ณ สิ้นปการศกึษา 2559 ดังนี้  
 
ตารางที่ C.9-6 แผนงานและผลการดาํเนินงานอัตรากําลังคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
                    ปการศึกษา 2559 

กลุมวิชา อตัรากําลัง
ทั้งหมด 

ผลการดําเนินงานปการศกึษา 2559 
อัตรากําลัง 
(เฉพาะลา
ศึกษาตอ) 

อัตรากําลัง (ไมรวมลาศึกษา
ตอ) 

อัตรากําลังที่ขอ 
กรอบอัตรา

แลว/อัตราวาง 
เทคโนโลยีการเกษตร 7 2 5 (ผศ./ป.เอก 1 คน และ 

อาจารย/ป.เอก 4 คน)   
นักเรียนทุน
รัฐบาล 1 คน 

คอมพิวเตอร 10 1 7 (อาจารย/ป.เอก 2 คน และ
อาจารย/ป.โท 5 คน)   

2  

บริหารธุรกิจ 9 1 6 (อาจารย/ป.เอก 2 คน และ
อาจารย/ป.โท 4 คน)   

2 

โลจิสติกสและการคา
ชายแดน 

5 0 5 (อาจารย/ป.เอก 1 คน และ
อาจารย/ป.โท 4 คน)   

0 

คณิตศาสตรและสถิติ 3 1  2 (ผศ./ป.เอก 1 คน และ 
อาจารย/ป.โท 1 คน)   

0 

ภาษาอังกฤษ 9 0 7 (อาจารย/ป.เอก 1 คน และ
อาจารย/ป.โท 6 คน)   

2 

ฟสิกส 1 0 1 (ผศ./ป.เอก 1 คน)   0 
เคมี 3 0 3 (อาจารย/ป.เอก 2 คน และ

อาจารย/ป.โท 1 คน)   
0 

รวม 47 5 36 6 

หมายเหต ุ: ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  
         

สําหรับขอมูลจากสรุปรายละเอียดดังนี้ คณาจารยกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ลาออก 1 อัตรา และ
กรอบอัตราวาง 1 อัตรา คณาจารยกลุมวิชาคอมพิวเตอร มีอาจารยดําเนินการขอยายไปปฏิบัติงานที่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 1 อัตรา และกรอบอัตราวาง 1 อัตรา คณาจารยกลุมสาขาบริหารธุรกิจ มี
กรอบอัตราวาง 2 อัตรา ซึ่งการดําเนินการของคณะ ฯ ในปจจุบันไดดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรอบ
อัตราวางขางตนของแตละกลุมสาขา และกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีนักเรียนทุนรัฐบาล 1 คน 
แตคณะ ฯ ยังไมมีกรอบอัตรา เนื่องจากน.ร.ทุนรัฐบาลดังกลาวยังไมสําเร็จการศึกษา   
   2) สัดสวนคณาจารยวุฒิ ปริญญาโท : ปริญญาเอก เทากับ 70 : 30 โดยผลการดําเนินงานได
สัดสวน 58.3 : 41.7 ซึ่งบรรลุตามเปาหมายของแผนอัตรากําลังสายวิชาการ  

3) สัดสวนของตําแหนงทางวิชาการ อาจารย : ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เทากับ 80 : 20 โดยผล
การดําเนินงานไดสัดสวน 91.7 : 8.3 ซึ่งยังไมบรรลุตามเปาหมายของแผนอัตรากําลังสายวิชาการ แต
อยางไรก็จากขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีระบุวาบุคลากรสายวิชาการที่เริ่มปฏิบัติงานต้ังแตเดือน
ตุลาคม 2554 ตองย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการภายในสัญญาการจางงานฉบับที่ 2 ไมเชนนั้นมหาวิทยาลัยจะ
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ไมตอสัญญา ฯ ฉบับที่ 3 เปนแรงกระตุนใหคณาจารยไดเรงดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ กอปรกับ
คณะฯไดสนับสนนุอยางเต็มที่ใหคณาจารยไดขอตําแหนงทางวิชาการ ทั้งการจัดโครงการเสริมทักษะการขอ
ทุนวิจัย การสนับสนุนทุนการทําวิจัยและการตีพิมพผลงาน ซึ่งนาจะสงผลใหคณะฯ มีสัดสวนของผูมี
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นในระยะอันใกล  

สวนแผนพัฒนาบุคลากร ในปการศึกษา 2559 คณะฯไดกําหนดเปาหมาย คือ บุคลากรสาย
วิชาการแตละคนในแตละสาขา/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน (รวมอัตรากําลังท่ีลา
ศึกษาตอ 1 อัตรา) และ/หรือยื่นขอหรือไดรบัตําแหนงทางวิชาการ ผศ. 12 คน (รวมอัตรากําลังท่ีลาออก 1 
อัตรา) และ รศ. 1 คน  ซึ่งผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรดงักลาว มีบุคลากรสายวิชาการสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ทําใหยังไมบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร และมีผูไมไดยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ผศ. 10 คน และ รศ. 1 คน แตมีผูไดรับตําแหนงทางวิชาการ ผศ. 1 คน โดยไมบรรลุ
เปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากรเชนกัน   

นอกจากนี้ คณะ ฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนอยางตอเน่ือง ดังนี้  

- จัดโครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (บุคลากรสายวิชาการ)  
- สนับสนุนใหเขาอบรมการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ (บุคลากรสายวิชาการ) 
- สนับสนุนใหเขาอบรม และ/หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถในสายอาชีพทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน อบรมอาจารยมืออาชีพ อบรมการใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
(บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน)   

- สงเสริมการนําเสนอ และ/หรือการตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  (บุคลากรสาย
วิชาการ) 

- สนับสนุนเงินรางวัลการนําเสนอ และ/หรือการตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
(บุคลากรสายวิชาการ) 
  - สงเสริมการขอตําแหนงงานที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน ในปการศกึษา 2560   
 สําหรบัในปการศึกษา 2560 นั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใน
ดานการขอตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่องเพ่ือสามารถใหไดตามเปาหมายที่ไดวางไว 
 
  7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ 
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปน 
สวนหนึ่งของการ บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
  การดําเนินดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรได
ดําเนินการตามแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายคือการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและใหทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเร่ิมจากระดับหลักสูตร และสงตอเปน
ระดับคณะ ซ่ึงในปการศึกษา 2559 ทางคณะฯไดจัดตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร รับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหลักสูตร โดย
ใหมีแนวทางการจัดการเปนแนวทางเดียวกันทุกหลักสูตร โดยมีรองคณบดี เปนผูประสานงานและให



 
หนา 61 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

คําปรึกษา การดําเนินการมีการจัดทําแผนการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการหา
แนวทางการปฏิบัติการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษารวมกันของแตละหลักสูตร 
 นอกจากนั้นคณะฯไดดําเนินการดานการวางแผนและควบคุมคุณภาพ  โดยไดรวมกับคณาจารยใน
แตละหลักสูตรกําหนดแนวทางใหหลักสูตรไดปฏิบัติ เชน การสงเสริมการวิจัย การพัฒนานิสิต การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ โดยที่คณะฯ จะไดกํากับติดตามความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ ผานการประชุม
คณะทํางาน รวมถึงการประชุมคณะฯ 
 สําหรบัผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแตละหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ในปการศึกษา 
2559 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2558 แสดงไดดังตาราง 
 
ตารางที่ C.9-7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแตละหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA  
                    ในปการศึกษา 2559 

AUN-QA หลักสูตร
เทคโนโลยีการ 

เกษตร 

หลักสูตรระบบ
สารสนเทศ 

หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ 

หลักสูตรการ
จัดการ 

โลจิสติกส 
และการคา
ชายแดน 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจ 

59 58 59 58 59 58 59 58 59 58 59 58 
ภาพรวม 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
AUN-1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
AUN-2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
AUN-3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
AUN-4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 
AUN-5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
AUN-6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
AUN-7 - - - - - - - - - - - - 
AUN-8 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
AUN-9 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
AUN-10 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 
AUN-11 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 

 
ผลจากตารางที่ C.9-7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแตละหลักสูตรตามแนวทาง AUN-

QA ในปการศึกษา 2559  จะเห็นไดวาในแตละตัวบงชี้ของแตละหลักสูตรมีการปรับปรุงคุณภาพใหมีระดับ
ท่ีสูงข้ึน แสดงถึงการดําเนินการดานประกันคุณภาพมีความเปนระบบเพ่ิมขึ้น 

