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สวนที่ 1 โครงรางองคการ (Organization Profile)  
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 

P.1 ลักษณะองคการ (Organization Description) 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ไดรับการจัดตั้งเปน
หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการเปนหนวยงานจัดการศึกษาในรายวิชาพ้ืนฐาน
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหกับคณะอื่น ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี  โดยมีกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานสนับสนุนในการดําเนินงานใหกับ
คณะฯ ในปการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร (อยู
ระหวางดําเนินการปด 1 หลักสูตร) มีบุคลากรปฏิบัติงาน ประกอบดวย อาจารยชาวไทย 40 คน อาจารย
ชาวตางชาติ 2 คน นักวิทยาศาสตร 4 คน และ นักวิชาการศึกษา 1 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562) เพ่ือดําเนินการใหบรรลุตามพันธกิจคณะฯ 
 

P.1 ก. สภาพแวดลอมขององคการ (Organizational Environment) 
P.1ก(1) หลักสูตร และบริการ 

  ในปการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจํานวน 6 หลักสูตร 
รายละเอียดดังตารางที่ P.1-1 
 

ตารางที ่P.1-1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2561 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

1. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สาขาวิชาบริหารธรุกิจ (กลุมการตลาด และการเงิน) 
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 
3. สาขาระบบสารสนเทศ * 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
 

* ดําเนินการปดหลักสูตร มีนิสิตอยูในชั้นปที่ 4  
 

   คณะฯ มีกลไกในการสงมอบหลักสูตรแกนิสิตผานการจัดการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การ
ฝกงาน สหกิจศึกษาและการคนควาดวยตนเอง เพ่ือตอบสนองความตองการอัตรากําลังของภาครัฐและภาค
ธุรกิจ รวมถึงคณะฯ ยังใหบริการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานแกคณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี 
คือ คณะอัญมณี และ คณะเทคโนโลยีทางทะเล    

นอกจากนี้คณะฯ ผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีตอบโจทยความตองการของชุมชน และสังคม  
ผานการดําเนินงานของสาขาวิชาตาง ๆ เชน งานวิจัยดานพืช ดานบริหารธุรกิจ และดานโลจิสติกส เปนตน 
โดยมีกลไกการสงมอบผานการเผยแพรงานวิจัยทางวารสารและที่ประชุมวิชาการ การจัดการอบรม การเปน
วิทยากรถายทอดความรู การเปนท่ีปรึกษาทางวิชาการใหองคการตาง ๆ รวมถึงการสนับสนุนชุมชนโดยการมี
บทบาทนําในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนการมีสวนรวมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
 

  P.1ก(2) พันธกิจ วิสัยทัศนและคานิยม 
  คณะฯ มีปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลัก และเปาประสงค แสดงดงัตารางที ่P.1-2 
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ตารางที ่P.1-2 ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลัก เปาประสงค ของคณะฯ 

ปณิธาน “สรางคนดี ทวีปญญา เปนท่ีพึ่งพาใหแผนดิน” 

วิสัยทัศน “บูรณาการวิทยาการตางศาสตร เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สรางคนรุนใหมใหอุดมคณุธรรมและจริยธรรม” 
“Interdisciplinary integration for modernized society, moral and ethic - based people” 

พันธกิจ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร  ยึ ด ถื อ พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า  คื อ 
1. จัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม เสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการและการใฝเรียนรูตลอดชีวิต บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู ทั้งวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ใหบริการ
วิชาการ ถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดงบทบาทนําใน
การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

คานิยม บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จะรวมมือกันลดความ
ขัดแยงในองคการ อยูรวมกันดวยความเขาใจ เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน เสียสละ และมุงม่ันที่จะประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งท่ีดี สรางคนดีท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติบานเมือง ใหเทาทันตอการเปลีย่นแปลง
ของโลกในอนาคต  โดยสรุปความ คือ “BUUSA” หมายถึง  
B: Breaking the wall  ลดกําแพงท่ีกอใหเกิดความขัดแยง การแบงฝาย แบงพวก ในองคการ 
U: Understanding     เขาใจถึงปญหา และความเปนไปขององคการ และสภาพแวดลอม 
U: Unity                  ความสามัคคีเปนหน่ึงเดียวกันของบุคลากรในองคการ ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกัน 
                             และกัน 
S: Spirit                   เสียสละ มุงม่ันในการทํางานดวยความรับผิดชอบ และรวมกันพัฒนาหนวยงานใหมี 
                             ประสิทธภิาพ มีความหมายโดยนัยคือ 
    S: Speed      ความรวดเร็ว ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
    P: Proactive      ความกระตือรือรน มุงทํางานเพ่ือองคการ 
    I: Initiative      ความคิดริเร่ิม สรางสรรค เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
    R: Respect      ความเคารพนับถือ ใหเกียรติซึง่กันและกัน 
    I: Industrious       ความขยัน มุงม่ัน ในงานสรางคนดีใหแผนดินประสบความสําเร็จ 
    T: Team work      การทํางานเปนทีม ยอมรับ และใหอภัยซึ่งกันและกัน ทํางานรวมกันอยางมีความสุข
A: Advantage           สรางประโยชนใหแกสังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่อง 

สมรรถนะ
หลัก 
ของ
องคการ 

    จัดการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และงานวิจัยทีบู่รณาการและครอบคลุม ทั้งดานวิทยาศาสตร
และศลิปศาสตร  
    สมรรถนะหลักของคณะฯ ซึ่งเปนการบูรณาการศาสตรทั้งทางดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร จะ
สงเสริมใหคณะฯ มีความสามารถในการตอบสนองตอพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ทั้งทางดานการ
จัดการศึกษา การวิจัย การใหบริการวชิาการ และอื่นๆ ไดอยางกวางขวาง ครอบคลุม และพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง 

เปาประสงค 1. คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เปนหนวยงานที่พัฒนาองคความรูและปรับพื้นฐานวิชาการ เพ่ือการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ 
2. บูรณาการวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประการใหประสบ
ผลสําเร็จ 
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P.1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  ในปการศึกษา 2561 คณะฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 51 คน  แบงเปน บุคลากรที่กําลังปฏิบัติงาน 
จํานวน 47 คน และอยูระหวางลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน ทั้งนี้บุคคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จํานวน 31 คน และ 
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายไดสวนงาน ชาวไทย จํานวน 14 คน และ ชาวตางชาติ 2 คน โดยบุคลากร
สวนใหญมีอายุระหวาง 30-45 ป ซึ่งมีรายละเอียดจําแนกตามประเภท กลุมงาน ตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ
การศกึษา ดังตารางที่ P.1-3 
 

ตารางที ่P.1-3 ขอมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรท่ีปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2561 
ประเภท กลุมงาน ตาํแหนงทางวิชาการและวุฒกิารศึกษา รวม 

ผศ. ป.เอก ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
สาย
วิชาการ 
(อาจารย) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 5   6 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  3 5  8 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  3 4  7 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา
ชายแดน 

 1 5  6 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 

 1 8  9 

กลุมศึกษาทั่วไป 2 2 2  6 
สาย
สนับสนุน 

นักวิทยาศาสตร    4 4 
นักวิชาการศึกษา    1 1 

รวม 3 15 24 5 47 
  

 คณะฯ ไดวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ สงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของแตละบุคคล โดยอยูระหวาง
การขอตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 คน และระดับรองศาสตรจารย จํานวน 1 คน 
อีกทั้งยังสรางการมีสวนรวมในการกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานทั้งระดับของบุคคล และ
ระดับคณะฯ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจ ความมุงม่ันในการทํางาน และการพัฒนารวมกันในองคการ 
 