สําหรบัในปการศึกษา 2560 นั้น คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจะไดดําเนนิการรักษาคุณภาพ
ใหและพยายยามปรบัปรุงในบางตัวบงชี้ใหมีระดับที่สูงข้ึนในแตละหลักสูตร 
 
ระดับคะแนน  3 
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หลักฐาน : 
C.9(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
C.9(2) รายงานผลการทํา Pilot Survey แบบประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 
         ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
C.9(3) เอกสารประกอบโครงการ “การเขียนโครงรางเพ่ือประกอบการขอทุนวิจัย” 
C.9(4) แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 2560 - 2564 
C.9(5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนอัตรากําลังสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากร  
         คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรการศึกษา 2559 
C.9(6) รายงานงบประมาณรายจายภาพรวม ปงบประมาณ 2559 (เงินรายได และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
C.9(7) รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 63 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงชี้ที่ C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยคะแนนของทกุหลักสตูรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
ตารางที่ C.10-1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ช่ือหลักสูตร 

จํานวนการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร 
เฉลี่ย 

ระดับ 

 2557 2558 2559 

จํานวน 
กิจกรรม 

จํานวน 
วัน/คน/

ป 

จํานวน 
กิจกรรม 

จํานวน 
วัน/คน/ป จํานวน 

กิจกรรม 
จํานวน 

วัน/คน/ป 

จํานวน 
วัน/คน/

ป 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด........6........ หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี         

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร  
   บัณฑิตสาขาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ (54),(59) 

2 2 2 

 

2 6 13:5 2.20 3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร 
   บัณฑิตสาขาเทคโนโลยี     
   การเกษตร (54),(59) 

3 3 3 3 13 31:5 4.06 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิต (54),(59) 

2 2 3 2 18 32:6 3.11 3 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิตสาขาการจัดการ 
   โลจิสติกสและการคา 
   ชายแดน (54),(59) 

2 2 3 2 12 24:5 2.93 3 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิตสาขาระบบ   
   สารสนเทศ (54) 

2 2 2 2 4 6:5 1.73 3 

6. หลักสูตรศิลปศาสตร 
   บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ 
   เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
   (56) 

1 1 1 

 

1 10 17:5 1.83 2 

ระดับคะแนน        2.83 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
  ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
คณะ คือ ใหบุคลากรไดพัฒนาดานการเรียนการสอน ดานการวิจัยและดานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ โดย
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เปาหมายของการพัฒนาคือ เพ่ือใหบุคลากรสามารถดําเนินงานไดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
คณะฯไดจัดทําแผนการเขาสูตําแหนงวิชาการใหกับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใหบุคลากรไดมีเปาหมายของ
ตนเองที่ชัดเจนและพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาสายอาชีพ  สําหรับขอมูลสถิติการพัฒนาบุคลากรของ
คณะในปการศึกษา 2559 จะเห็นไดวาคณาจารยในทุกหลักสูตรมีสัดสวนการพัฒนาทางวิชาชีพอยางนอย 
1 ครั้ง/1 วันตอปการศึกษา 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 

ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
 - การนําเสนอผลการไดรับการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลจะทําใหรูวาใครไดรับการพัฒนาหรือ
ฝกอบรมในเรื่องใดและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน หรือไม เพ่ือที่จะนําไปสูการวางแผนการ 
พัฒนาบุคลากรในปตอไป 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นได คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในปการศกึษา 2559  โดยไดวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะและติดตามการเขารับการ
พัฒนาวิชาชีพของบุคลากร ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อเปรยีบเทียบจํานวนกิจกรรม และจํานวนวันเฉลี่ยตอคนตอป
ของการพัฒนาบุคลากรในทุกหลักสูตร ของปการศึกษา 2557 -2559 จะเห็นไดวามีสัดสวนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจาก การดําเนนิการของคณะฯที่ไดมีการกําหนดเปาหมายความกาวหนาสายอาชีพ รวมถึงการผลักดัน
ของผูบริหาร ทําใหบุคลากรของคณะฯมีความตื่นตัวเปนอยางยิ่ง ซึ่งตัวอยางของการดําเนินการผลักดันที่
เปนรูปธรรมของคณะฯ เชน การสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรไดเขารับการอบรมสหกิจศึกษา 
เพื่อที่จะสามารถเปนอาจารยนิเทศสหกิจ ซึ่งสงผลตอการสนับสนุนใหนิสิตไดไปปฏิบัติสหกิจไดมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการสงเสริมการอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะการบริการวิชาการเชน หลักสูตรผูประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เปนตน 
  สําหรับการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
ในปงบประมาณ 2560 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กลยุทธที่ 3.2 การสงเสริมและ
ผลักดันการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร มี 1 ชี้วัด คือ 
 
ตารางที่ C.10-2 ตัวชี้วัดกลยุทธที่ 3.2 การสงเสริมและผลักดันการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรยีนการสอน หรอืทักษะในสาขาวิชา 

รอยละ 70 รอยละ 86.48 

 
  จากผลการดําเนินการจะเห็นไดวาสามารถบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไว สําหรับในปการศึกษา 
2560 นั้น คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจะไดสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะในดานการเตรียม
ความพรอมเพ่ือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพที่สงผลตอการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการเชนเดียวกัน 
 
หลักฐาน : 
C.10(1) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดบัคณะ ปการศกึษา 2558 
C.10(2) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2559 
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ตัวบงชี้ที่ C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยคะแนนของทกุหลักสตูรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
 ผลรวมของคะแนนที่ไดของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
ตารางที่ C.11-1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ช่ือหลักสูตร ระดับ 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด........6........ หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (54),(59) 3 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาเทคโนโลยีการเกษตร (54),(59) 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (54),(59) 2 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 
    (54),(59) 

3 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ (54) 3 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (56) 2 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร 2.33 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
  การรับขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียนั้น คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมีการดําเนินการ
สําหรบัในแตละกลุมดังนี้ 

1. นิสิต           
ชองทางในการรับขอมูล ไดแก การประเมินการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู การเสนอความคดิเห็นในกิจกรรมผูบริหารพบนิสิต  การสอบถาม  
2. ผูใชบัณฑิต    

  ชองทางในการรับขอมูล ไดแก การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รายการขอเสนอแนะของ
สถานประกอบการสหกิจศึกษาและการฝกงาน 

3. บุคลากร  
ชองทางในการรับขอมูล ไดแก การสอบถาม การสัมภาษณ  การประเมินความพึงพอใจความพึง

พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
4. ศิษยเกา  
ชองทางในการรับขอมูล ไดแก การสอบถามขอมูล 
นอกจากน้ันยังไดใชชองทางเครือขายสังคมออนไลน ไดแก Facebook ในการรับทราบขอมูล

ประกอบเพ่ิมเติม 
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ซึ่งในปการศึกษา 2559 คณะฯไดนําขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงการดําเนินงานของ
คณะโดยตรง เชน การปรับปรุงการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต เชน การศึกษาดูงาน  การปรับแผนการ
เรียน  และนอกจากนั้นหากเปนขอมูลที่จะดําเนินการในภาพรวมของวิทยาเขต หรือมหาวิทยาลัย  คณะฯ
จะไดสงขอมูลประสานผานวิทยาเขตเพ่ือการปรับปรุงแกไข เชน หองพยาบาล การติดตั้งกลองวงจรปด 
การปรับปรุงหองเรียนและอุปกรณการเรียน สถานที่ออกกําลังกาย และการบริการเครือขายอินเทอรเน็ต 
ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร ในปการศึกษา 2559 มีความพึงพอใจในภาพรวมท่ีระดับ 4    
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 

ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
   - การนําเสนอผลการการประเมินของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมจะทําใหรูไดวาแตละกลุมมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงานของคณะอยูในระดับใดเพ่ือที่ คณะจะไดนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําแผนในการ
ปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการในปการศึกษา 2559 โดยที่
คณะฯไดอาศัยขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียที่มาจากระดับหลักสูตร เพื่อดําเนินการจัดการ หรือ
ประสานกับวิทยาเขตเพื่อแกปญหา เชน ความตองการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย ท่ีคณะฯไดประสานกับ
วิทยาเขตในการดําเนินการติดตั้งเพิ่มเติมเปนตน  ซึ่งทั้งน้ีขอมูลปอนกลับของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสวน
ใหญจะมาจากผูใชบัณฑิต  นิสิตปจจุบันและบุคลากรเปนสวนใหญ ดังนั้นในปการศึกษา 2560 คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจะพยายามรับขอมูลตอบกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียจากลุมอ่ืนๆ เชน ศษิยเกา
ใหมากยิ่งขึ้น 
 