P.1ก(4) สินทรัพย 
  คณะฯ ดําเนินงานภายใตการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ มีการบริหารงานดาน
สํานักงาน อาคารสถานที่ และระบบสารสนเทศ อยูในความดูแลของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา สวนคณะฯ จะกํากับดูแลสินทรัพยในดานหองปฏิบัติการและครุภัณฑประกอบ 
ที่สําคัญ ไดแก   
  1. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ประกอบดวย หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา หองปฏิบัติการ
ชีววิทยา หองปฏิบัติการเคมี และหองปฏิบัติการฟสิกส อยางละ 1 หอง ความจุหองละ 30 คน   
  2. หองปฏิบัติการโรงเรือนเกษตร จํานวน 7 โรงเรือน  
 3. หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 2 หอง ความจุหองละ 60 คน 
 4. หองปฏิบัติการเฉพาะทาง ไดแก หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง ความจุหองละ 60 คน 
และหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ไดแก หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หองปฏิบัติการ
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เทคโนโลยีชีวภาพ หองปฏิบัติการโรคพืช และหองปฏิบัติการทางสรีระวิทยาของพืช อยางละ 1 หอง ความจุ
หองละ 30 คน 
 5. แปลงสาธิตการเกษตร พ้ืนที่มากกวา 20 ไร 
 ซึ่งสินทรัพยดังกลาว มีสวนชวยใหคณะฯ สามารถดําเนินการดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการไดเปนไปตามพันธกิจ 
 

P.1ก(5) กฎระเบียบขอบังคับ 
  คณะฯ ดําเนินงานภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับดานตาง ๆ เพื่อการกํากับ
ดูแลใหเกิดการดําเนินงานที่โปรงใส มีธรรมาภิบาล ดังนี ้
 

ตารางที ่P.1-4 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับดานตาง ๆ 
ดานท่ีพิจารณา ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ดานการบริหาร
องคการ 

- พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยับูรพา 
- จรรยาบรรณ
ผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยับูรพา 
- ขอบังคับ/ระเบียบ/
ประกาศ/หลักเกณฑ ที่
ออกโดย 
สภามหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยั  
และคณะวิทยาศาสตร
และศลิปศาสตร 

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

2. ดานบริหารวิชาการ
และงานวิจัย 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
- สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

3. ดานบริหารการเงิน - สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
4. ดานบริหารบุคคล - สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

- สํานักงานประกันสังคม 
5. ดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
- สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 

P.1 ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
P.1ข(1) โครงสรางองคการ 
คณะฯ มีคณบดีเปนผูนําสูงสุดข้ึนตรงตออธิการบดี มีวาระ 4 ป บริหารงานโดยคณบดี รองคณบดี 

ผูชวยคณบดี และประธานสาขาวิชา (ภาพที่ P.1-1) ในรูปแบบคณะทํางาน และมีตัวแทนของบุคลากรแตละ
สาขาวิชารวมดําเนินงานในแตละดานในลักษณะของคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือสรางการมีสวนรวมและทํา
ใหการดําเนินงานดานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดําเนินงาน คณะฯ ไดแบงเปน 4 ฝายงาน 
ไดแก ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ฝายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ฝาย
ประกันคุณภาพ และฝายกิจการพิเศษ โดยมีกรรมการประจําคณะฯ (ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี 1 คน 
ผูชวยคณบดี 2 คน หัวหนาสาขาวิชา 2 คน ตัวแทนบุคลากร 2 คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) ทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน นโยบายและบริหารของคณะฯ 

ทั้งนีค้ณะฯ ไดแบงการบริหารงานออกเปน สํานักงานจัดการศึกษา และสํานักงานคณบด ีซึ่งทําหนาที่
ดูแลการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร การบริหารคณะฯ และพัฒนาบุคลากร และมีกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี (อยูภายใตสํานักงานอธิการบดี ดูแลทุกคณะในวิทยาเขตจันทบุรี) ทําหนาที่เสมือนสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ ดูแลงานสนบัสนุนวิชาการและงานอาคารสถานที่ทั้งหมด ดังภาพที่ P.1-2 
 

P.1ข(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย 
คณะฯ ไดจําแนกผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาถึงความตองการและบริการ 
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ที่ตอบสนอง ซึ่งผูเรียน ไดแก นิสิต สวนลูกคากลุมอ่ืน ไดแก คณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปวช. ศิษยเกา นักวิจัย เกษตรกร หรือ ผูประกอบธุรกิจ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน และผูท่ีเคยไดรับการอบรมจากคณะฯ ในขณะที่ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปกครอง  ผูใช
บัณฑิต และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดของความตองการหลัก และบริการที่ตองการตอบสนองดังตารางท่ี 
P.1-5 

จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา คณะฯ มีการแบงกลุมของผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนได
เสียไว ซึ่งนําไปสูการวางแนวทางและวิธีการในการสื่อสารกับแตละกลุมที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 

 

ตารางที่ P.1-5 ความตองการหลักและบริการท่ีตอบสนองตอผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
ผูเรียนและลูกคา

กลุมอืน่ 
ความตองการหลัก บริการที่ตอบสนอง 

ลูกคาปจจุบนั 
นิสิต 1. หลักสูตรที่มีคณุภาพ 

2. การสําเร็จการศึกษาตามเวลา 
3. ศักยภาพท่ีไดรบัการพัฒนาเม่ือจบการศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอน 
2. กิจกรรม หรือสิ่งสนับสนุนผูเรียน 

คณะตางๆ ใน
วิทยาเขตจันทบุร ี

1. การสอนในรายวิชาที่รองขอ 1. การจัดการเรียนการสอน 

นักวิจัย  1. ผลลัพธงานวิจัยไปใชประโยชน หรือตอยอดการ
ทํางาน 
2. ผลการวิจัยไปอางอิงสินคาหรือผลิตภณัฑ 

1. งานวิจัยที่ตรงความตองการ 
2. การเผยแพรผลงานวิชาการ 

เกษตรกร หรือ  
ผูประกอบธุรกิจ 

1. ความรู ทักษะการพัฒนาที่ไดจากการรับบริการ 
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการตางๆ จากการรับ
บริการ 

1. งานวิจัยที่ตอบสนองความตองการ 
2. โครงการบริการวิชาการ 

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1. ความรู บริการทางวิชาการ 
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการตางๆ จากการรับ
บริการ 

1. โครงการบริการวิชาการ 

ลูกคาอนาคต 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/นักศึกษา
ระดับปวช. 

1. การไดเขารับการศึกษา 
2. หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
3. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน 

1. การประชาสมัพันธแนะนําหลักสูตร 
2. หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมคุีณภาพ 

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1. ความรู บริการทางวิชาการ 
2. ขอมูลการจัดฝกอบรม การใหบริการวิชาการ
ตาง ๆ 
3. การพัฒนาทักษะเฉพาะทาง 
4. องคความรูในการเสริมและตอยอดทางธุรกิจ 

1. การประชาสมัพันธงานวิจัย การใหบริการ
วิชาการ 
2. ผลงานดานการวิจัย และโครงการบริการ
วิชาการ 
3. การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
4. บริการใหคําปรึกษา 

ผูสูงอาย ุ 1. ความรูในการรักษาสุขภาพ 
2. แนวทางการเรียนรูและเสริมความรูตลอดชีวิต 

1. หลักสูตรอบรมเสริมความรูในดานตาง ๆ 
แกผูสูงอาย ุ

ลูกคาในอดีต 
ศิษยเกา 1. หลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น หรือ การอบรมเฉพาะ

ดาน 
1. การใหชอมูลขาวสารเก่ียวกับหลักสูตร 
บริการวชิาการ และคณะ 
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ผูเรียนและลูกคา
กลุมอืน่ 

ความตองการหลัก บริการที่ตอบสนอง 

2. เครือขายศิษยเกาท่ีสนับสนุนการทํางาน  
3. การไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 

2. เครือขายศิษยเกา 

ผูที่เคยไดรับการ
อบรมจากคณะฯ 

1. ขอเสนอแนะในการดําเนินการตาง ๆ ที่สืบ
เน่ืองจากการรับบริการ 
2. ความรู บริการทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 