หลักฐาน : 
C.11(1) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดบัคณะ ปการศกึษา 2558 
C.11(2) รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2559 
C.11(3) รายงานการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 67 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงชี้ที่ C.12  การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน  
    

เกณฑการประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไมมีการ
รายงานผล 
ที่เก่ียวของ 

มีรายงานผล
ท่ีเกี่ยวของ 
ในบางดาน 
(เชนมีการ
รายงานผลที่
เกิดตอการ
กําหนด
วิสัยทัศน) 

มีรายงานผล
ครบทุกดาน 
(อัตลักษณ
และ
เอกลักษณ
หรอืจุดเนน
หรอื
คุณลักษณะ
หรอื
วิสัยทัศน) 

มีรายงานผล 
ท่ีเกิดตอคณะ/
สถาบัน
ครบถวน  
และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดี 

เริ่มมกีารขยายผล
ไปสูบุคลากรกลุม
อ่ืน สงผลใหเกิด
การริเร่ิมโครงการ
หรอืสรางเครือขาย 
ใหม ๆ เพื่อการ
บรกิารวิชาการแก
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองคกรสงผล 
ใหเกิดการพัฒนา 
ทั้งชมุชนและ
องคกร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเปน
วัฒนธรรม
องคกร) 

 
แนวทางดําเนินการ  

1. มีนโยบาย เปาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ  
2. มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
4. มีผลการดําเนินงานที่ทําใหชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

และยั่งยืน 
 
ผลการดําเนินงาน   
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
  - การบันทึกอุปสรรค ปญหาและนํามาปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA  เชน โครงการที่ประสบ
ความสําเร็จนํามา วิเคราะหเพ่ือใชเปน Best Practice และ/ หรือ การขยายการบริการชุมชนในสาขาอื่นๆ 
เชน การถายทอดความรูดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกสและ บริหารสูชุมชน 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ซึ่งจะได
นําเสนอเปนลําดับตอไปนี้ 

1. มีนโยบาย เปาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดกําหนดแนวนโยบายและวิธีการบริหารจัดการการบริการ

วิชาการแกสังคม ดังนี้  
   1.1 มุงเนนใหทุกหลักสูตรควรมีการบริการวิชาการแกสังคม กําหนดผูรับผิดชอบโครงการ 

สํารวจความตองการการของชุมชน นําขอเสนอแนะจากการจัดโครงการครั้งกอนมาเปนแนวทางดําเนินการ 
และหลังจากอบรมจะไดการสํารวจความตองการรับบริการเพ่ิมเติมแลวนํามาสรุปประเด็นเพ่ือพิจารณา
หัวขอท่ีนาสนใจ   
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  1.2 นําผลการสํารวจมาจัดทําแผนบริการวิชาการ เสนอแนะหัวขอท่ีนาสนใจ เชน การ
ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดินสูชุมชุน โครงการคายทักษะคอมพิวเตอร โครงการสนุกสุขใจไป
กับภาษาอังกฤษ และโครงการเสริมสรางคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนใน
ภาคตะวันออก นอกจากนี้ชุมชนหรือทองถ่ินโดยรอบยังสามารถรองขอการบริการวิชาการโดยตรงมาที่
คณะฯ ไดเชนเดียวกัน เชน โครงการบูรพาจันทรสานสัมพันธสูโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้จัดข้ึนโดยไดรับการ
รองขอจากโรงเรียนชุมชุนวัดตะเคียนงาม อ.ประแสร จ.ระยอง ซ่ึงทางคณะฯ ไดใหการบริการวิชาการดาน
ภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยการเกษตร เชน การเพาะเลี้ยงเน่ือเย่ือพืช เปนตน 

  1.3 ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งประกอบดวย  
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โดยใหบุคลากรและนิสิต ตลอดจนภาคสังคมเขามามี

สวนรวมในการดําเนินงาน  
- ดําเนินงานตามแผนงานที่ไดกําหนดไว  
- ประเมินผลรายงานการดําเนินงาน โดยการประเมินผลความพึงพอใจของ ผูเขารวม

โครงการดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน ใชแบบสอบถาม การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
และนอกจากนี้ผูรับผิดชอบโครงการตองมีการประเมินประโยชนและผลกระทบท่ีมีประโยชนภายหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ และรวบรวมผลดังกลาว มาจัดทําผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ 

   - รายงานผลการดําเนินงานตอผูบรหิาร และสถาบัน เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานและ
ใหขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการครั้งตอไป 

2. มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
    คณะฯ มีการดําเนินการรวมกับชุมชนและผูรับบริการ ตั้งแตวางแผนดําเนินโครงการจนสิ้นสุด 

โครงการ มีการประเมินผลเพื่อใหเกิดพัฒนาหลังจากการถายทอดความรู ตัวอยางเชน โครงการถายทอด
เทคโนโลยี การปลูกพืชโดยไมใชดินสูชุมชุน ไดมีการวางแผนรวมกับคณาจารยและบุคลากรของโรงเรียนที่
เปนกลุมเปาหมาย เพ่ือเลือกชนิดพืชและวิธีการปลูกที่นักเรียนจะสามารถนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับ
บริบทของแตละโรงเรียนมากที่สุด  ภายหลังการอบรมมีการติดตาม สอบถามปญหา โดยโรงเรียนสามารถ
นําผักท่ีไดไปใชประกอบ อาหารกลางวันของเด็กในโรงเรียน และโครงการบูรพาจันทรสานสัมพันธสู
โรงเรียน เนื่องจากเปนโครงการบริการวิชาการที่โรงรียนชุมชุนวัดตะเคียนงามเปนผูรองขอมาทางดาน
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการเกษตร ทางคณะฯ จึงสามารถใหบริการวิชาการไดสอดคลองกับความ
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอน โดยคํานึงถึงศาสตร  เทคโนโลยี หรอืหัวขอที่จะถายทอดนั้น คณะฯตองมีความเขมแข็งทั้งตัวบุคลากร
และระบบการเรยีนการสอน เชน 

- โครงการถายทอดเทคโนโลยี การปลูกพืชโดยไมใชดินสูชุมชุน บูรณาการกับรายวิชาเทคนิคการ
ปลูกพืชไรดิน ที่ไดใหนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรเปนพ่ีเลี้ยงในการจัดโครงการบริการวิชาการ ตาม
โรงเรียนตาง ๆ  และมีงานวิจัยท่ีเกิดข้ึนจากการบริการวิชาการไดแก การ ทดสอบการปลูกหญาทะเลใน
ระบบการปลูกพืชไรดิน เปนตน 

- โครงการคายทักษะคอมพิวเตอร ซึ่งคณาจารยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศเล็งเห็นมาโดยตลอดวา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนสิ่งสําคัญที่จะกอใหเกิดประโยชนและ
สามารถเพิ่มทักษะใหนักเรียนในยุคปจจุบันได ดังนั้นจึงไดรวมบูรณาการวิชาเรียนหลายวิชา เชน วิชาระบบ



 
หนา 69 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ฐานขอมูล วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟฟก ออกมาเปน
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือบริการวิชาการใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
ระยอง จันทบุรีและตราด มาอยางตอเนื่อง  

- โครงการเลขคณิตฟุตฟตฟอรฟน เปนโครงการบริการวิชการติวคณิตศาสตรเพื่อสอบเขา
มหาวิทยาลัย โดยทางคณะฯ ไดรับการรองขอการบริการมาจากโรงเรยีนทาใหมพูลสวัสดิ์ โดยคณาจารยให
สอนเพ่ิมเตมิในกลุมวิชาคณิตศาสตร และแคลคูลัส 

- โครงการกาวทันเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณาจารยสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัด
นิทรรศการใหความรูแกบุคคลทั่วไปในงานมหานครผลไม  รวมถึงเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม ซึ่งขอมูลถายทอดนั้นเปนผลมาจากการทดลอง วิจัย และพัฒนา เชน การทํา
น้ําหมักชีวภาพ การตัดแตงทรงพุมทุเรียนเพื่อการติดผลที่ดี ซึ่งผลจากการวิจัยนี้คณาจารยก็นํามาใชสอน
นิสิตเชนเดียวกัน เชน การทํานํ้าหมักชีวภาพ เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาโรคพืช และการ
ตัดแตงทรงพุมทุเรียนเพ่ือการติดผลที่ดี เปนสวนหนึ่งของการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของพืชและเทคโนโลยี
การผลิตพืช  
  4. มีผลการดําเนินงานที่ทําใหชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืน 
  ในการดําเนินการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรนั้น นอกเหนือจากการ
ถายทอดความรูทางวิชาการแลว ยังสนับสนุนใหชุมชนที่ไดรับความรูสามารถพัฒนาใหยืนหยัดไดดวยตนเอง  
ไดจัดโครงการเสริมสรางคุณภาพการศกึษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนกัเรียนในภาคตะวันออก จะ
เห็นไดจากโครงการบริการวิชาการของสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่ภายหลังการใหความรูแลวยังมีการ
ติดตามผล และขยายการจัดโครงการไปยังกลุมตางๆอยางตอเนื่อง  นอกจากนั้นสําหรับกลุมนักเรียนที่เปน
กําลังในการพัฒนาชาติในอนาคต คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดจัดโครงการเสริมสรางคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในภาคตะวันออก โดยไดจัดใหมีฐานการเรียนรูของทุก
สาขาวิชา เพื่อใหบริการวิชาการแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแกโรงเรียนในเขตจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด โดยฐานการเรียนรูที่แตละสาขานํามานั้น เปนผลสําเร็จมาจากการจัดการเรียน
การสอนทั้งส้ิน เชน  

- “ฐานเกษตร 4.0” โดยสาขาเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยการประยุกตความรูทางดาน
วิทยาศาสตรเกษตร เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรดวยตนเอง  

 - “ฐาน International Trade” เปนการบูรณาการความรูที่ดําเนินการโดยสาขาการจัดการโล 
จิสติกสและการคาชายแดนและสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

- “ฐานสารสนเทศสําหรับธุรกิจ StartUp” เปนการบูรณาการความรูที่ดําเนินการโดยสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศ และสาขาบริหารธุรกิจ ดวยธุรกิจ StartUp เปน รูปแบบ
ธุรกิจใหม สวนใหญจะเปนธุรกิจที่เกิดข้ึนเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยเทคโนโลยีเขามาชวย จึงไดมี
การสอนใหนักเรียนรูจักการใชโปรแกรมสําเร็จรูป rdSMES เพ่ือประยุกตในการทํางานธุรกิจในอนาคต 

ดังนั้นจะเห็นไดวาในรอบปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดใหบริการ

วิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและทองถ่ิน ทั้งจากที่ทางคณะฯ ไดรับทราบขอมูลจากการ

ลงพ้ืนที่ และจากที่ชุมชนรองขอมา ซึ่งความตองการดังกลาวสอดคลองไปกับพันธกิจและการดําเนินงาน

ของคณะฯ ในอันที่สงเสริมใหเกิดความยั่งยืนของชุมชนและทองถ่ินตอไป และสําหรับในปการศึกษา 2560 
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นั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรยังคงมุงการใหบริการวิชาการตอสังคมตอไป และอาจขยายฐานกลุม

ของผูรับบริการใหกวางขึ้น ทั้งกลุมชุมชน และกลุมผูประกอบการเพื่อโอกาสในการสรางรายไดใหกับคณะฯ 

ระดับคะแนน  3 
 
หลักฐาน : 
C.12(1) รายงานผลการจัดโครงการบรกิารวิชาการตางๆ ในปการศกึษา 2559 
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ตัวบงชี้ที่ C.13  การสงเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม 
 
เกณฑการประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไมมีการ
รายงานผล 
ที่เก่ียวของ 

มีรายงานผล
ท่ีเกี่ยวของ 
ในบางดาน 
(เปนขอมูล
ดิบ ยังไมมี
การวิเคราะห) 

มีรายงานผล
ครบทุกดาน 
(อัตลักษณ
และ
เอกลักษณ
หรอืจุดเนน
หรอื
คุณลักษณะ
หรอื
วิสัยทัศน) 

มีรายงานผล 
ครบถวน และ 
ผลการ
ดําเนินงานท่ีดี 
(วิเคราะห 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ขอมูลดิบ) 

เริ่มมกีารขยายผล
ไปสูบุคลากรกลุม
อ่ืน สงผลใหเกิด
การริเร่ิมโครงการ
หรอืสรางเครือขาย 
ใหม ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองคกรสงผล 
ใหเกิดการพัฒนา 
องคกร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเปน
วัฒนธรรม
องคกร) 

 
แนวทางดําเนินการ  

1. มีนโยบาย เปาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ  
2. มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
4. มีผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาคณะและสถาบันใหมีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคลองกับ 

อัตลักษณ เอกลักษณ  
5. มีคุณคาอางอิงไดหรือกอใหเกิดประโยชนกับชุมชุน สังคม ระดับทองถ่ิน หรือระดับชาติ  

หรือระดับนานาชาติ 
 
ผลการดําเนินงาน   
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
 - การกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณหรือ จุดเนนของคณะและวิเคราะหความสอดคลองของการ
สงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมกับจุดเนนดังกลาว 
จากขอแนะนําในปการศึกษา 2558 นั้นไดเปนแนวทางในการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดกําหนดเอกลักษณในดานการสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไวที่  
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยจะไดนําเสนอเปนลําดับ
ตอไปนี้ 
  1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ  
     คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีการไดใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม
โดยมุงเนนท่ีความสอดคลองกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ที่มีการประกอบเกษตรกรรม รวมถึงการที่
มหาวิทยาลัยตองการสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมไทยใหสื่อสารไปยังเยาวชนรุนหลัง  ดังนั้น
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ในการดําเนินการของคณะจึงไดเนนไปที่ 2 โครงการคอื โครงการสืบสานวัฒนธรรมขาวไทย และโครงการ
รักษภาษาไทย โดยเปนโครงการที่ไดจัดอยางตอเนื่อง  สําหรบัการดําเนินการเปนดังนี้  

  1.1 ผูรับผิดชอบโครงการ ทําการสํารวจกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ นําผลการ
ดําเนินการคร้ังกอนมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และภายหลังการจัดโครงการไดสํารวจความ
ตองการรับบริการเพ่ิมเติมแลวนํามาสรุปเปนประเด็นที่นาสนใจ  

  1.2 ดําเนินการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย 
   - แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ โดยใหบุคลากร  นิสิต และชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การดําเนนิงานและกําหนดรูปแบบการทํางานรวมกัน เชน ในปการศึกษา 2559 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ขาวไทย ทางคณะฯ และชุมชนเห็นพองวา ควรจัดนิทรรศการเก่ียวกับพระแมโพสพใหนิสิต และนักเรียนได
รูจักมากยิ่งข้ึน  

  - ดําเนินงานตามแผนงานที่ไดกําหนด และทําการประเมินผลโครงการ ประเมินผลความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม  

  - รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารและสภาสถาบัน และเผยแพรขอมูลขาวสารของ
โครงการผานชองทางตางๆ  
  2. มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  

    คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมีการดําเนินการรวมกับชุมชนและผูรับบริการ ต้ังแต
วางแผนดําเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการ มีการประเมินผลเพ่ือใหเกิดพัฒนาหลังจากการใหความรู 
ตัวอยางเชน โครงการสืบสานวัฒนธรรมขาวไทย ไดมีการวางแผนรวมกับโรงเรียนประถมศึกษารอบ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหนักเรียนจากโรงเรียนตางๆไดเขามามีสวนรวมและเรยีนรูวัฒนธรรมรวมกัน  
  3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
      คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เขากับ
การเรียนการสอน เชน โครงการสืบสานวัฒนธรรมขาวไทยบูรณาการรวมกับรายวิชาปริทัศนทางการเกษตร
พืชเศรษฐกิจ และ โครงการรักษภาษาไทยบูรณาการรวมกับรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สําหรับในปการศึกษา 2560 นั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรยังคงสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ผานโครงการท่ีไดจัดอยางตอเนื่องโดยที่อาจขยายกลุมเปาหมายออกไป  

 
ระดับคะแนน  3 
 
หลักฐาน : 
C.13(1) รายงานผลการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ ในปการศึกษา 2559 
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ตัวบงชี้ที่ S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 
เกณฑการประเมิน 
 คํานวณจํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณตอไปนี้ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 

มีรายงานผล
ดําเนินงาน
เบ้ืองตน  
(เปนขอมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แตยัง
ไมสมบูรณ 
ไมสามารถ/
ไมมีการ
วิเคราะห) 

มีการเก็บ
ขอมูลอยาง
เปนระบบ
สามารถ/ 
มีผลการ
วิเคราะหการ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

มีแนวโนมผล
การดาํเนินงาน 
ของระบบดี 
ทําใหเกิดผล
เปนไป/ใน
ทิศทางตาม
เปาหมายที่
กําหนด 

มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาท่ี
เกณฑกําหนด
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

มีผลการดําเนินงาน 
ท่ีเทาหรือสูงกวาคูเทียบ 
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานท่ีดีตอเนื่อง 
สงผลใหการดําเนินงาน 
เทียบเทาหรือสูงกวา 
คูเทียบ (คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World- 
Class or 
Leading 
Practices) 

 
ตารางที่ S.1-1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

หลักสูตร 

(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับเงินสนับสนุน 

จํานวน

อาจารย

ประจําและ

นักวิจัย 

(2) 

จํานวนเงิน

สนับสนุน

ภายใน 

(3) 

จํานวน

เงิน

สนับสนุน

ภายนอก 

(4) 

รวมจาํนวนเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก

ภายในและ

ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ช่ืออาจารย/

นักวิจัย 

ผลงาน 

ระดับปริญญาตรี    
 

  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร  
   บัณฑิตสาขาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ (54),(59) 

นายวรวิทย          

พูลสวัสด์ิ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการฐานขอมูล

ความหลากหลาย

พันธุกรรมกลวยไมสกุล

หวาย 

 40,000  40,000 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร 
   บัณฑิตสาขาเทคโนโลยี     
   การเกษตร (54),(59) 

ดร.ยศพล ผลาผล คุณสมบัติและการ

แสดงออกของยีน cell 

wall hydrolase 

ระหวางการสุกของผล

ทุเรียน 

  431,100 431,100 
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หลักสูตร 

(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับเงินสนับสนุน 

จํานวน

อาจารย

ประจําและ

นักวิจัย 

(2) 

จํานวนเงิน

สนับสนุน

ภายใน 

(3) 

จํานวน

เงิน

สนับสนุน

ภายนอก 

(4) 

รวมจาํนวนเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก

ภายในและ

ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ช่ืออาจารย/

นักวิจัย 

ผลงาน 

 ดร.ปทมา           

ศรีนํ้าเงิน 
การพัฒนาดีเอ็นเอ

บารโคดของกลวยไม

สกุลรองเทานาร ี

(Paphiopedilum 

spp.) ในประเทศไทย 

  285,000 285,000 

 ดร.ปทมา ศรีนํ้าเงิน  

ดร.สุมิตร คณุเจตน  

รศ.ดร.สนธิชัย 

จันทรเปรม 

การสะสมคารบอนของ

หญาทะเลที่มีผลตอ

การลดผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพ้ืนที่

ศึกษาเขตศูนย

การศึกษาพัฒนาอาว

คุงกระเบน อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ จังหวัด

จันทบุรี 

  376,000 376,000 

 ดร.มณีรัตน           

คูหาพิทักษธรรม 
การแยกสกัดเชื้อ 

Pineapple 

mealybug wilt-

associated virus -2 

คอนขางบรสิุทธ์ิและ

การผลิตโพลีโคลนอล

แอนติซรัีมในหนูเมาส

พันธุ BALB/cMlac 

  441,000 441,000 

 ดร.สุพรรณิการ   

สมในเพ็ง 

ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะ

อากาศตอการเจริญ

และการสรางสารไมโค

ทอกซินจากเช้ือราที่

สรางสารไมทอกซินที่

พบในเมล็ดขาว 

  385,000 385,000 
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หลักสูตร 

(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับเงินสนับสนุน 

จํานวน

อาจารย

ประจําและ

นักวิจัย 

(2) 

จํานวนเงิน

สนับสนุน

ภายใน 

(3) 

จํานวน

เงิน

สนับสนุน

ภายนอก 

(4) 

รวมจาํนวนเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก

ภายในและ

ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ช่ืออาจารย/

นักวิจัย 

ผลงาน 

 นางสาวนิสาชล 

เทศศรี 

นางสาวณัทธีรา   

สมรักษ 

การพัฒนาพืชสมุนไพร

ทองถ่ินในจังหวัด

จันทบุรี เพ่ือยับย้ัง

จุลินทรียกอโรคท่ี

สําคัญในพืช 

  176,000 176,000 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิต (54),(59) 

ดร.ลัญจกร     

สัตยสงวน  

นางกุลวดี         

เน่ืองแสง 

การพัฒนาการ

ทองเท่ียวที่ไมเรงรบีใน

จังหวัดตราดสําหรับ

นักทองเที่ยวผูสูงอายุ 

  288,900 288,900 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิตสาขาการจัดการ 
   โลจิสติกสและการคา 
   ชายแดน (54),(59) 

ดร.อารยา          

สุนทรวิภาต  

นายธนยศ กุลฑล   

นายธัชนันท 

สังวาลย 

การจัดการโซอุปทาน

การสงออกทุเรียนจาก

จังหวัดจันทบุรีไปยัง

สาธารณรัฐประชาชน

จีน 

  241,650 241,650 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิตสาขาระบบ   
   สารสนเทศ (54) 

ผศ.ดร.ฉลองชัย    

ธีวสทุรสกุล 

การพัฒนารูปแบบการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร(ไอซทีี) และ

แนวคิด STEM 

Education กับการ

จัดการเรียนรูวิชา

ฟสิกสพ้ืนฐาน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือ

พัฒนาทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดานการคิดสรางสรรค 

  397,000 397,000 

 ผศ.ดร.ฉลองชัย    

ธีวสทุรสกุล 

การพัฒนารูปแบบการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ไอซทีี) และ

หลักการเรียนรูแบบนํา

ตนเอง กับการจัดการ

  488,400 488,400 
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หลักสูตร 

(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับเงินสนับสนุน 

จํานวน

อาจารย

ประจําและ

นักวิจัย 

(2) 

จํานวนเงิน

สนับสนุน

ภายใน 

(3) 

จํานวน

เงิน

สนับสนุน

ภายนอก 

(4) 

รวมจาํนวนเงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก

ภายในและ

ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ช่ืออาจารย/

นักวิจัย 

ผลงาน 

เรียนรูวิชาฟสิกสระดับ

มัธยมศึกษา เพ่ือ

พัฒนาทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดานการคิดสรางสรรค 

 ดร.สุคนทิพย         

เถาวโมลา 

การคัดสรรเสมือนจริง 

เพื่อหาสารออกฤทธิ์

ยับยั้งไวรัสตวัแดงดวง

ขาวจากสมุนไพรไทย 

โดยใชโปรแกรม 

AutoDock 

  122,600 122,600 

6. หลักสูตรศิลปศาสตร 
   บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ 
   เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
   (56) 

      

7. กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดร.เมธินี                  

จามกระโทก 

การพัฒนาเคโม

เซ็นเซอรสําหรับ

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ออรกาโนฟอสฟอรัส 

โดยใชเทคนิคสเปกโต

รเมทรี 

  220,000 220,000 

รวม 37   3,892,650 

จํานวนเงินเฉลี่ยตอคน (5)/(2) 105,206.76 

ระดับ 3  



 หนา 77 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report ระดับคณะ 

ตารางท่ี S.1-2 ขอมูลจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรค จากภายในและภายนอก จําแนกตามสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

วธิีการกรอกขอมูล : ขอความกรุณากรอกขอมูล หรือ ทําสัญลักษณ  ในชองที่ตรงกับความเปนจริงของสวนงาน 

ที ่ อาจารยประจํา/นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อโครงการวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ระบุชื่อหนวยงานท่ี

สนับสนุน 
ตรี โท เอก ภายใน (บาท) หนวยงาน

ภาครัฐ 

หนวยงาน

เอกชน 

อ่ืน ๆ 

1 นายวรวิทย พูลสวัสด์ิ    ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการฐานขอมูลความ

หลากหลายพันธูกรรม

กลวยไมสกุลหวาย 

40,000    เงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตร 

2 ผศ.ดร.ฉลองชัย  

ธีวสุทรสกุล 
   การพัฒนารูปแบบการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

(ไอซีที) และแนวคิด STEM 

Education กับการจัดการ

เรียนรูวชิาฟสิกสพื้นฐาน

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 ดานการคิด

สรางสรรค 

 397,000   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

3 ผศ.ดร.ฉลองชัย  

ธีวสุทรสกุล 
   การพัฒนารูปแบบการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

(ไอซีที) และหลักการเรียนรู

 488,400   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 
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ที ่ อาจารยประจํา/นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อโครงการวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ระบุชื่อหนวยงานท่ี