1. การประชาสมัพันธ และการติดตามการ
ดําเนินการหลังการรับบริการวิชาการ 
2. การจัดหลักสูตร การบริการวิชาการใน
ลักษณะตอเนื่อง 

 

ตารางที่ P.1-6 ความตองการหลักและบริการท่ีตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการหลัก บริการที่ตอบสนอง 
ผูปกครอง 1. หลักสูตรท่ีนาสนใจ เมื่อจบแลวมีงานทํา 

2. สําเร็จการศึกษาตามเวลา 
3. ความไววางใจเมื่อสงบุตรหลานมารับการศึกษา 

1. การประชาสมัพันธแนะนําหลักสูตร ชีวติ
ความเปนอยู บริการตาง ๆ ระหวางนิสิตศึกษา  
2. หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมคุีณภาพ 

ผูใชบัณฑิต 1. บุคลากรที่มีความรูความสามารถตามท่ี
หนวยงาน/องคการตองการ 
2. คนที่เรียนรูงาน ปรับตัวไดเร็ว รับผิดชอบ 
อดทน และมีคุณธรรมจริยธรรม 

1. การจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมความรู
ทางวิชาการ มีความสามารถในการปฏิบัติ  
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสิตใหมีมนุษย
สัมพันธ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มหาวิทยาลยั 1. ผลงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ
มหาวิทยาลยัในระดบัประเทศและภูมิภาค 

1. การดําเนินงานที่ตอบสนองตามพันธกิจของ
คณะ และมหาวิทยาลัย 

 

P.1ข(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ  
  คณะฯ มีผูสงมอบ ไดแก โรงเรียน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี บริษัท หางราน และรัฐวิสาหกิจ ที่มี
การทําธุรกรรมกับคณะฯ โดยมีคูความรวมมือที่สําคัญ ไดแก หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่
มีขอตกลง หรือความรวมมือกับคณะฯ ซ่ึงมีรายละเอียดของความตองการดังตารางท่ี P.1-7 ทั้งนี้ผูสงมอบและ
คูความรวมมือจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ 
 

ตารางที่ P.1-7 ความตองการหลักของผูสงมอบและคูความรวมมือ 
ผูสงมอบและคูความรวมมือ ความตองการหลัก 

ผูสงมอบ  
โรงเรียน  1. การสงมอบนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมไดเขาศึกษาตอในคณะฯ 
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 1. บริการสนับสนุนการทํางานในสวนสํานักงานคณบดี ใหกับคณะฯ 
บริษัท หางราน รัฐวิสาหกิจ ที่มี
การทําธุรกรรมกับคณะฯ 

1. การสงมอบวัสดุ ครุภณัฑ และบริการท่ีมีคณุภาพใหกับคณะฯ 

คูความรวมมือ  
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ที่มีขอตกลง 
หรือความรวมมือกับคณะฯ 

1. ความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาบุคลากร 
2. ความรวมมือในการเปนแหลงฝกงาน สหกิจใหนิสิตและการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
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P.2. สภาวการณขององคการ 
 

P.2 ก. สภาพดานการแขงขัน 
P.2ก(1) ลําดับในการแขงขัน 

  คณะฯ ไดจัดการเรียนการสอนใน 5 หลักสูตร โดยจัดเปนคณะขนาดกลางของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อ
เปรียบเทียบกับคณะตางๆ ท่ีคลายคลึงกันในมหาวิทยาลัย คณะฯ จัดวาอยูในเกณฑที่ดีกวาในกรณีของจํานวน
หลักสูตร จํานวนนิสิตที่รับเขา จํานวนนิสิตจบ และอัตราการคงอยูของนิสิต แตอยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
กับคณะที่ มี ลั กษณะใกล เคีย ง กันในต า งมหาวิทยาลัย  เชน  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คณะฯ ยังคงเปนรองคณะดังกลาว โดยเฉพาะในประเด็นของ
จํานวนนิสิต และผลงานทางวิชาการ ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของคูเทียบทั้งภายในมหาวิทยาลัย และตาง
สถาบัน ทั้งในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ดังตารางที่ P.2-1 แตอยางไรก็ตาม คณะฯ ถือไดวาเปนหนวยงาน
ที่มีความสําคัญในการรับผิดชอบการจัดการศึกษา ทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร (ซึ่ง
เปนกลุมวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพ้ืนฐานตาง ๆ) ใหกับคณะตางๆ ที่เปดสอนในวิทยาเขตจันทบุร ี 
 