สนับสนุน 
ตรี โท เอก ภายใน (บาท) หนวยงาน

ภาครัฐ 

หนวยงาน

เอกชน 

อ่ืน ๆ 

แบบนําตนเอง กับการ

จัดการเรียนรูวิชาฟสิกส

ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือ

พัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดานการคิด

สรางสรรค 

4 ดร.อารยา สุนทรวิภาต 

นายธนยศ กุลฑล   

นายธัชนันท สังวาลย 

   การจัดการโซอุปทานการ

สงออกทุเรียนจากจังหวัด

จันทบุรีไปยงัสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 241,650   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

5 ดร.ยศพล ผลาผล    คณุสมบัติและการ

แสดงออกของยีน cell 

wall hydrolase ระหวาง

การสุกของผลทุเรียน 

 431,100   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

6 ดร.ลัญจกร สัตยสงวน 

นางกุลวดี เน่ืองแสง 
   การพัฒนาการทองเที่ยวท่ี

ไมเรงรีบในจังหวัดตราด

สําหรับนักทองเที่ยว

ผูสูงอายุ 

 288,900   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

7 ดร.ปทมา ศรีนํ้าเงิน    การพัฒนาดีเอ็นเอบารโคด

ของกลวยไมสกุลรองเทา

นาร ี(Paphiopedilum 

spp.) ในประเทศไทย 

 285,000   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 



 
หนา 79 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที ่ อาจารยประจํา/นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อโครงการวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ระบุชื่อหนวยงานท่ี

สนับสนุน 
ตรี โท เอก ภายใน (บาท) หนวยงาน

ภาครัฐ 

หนวยงาน

เอกชน 

อ่ืน ๆ 

8 ดร.ปทมา ศรีนํ้าเงิน  

ดร.สุมิตร คุณเจตน  

รศ.ดร.สนธิชัย  

จันทรเปรม 

   การสะสมคารบอนของหญา

ทะเลที่มีผลตอการลด

ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษาเขต

ศูนยการศึกษาพัฒนาอาวคุง

กระเบน อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 

 376,000   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

9 ดร.มณรัีตน  

คูหาพิทักษธรรม 
   การแยกสกัดเชื้อ 

Pineapple mealybug 

wilt-associated virus -2 

คอนขางบริสุทธิ์และการ

ผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรัม

ในหนูเมาสพันธุ 

BALB/cMlac 

 441,000   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

10 ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา    การคัดสรรเสมือนจริง เพ่ือ

หาสารออกฤทธิ์ยับย้ังไวรัส

ตัวแดงดวงขาวจากสมุนไพร

ไทย โดยใชโปรแกรม 

AutoDock 

 122,600   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

11 ดร.เมธินี จามกระโทก    การพัฒนาเคโมเซ็นเซอร

สําหรับสารเคมีกําจัด

 220,000   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 



 
หนา 80 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที ่ อาจารยประจํา/นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อโครงการวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ระบุชื่อหนวยงานท่ี

สนับสนุน 
ตรี โท เอก ภายใน (บาท) หนวยงาน

ภาครัฐ 

หนวยงาน

เอกชน 

อ่ืน ๆ 

ศัตรูพืชออรกาโนฟอสฟอรัส 

โดยใชเทคนิคสเปกโตรเมทรี 

12 ดร.สุพรรณิการ  

สมในเพ็ง 
   ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

ตอการเจริญและการสราง

สารไมโคทอกซินจากเชื้อรา

ที่สรางสารไมทอกซินที่พบ

ในเมล็ดขาว 

 385,000   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

13 นางสาวนิสาชล เทศศรี 

นางสาวณัทธีรา สมรักษ 
   การพัฒนาพืชสมุนไพร

ทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 

เพ่ือยบัยั้งจุลินทรียกอโรคที่

สําคัญในพืช 

 176,000   สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

รวม     40,000 3,852,650    

 



 หนา 81 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report ระดับคณะ 

ตารางที่ S.1-3 รายละเอียดของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จากภายในและภายนอก 3 ป 

ปงบประมาณ 

จํานวนเงินสนบัสนนุ 

รวมเงินสนับสนุน 

จํานวนอาจารย

ประจําและ 

นักวิจัย 

จํานวนเงินตอ
จํานวนอาจารย

และนักวิจัย 
ภายใน ภายนอก 

2557 220,610.00 5,010,173.00 5,230,783.00 30 174,359.40 
2558 287,000.00 4,081,456.00 4,368,456.00 41 106,547.70 
2559 40,000.00 3,852,650.00 3,852,650.00 30 129,755.00 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
  ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 พบวามีคณาจารยและนักวิจัยปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 30 คน มีงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทั้งหมด 13 เร่ือง แบงเปนการไดรับ
การสนับสนุนจากแหลงทุนงบประมาณเงินรายไดคณะฯ จํานวน 1 เร่ือง และไดรับสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก หรือสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน 12 เร่ือง รวมงบประมาณที่ไดรับ 
3,892,650.00 บาท ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจึงมีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยเฉลี่ยเทากับ 129,755.00 บาท  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
  ขอแนะนําจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
  - การดําเนินการอยางตอเนื่องและใหครบ กระบวนการตั้งแตขอทุนจดสิทธิบัตร ตีพิมพ สราง
นวัตกรรม ขอตําแหนงวิชาการ 
จากขอมูลผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 ท่ีพบวา บุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากหนวยงานภายนอกคอนขางนอย และขอแนะนําจากการตรวจ
ประเมินระดับคณะ ในปที่ผานมา ดังนั้นในปงบประมาณ 2559 คณะฯ ไดทบทวนรูปแบบการดําเนินและ
ไดวางแผนกลยุทธในการสงเสริมการวิจัยของบุคลากรใหม ไดแกการติดตามการปฏิบัติหนาท่ีการวิจัยผาน
กลไกภาระงานของคณาจารย  การสงเสริมจัดกลุมวิจัยหรือการบูรณาการงานวิจัยตางศาสตรเขาดวยกัน 
การริเร่ิมสรางระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงอยางเปนรูปธรรม การสงเสริมและผลักดันใหคณาจารยไปประชุม สัมนา
วิชาการ หรือพัฒนาทักษะความรูความชํานาญเฉพาะดาน หรือลงพ้ืนท่ีจริงเพื่อหาโจทยวิจัยที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง ซึ่งการดําเนินการดังกลาว สงผลใหในปงบประมาณ 2559 คณะฯ 
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ผานระบบงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น ถึง 12 โครงการวิจัย และมีบุคลากรทําวิจัยมากขึ้นดวย 
 เมื่อพิจารณาบุคลากรจํานวน 16 คน หรือคิดเปนรอยละ 53.33 ที่ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ท้ัง 13 เรื่องนั้น พบวา ประกอบไปดวยการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานจํานวน 4 เร่ือง การวิจัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 เรื่อง  การวิจัยดานโลจิสติกสและการคาชายแดน จํานวน 1 เร่ือง การ
วิจัยดานบริการธุรกิจ จํานวน 1 เร่ือง และการวิจัยดานเทคโนโลยีการเกษตรจํานวน 6 เรื่อง ซึ่งนับวาคณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร สามารถผลักดันใหหลายหลักสูตรที่เปดทําการเรยีนการสอนมีการทําวิจัยของ
หลักสูตรเอง อันจะสงผลใหแตละหลักสูตรสามารถพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยควบคูกันไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนั้น เปนหลักสูตรที่เขาถึง
แหลงทุนวิจัยภายนอกไดยาก กอปรกับการลงพ้ืนที่เพ่ือหาโจทยวิจัยจําเปนตองใชเวลาเชนเดียวกัน  



 
หนา 82 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

  ซึ่งในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ก็ไดพยายามผลักดันใหคณาจารย
ประจําหลักสูตรใหเรงงานผลงานอยางตอเนื่องและเห็นผลเปนรูปธรรมใหเร็วที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนา 83 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตัวบงชี้ที่ S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  
 international students  
 
เกณฑการประเมิน 
 ประเมินระดับการดําเนินงานเก่ียวกับ Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และสถาบันจาก
เกณฑประเมินของ AUN – QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการดําเนินการใน S.2 
Student Mobility เมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในโครงรางองคกร 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
ตารางที่ S.2-1 จํานวนนิสิต Inbound / Outbound ปการศึกษา 2557 - 2559 

ราย 
ละเอียด 

ประเภทนิสิต ปการศึกษา 2557 ประเภทนิสิต ปการศึกษา 2558 ประเภทนิสิต ปการศึกษา 2559 
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรท่ีมีนกัศึกษา