ตารางที่ P.2-1 รายละเอียดของคูเทียบภายในมหาวิทยาลัยและตางสถาบัน 
ระดบัท่ีพิจารณา สวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานตางสถาบนั 

ระดบัคณะ 
คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ระดบัสาขาวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
สาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรรีาชา 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และการคาชายแดน 

คณะโลจิสติกส คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

   

P.2ก(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
  เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยและปจจัยทางสภาวะเศรษฐกิจ สังคมภายนอกสงผล
กระทบตอทิศทางการบริหารจัดการและการแขงขันของแตละสวนงาน ซึ่งคณะฯ ก็ไดรับผลกระทบ
เชนเดียวกัน แตดวยความหลากหลายของศาสตรตางๆ ภายในคณะฯ ทําใหสามารถบูรณาการทั้งดานงานวิจัย 
งานบริการวิชาการ การปรับปรุงและพัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รวมไปถึงการสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการพัฒนางาน
วิชาการ และการผลิตบัณฑิตของคณะฯ โดยประเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญที่สงผลกระทบตอความสามารถ
ในการแขงขันสามารถแสดงไดแสดงในตารางที่ P.2-2  
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ตารางที่ P.2-2 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน 
การเปลี่ยนแปลงหลกัท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบตอสภาพการแขงขันของ

สถาบัน 
โอกาสในการสรางนวัตกรรม และ

ความรวมมือ 
การเปลีย่นแปลงผูบริหารมหาวิทยาลัย การเปลีย่นแปลงในมหาวิทยาลัย ทําให

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และขาด
ความตอเนื่องในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 

สูญเสียโอกาสในการพัฒนาความ
รวมมือ ขาดความคลองตัวในการ
ดําเนินการ 

การปรับเปลี่ยนเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะตองใชเวลาในการศึกษาเกณฑ 
และปรับตัวใหเขากับเกณฑขอบังคับ
ใหม 

เกณฑใหม (EdPEx) ชวยสงเสริมให
คณะไดมีแนวทางการพัฒนาองคการที่
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ความเขมงวดในการควบคุมของสกอ. การดําเนินการใหเปนไปตามกฏเกณฑ
ขอบังคับที ่สกอ. เพ่ิมเติมและเกณฑที่
ปรับใหม 

การพัฒนามาตรฐานคณุภาพการศึกษา
ของคณะใหเปนท่ียอมรับ 

การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

คณะฯ และสาขาวิชาตองมีการปรับตัว
ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดใหม 

คณะมโีอกาสในการสรางความรวมมือ
ใหมๆ กับทั้งหนวยงานรัฐ รัฐวสิาหกิจ 
และภาคเอกชนในเขตอีซีซีมากขึ้น 

การไดรบังบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐที่จํากัด 

การสรางผลงานวิจยั   

การสงเสริมการพัฒนาดานการเรียน
การสอน และโอกาสในการใหบริการ
วิชาการถูกจํากัดจากงบประมาณ 

แรงกระตุนหลักที่ทําใหคณะตอง
แสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพ่ือหางบประมาณในการ
สงเสริมการดําเนินงานของคณะ 

ความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ เพ่ิม
มากขึ้น 

 