ตางชาติ 
หลักสูตรท่ัวไป หลักสูตรท่ีมีนักศึกษา

ตางชาติ 
หลักสูตรท่ัวไป หลักสูตรท่ีมีนกัศึกษา

ตางชาติ 
Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound 

1 – 3 เดือน 
(0.25) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 – 6 เดือน 
(0.50) 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

7 – 9 เดือน 
(0.75) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 – 12 เดอืน 
(1.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Head Count 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 
FTEs 0 0 0 0 0 0.66 0 0.66 1 0 1 0 

 
ตารางที่ S.2-2 จํานวนนิสิตตางชาติท่ีลงทะเบียน 

ปการศึกษา 
ประเภทนิสิต (จํานวนคน) 

Full time Part time 
2557 4 0 
2558 4 0 
2559 4 0 

 
ตารางที่ S.2-3 สรปุจํานวนนิสิตตางชาติ 

ปการศึกษา 
นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตตางชาติที่ลงทะเบียน 

Inbound Outbound Full time Part time 
2557 0 0 4 0 
2558 0 4 4 0 
2559 1 0 4 0 
รวม 1 4 12 0 

 
 



 
หนา 84 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ผลการดําเนินงาน  : 
  ผลการดําเนินงานเก่ียวกับตัวบงชี้ S.2 ในปการศึกษา 2559 พบวามีนิสิตตางชาติเขารับการศึกษา
เปนจํานวน 1 คน โดยเปนนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเขาศึกษาผานโครงการโรงเรียนพระราชทานฯ 
แกราชอาณาจักรกัมพูชา  และไมมีนิสิตที่ไปแลกเปลี่ยนการศกึษาตางประเทศ  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
   ขอแนะนาํจากการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
   - ใชจุดแข็งดานพื้นที่ใหเปนประโยชนเพ่ิมขึ้น 
จากขอเสนอแนะในปการศึกษา 2558 เสนอใหใชจุดแข็งในดานพื้นที่ที่ใกลกับประเทศเพื่อนบาน แตจะเห็น
ไดวาขอมูล Inbound ของนิสิตที่ผานมาจะเกิดจากโครงการโรงเรียนพระราชทานฯ แกราชอาณาจักร
กัมพูชา เปนหลัก ซึ่งการที่จะขยายฐานนิสิตตางชาติมากขึ้นอาจจะตองขยายถึงการเปดหลักสูตรนานาชาติ 
แตเนื่องจากบริบทของคณะฯที่พัฒนาหลักสูตรภาษาไทย จึงอาจยังไมสามารถพัฒนาจํานวนของนิสิต
ตางชาติได  แตในขณะเดียวกันการสรางโอกาสให Outbound นิสิตไดไปสหกิจ หรือฝกงานตางประเทศ 
จะมีโอกาสไดดีที่สุด ซึ่งจะเกิดประโยชนทั้งตอตัวนิสิต และโอกาสในการพัฒนาคณะฯจากความคิดเปนของ
ผูประกอบการที่รับนิสิตไปสหกิจ หรอืฝกงาน  
 ดังนั้นในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจะไดพยายามผลักดันใหนิสิตไดมี
โอกาสไปสหกิจ ฝกงาน หรือเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนตางประเทศมากยิ่งข้ึน 
 
ระดับคะแนน  2 
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ตัวบงชี้ที่ S.3 Green University  
 
เกณฑการประเมิน 
 พิจารณาจากเกณฑ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในดานตางๆดังตอไปนี้โดยในป
2015 เกณฑ UI Green ประกอบดวยเกณฑ 6 ดานคือ 

1) ท่ีตั้งและโครงสรางพื้นฐาน     รอยละ 15 
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   รอยละ 21 
3) ของเสีย       รอยละ 18 
4) น้ํา        รอยละ 10 
5) การขนสง       รอยละ 18 
6) การจัดการศึกษา      รอยละ 18 
ท้ังนี้คณะ/สวนงานไมจําเปนตองดําเนินการในทุกหัวขอรายการของเกณฑยอยแตใหรายงานผล

การดําเนินการที่เก่ียวของกับตัวบงชี้ยอยตอไปนี้ตอสถาบัน/มหาวิทยาลัยหรือแสดงผลการดําเนินงานท่ี
เว็บไซตของคณะ/สวนงานมหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงถึงการมีสวนรวมและการดําเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาไปสูความยั่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคม 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดดําเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ใหแตละสวน
งานในวิทยาเขตไดใชทรัพยากรรวมกัน ท้ังบุคลากร อาคารสถานที่ รวมถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ซ่ึงมีกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเปนผูประสานและดําเนินการในภาพรวม โดยที่คณะฯจะเปนผูให
การสนับสนุน รวมถึงการดําเนินการเองในสวนที่เก่ียวของซึ่งเปนไปตามแนวทางของ Green University   
 สําหรับในปการศึกษา 2559 คณะฯไดมีการดําเนินงาน และรวมกับกองบริหารวิทยาเขต ที่ตอบ
ตามเกณฑ UI Green ดังนี้ 
 
ตารางที่ S.3-1 การดําเนินงานตามเกณฑ UI Green 

เกณฑ UI Green ผลการดําเนินงาน 
1. ที่ต้ังและโครงสรางพื้นฐาน การดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนน้ัน กอง

บริหารวิทยาเขตจะเปนผูดําเนินการหลัก ซ่ึงในสวนของ
คณะฯ น้ันจะเปนสวนสนับสนุน โดยมีการกําหนด
โครงการเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงภูมิทัศน ตางๆ เชน 
โครงการวิทยศิลปพัฒนาภูมิทัศน  หรือ การปลูกบํารุง
พันธไมของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงอากาศ คณะฯไดกําหนดแนวทางการลดการใชพลังงาน ซึ่งได
กําหนดแนวปฏิบัต ิไว 2 ลักษณะ 
1. การลดการใชพลังงานไฟฟา ซ่ึงจากเดิมบุคลากรของ
คณะในแตละสาขามีหองพักแยกจากกัน ซึ่งจําเปนตอง
เปดเคร่ืองปรับอากาศและใชไฟหลายหอง สงผลใหตองใช
พลังงานไฟฟามาก ดังน้ันปการศึกษาน้ีผูบริหารคณะฯมี
นโยบายและดําเนินการสูการปฏิบัติโดยรวมคณาจารยใน
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เกณฑ UI Green ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชาเดียวกันใหมาน่ังรวมกัน และเร่ิมการติดต้ังสวิทต
ไฟแยกเฉพาะบุคคล เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟา 
2. การลดการใชกระดาษ โดยผูบริหารคณะไดสงเสริมให
ใชระบบ E-Meeting ลดการใชกระดาษที่ไมจําเปนในการ
ประชุม รวมถึงสงเสริมใหนิสิตไดใชขอมูลตางๆผานระบบ
สารสนเทศแทนการพิมพในรูปแบบกระดาษที่ไมคอยใช 

3. ของเสีย สําหรับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะเคมี
และชีววิทยา ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของคณะฯ  คณะได
มีการจัดการของเสียสารเคมีอยางเปนระบบ โดยการ
ดําเนินการของนักวิทยาศาสตรท่ีผานการอบรมการจัดการ
ของเสียแลว 

4. นํ้า การดําเนินการดานนํ้าน้ัน กองบริหารวิทยาเขตจะเปน
ผูดําเนินการหลัก ซ่ึงในสวนของคณะฯ น้ันจะเปนการดูแล
ที่เก่ียวกับหองปฎิบัติการวิทยาศาสตร เชน การจัดการส่ิง
ปนเปอนตางๆกอนท้ิงนํ้า  รวมถึงการตรวจสอบและแจง
ปรับปรุงเพ่ือลดความส้ินเปลืองนํ้า เปนตน 

5. การขนสง คณะฯไดใชบริการการจัดการขนสงผานกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี ซึ่งจะมีการจัดรวมรถใหบริการในทุกสวนงาน
เพ่ือลดความส้ินเปลือง  รวมถึงนําระบบการประชุม
ทางไกลมาใชเพ่ือลดการเดินทาง 

6. การจัดการศึกษา คณะฯไดสงเสริมใหนิสิตไดรับความรูเก่ียวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม รวมถึงการลงมือปฏิบัต ิทั้งในดานการรายวิชา
ใหนิสิต ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
อนุรักษ  พลังงานเพื่อชีวิต เปนตน  และ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เชน โครงการดานอนุรักษส่ิงแวดลอม เปนตน 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
   การดําเนินการของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร โดยสวนใหญจะดําเนินการรวมกับกอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพ่ือที่จะสามารถตอบตามเกณฑ UI Green และใหกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
เปนผูรวบรวมขอมูลรายงานไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินตอบตาม Ranking result ของ UI Green 
 
ระดับคะแนน  3 
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ตัวบงช้ีที่ S.4 การดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
เกณฑการประเมิน 
 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลการดําเนินงาน  : 

การปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดดําเนินการตอเนื่องจากปการศึกษา 
2558  โดยดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท่ีคณะฯ ไดรับผิดชอบตัวบงชี้ทาง
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

ผลการดําเนินงานจะแบงเปน 2 สวนตามปงบประมาณ ดังนี้ 
ในปงบประมาณ 2559 คณะฯ สามารถดําเนินการสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร

ของ มหาวิทยาลัยที่กําหนดไวท้ังหมด  18 ตัวบงชี้ บรรลุเปาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77.78 ไม
บรรลุเปาหมาย 4  ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 22.22   

และในปงบประมาณ 2560 คณะฯ สามารถดําเนินการสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรของ มหาวิทยาลัยที่กําหนดไวทั้งหมด  17 ตัวบงชี้ บรรลุเปาหมาย 16 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 
94.12 ยังไมบรรลุเปาหมาย 1  ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 5.88  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  : 
  การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตามปงบประมาณ 2559 ที่ไม
บรรลุเปาหมายนั้น ในประเด็นหลัก ไดแก  UPI 1.4-5 รอยละของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่กําหนดเกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษไวในเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา แตเนื่องจากการกําหนดการดําเนินงานเฉพาะ
หลักสูตรไดปรับปรุงในป 2559 จึงไมบรรลุในตัวชี้วัดนี้  และ UPI 3.1-1 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย ระดับผูชวยศาสตราจารย บรรลุเปาหมายรอยละ 25 แตเนื่องจากเงื่อนไขของการยื่นขอตําแหนง
ทางวิชาการจําเปนตองใชระยะเวลา เชน การตีพิมพผลงานจึงทําใหยังไมบรรลุเปาหมายในตัวชี้วัดนี้ และ
สําหรับการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตามปงบประมาณ 2560  
ตัวชี้วัดดานการสงเสริมและผลักดันการดําเนินการวิจัยและการบริการวิชาการสามารถบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ ซี่งแสดงถึงความกาวหนาดานการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แต
ท้ังนี้คณะฯจะตองผลักดันใหมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนมากขึ้น  นอกจากนั้น
คณะฯจะตองมุงสงเสริมงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีปริมาณพรอมคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
รวมถึงตองปรับปรุงการสงเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 
ระดับคะแนน  3 



 

 

หนา 88 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดบัคณะ 

 
 
 
 
 

 สวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 



ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร IQA.1 AUN.1 AUN.1.1 AUN.1.2 AUN.1.3 AUN.2 AUN.2.1 AUN.2.2 AUN.2.3 AUN.3 AUN.3.1 AUN.3.2 AUN.3.3 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส

และการคาชายแดน 
 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

5. หลักสูตรระบบสารสนเทศ  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารทางธุรกิจ 

 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร AUN.4 AUN.4.1 AUN.4.2 AUN.4.3 AUN.5 AUN.5.1 AUN.5.2 AUN.5.3 AUN.5.4 AUN.5.5 AUN.6 AUN.6.1 AUN.6.2 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 
4. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส

และการคาชายแดน 
4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 

5. หลักสูตรระบบสารสนเทศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารทางธุรกิจ 

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร AUN.6.3 AUN.6.4 AUN.6.5 AUN.6.6 AUN.6.7 AUN.7 AUN.7.1 AUN.7.2 AUN.7.3 AUN.7.4 AUN.7.5 AUN.8 AUN.8.1 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 3 2 3 - - - - - - 3 3 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3 3 - - - - - - 3 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 3 3 3 3 - - - - - - 3 3 
4. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส

และการคาชายแดน 
4 4 3 2 2 - - - - - - 3 2 

5. หลักสูตรระบบสารสนเทศ 3 3 3 3 2 - - - - - - 3 1 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารทางธุรกิจ 

2 2 2 2 2 - - - - - - 2 2 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร AUN.8.2 AUN.8.3 AUN.8.4 AUN.8.5 AUN.9 AUN.9.1 AUN.9.2 AUN.9.3 AUN.9.4 AUN.9.5 AUN.10 AUN.10.1 AUN.10.2 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 
4. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส

และการคาชายแดน 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

5. หลักสูตรระบบสารสนเทศ 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารทางธุรกิจ 

3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

              

              

              
              

              

              
              

              

              

              
              

              

              

              

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessm
ent report (SAR) ระดับคณ

ะ หนา 92 



ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร AUN.10.3 AUN.10.4 AUN.10.5 AUN.10.6 AUN.11 AUN.11.1 AUN.11.2 AUN.11.3 AUN.11.4 AUN.11.5 ระดับ
ภาพรวม 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
4. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส

และการคาชายแดน 
3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 

5. หลักสูตรระบบสารสนเทศ 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารทางธุรกิจ 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ตามเกณฑ CUPT QA 

 
ตัวบงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

 C.1   การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 2.83  
C.2   การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนใน 
       การประกอบวิชาชีพ 3.00 

 

C.3   คุณภาพบัณฑิต 2.80  
C.4   ผลงานของผูเรียน 2.50  
C.5   คุณสมบัติของอาจารย 2.83  
C.6   ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.50  
C.7   การกํากับมาตรฐานหลักสตูร 2.80  
C.8   การบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ 3.00  
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของกรรมการประจําคณะ 3.00  
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารคณะ 3.00  
C.9   ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ 3.00  
C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 2.83  
C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 2.33  
C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะ 3.00  
C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3.00  

S.1   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3.00  

S.2   Student Mobility - Inbound/outbound,  

       part - time/full - time of international students 2.00 

 

S.3   Green University 3.00  

S.4   การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 3.00  
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รายงานจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา 
 
C.1 - C.13 

จุดเดน  สําหรับปการศึกษา 2559 
1. C.6   งานวิจัยมีการบูรณาการระหวางศาสตรที่แตกตางกันในคณะฯ 
2. C.8   กรรมการบริหารคณะมีความเขมแข็ง 
3. C.12 โครงการบริการวิชาการมีความหลากหลายและครอบคลุมในหลายกลุมผูรับบริการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  สําหรับปการศึกษา 2559 

1. C.5  สงเสริมใหคณาจารยมตีําแหนงทางวิชาการมากย่ิงข้ึน 
2. C.7  กํากับหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 
3. C.11 เพิ่มชองทางในการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินการของ  

       คณะและหลักสูตร 
4. C.12 เพิ่มโอกาสในการสรางรายไดจากการบริการวิชาการ 

 
S.1 – S.4 

จุดเดน  สําหรับปการศึกษา 2559 
1. S.1   สงเสริมใหคณาจารยไดมีงานวิจัยเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

 
จุดที่ควรพัฒนา  สําหรับปการศึกษา 2559 

1. S.2   สนับสนุนใหนิสิตไดมีโอกาสไดไปสหกิจ ฝกงาน หรือเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนตางประเทศ 
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 สวนท่ี 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอางอิง 

 

[1]  มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2559.  

[2] ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. reg.buu.ac.th. 

[3] กองแผน มหาวิทยาลัยบูรพา. planning.buu.ac.th. 

[4] รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับคณะ ปการศกึษา 2558, คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

[5] รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับคณะ ปการศกึษา 2559, คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

[6] รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559, 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

[7] เครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก, www.bbs.buu.ac.th/ecen/ECEN7.html.  

[8] รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558, คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

[9] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในปการศึกษา 2559, , 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

[10] รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559, คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

[11] ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556. 

[12] ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556. 

[13] รายงานผลการทํา Pilot Survey แบบประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

[14] เอกสารประกอบโครงการ “การเขียนโครงรางเพื่อประกอบการขอทุนวิจัย”, คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร.ี 

[15] แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 2560 – 2564, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี. 

[16] รายงานผลการดําเนินงานตามแผนอัตรากําลังสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากร  
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรการศึกษา 2559 

[17] รายงานงบประมาณรายจายภาพรวม ปงบประมาณ 2559 (เงนิรายได และเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล), 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

[18] รายงานการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ปการศึกษา 2559, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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[19] รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการตางๆ ในปการศึกษา 2559, คณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร.ี 

[20] รายงานผลการจัดโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตางๆ ในปการศกึษา 2559, คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. 

 
 
 
 

 