P.2 ก(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  เพ่ือพิจารณาความสามารถในการแขงขัน คณะฯ และสาขาวิชาไดพิจารณาคูเทียบ ดังตารางที่ P.2-1  
โดยในระยะเริ่มตนไดมุงเนนการเปรียบเทียบขอมูลในระดับสาขาวิชา โดยใชประเด็นอัตราการจบ และอัตรา
การมีงานทําของบัณฑิต สวนระดับคณะฯ ไดเร่ิมดําเนินการในสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และเร่ิมดําเนินการ
ในการพิจารณาขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับหนวยงานตางสถาบัน รวมถึงยังเพ่ิมการพิจารณาเปรียบเทียบขอมูล
ในประเด็นอ่ืนๆ ทั้งในระดับคณะฯ และหลักสูตร โดยมีประเด็นสําคัญที่ใชในการเปรียบเทียบไดแก จํานวน
ผลงานวิจัย อัตราการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และ อัตราการเขาสูตําแหนงทางวิขาการและชํานาญการ
ของบุคลากร เปนตน ผลที่ไดจากการเปรียบเทียบนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ  
 

P.2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ 
  คณะฯ ไดดําเนินการพิจารณาประเด็นความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญผานการมี
สวนรวมของบุคลากรในการทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยไดพิจารณาความทาทายและความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธที่สําคัญ ท่ีครอบคลุมท้ังประเด็นของการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากร ความ
รับผิดชอบตอสังคม และการเงินและงบประมาณ ดังตารางที่ P.2-3 
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ตารางที่ P.2-3 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ 
 ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1. การพัฒนาการประชาสัมพันธ และกระบวนการ
รับเขาผูเรียนทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาวิชาที ่
เลือกเรยีน 
2. การพัฒนาหลักสตูรใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและประเทศชาต ิ
3. การพัฒนาทักษะของนิสิตในดานความรู
วิชาการและการนําไปใชใหเหมาะสมกับมาตรฐาน
อาชีพของแตละสาขาวิชา 
4. การเสรมิสรางพัฒนาทักษะทางสังคม และ
ทักษะการใชชีวิตท่ีเหมาะสม มีคณุธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ และพลเมืองท่ีด ี

1. การเปดสอนหลักสูตรทีส่อดคลองกับศักยภาพ
ทางภูมิศาสตรและความตองการของตลาดแรงงาน 
2. การสงเสริมใหนสิิตในทุกหลักสตูรมีการฝกงาน
หรือสหกิจศึกษา 
3. การสงเสริมและสนับสนุนนสิิตในการประกวด 
แขงขัน หรือ นําเสนอผลงานวิชาการตาง ๆ 
4. ความเขมแข็งในศาสตรท่ีหลากหลายที่สามารถ
สงเสริมการพัฒนาใหนิสิตมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

2. การวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1. การสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย การ
นําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยท้ังในและ
ตางประเทศของบุคลากรในคณะ 
2. การสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
3. การสงเสริมการวจิัยเชิงบูรณาการระหวาง
ศาสตร 
4. การสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายการ
วิจัย 

1. การสนับสนุนทุนวิจัยภายในอยางตอเน่ือง 
2. การสนับสนุนใหทุกหลักสตูรมีโครงการบริการ
วิชาการ 
3. การสนับสนุนการบริการวิชาการที่บูรณาการ
เขากับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. การแสวงหาเครือขายและความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือการบริการวิชาการ 
5. โอกาสในการบูรณาการความรูดาน
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตรที่เปนศาสตรหลัก
ของคณะฯ 

3. บุคลากร 1. การสรรหาและรักษาไวซึ่งบุคลากร 
2. การสงเสริมและผลักดันการดําเนินการดานการ
พัฒนาบุคลากร 

1. การมีระบบจูงใจบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
คณะฯ อยางตอเนื่องและเหมาะสมกับตําแหนง
งาน 
2. การสนับสนุนงบประมาณโดยเทาเทียมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
อยางตอเนื่อง 

4. ความ
รับผิดชอบ 
ตอสังคม 

1. การสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

1. การดําเนินงานบนแนวคิดของหนวยงานสีเขียว
ตามเกณฑ UI Green ที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
2. การไดรับการยอมรับและความสัมพันธอันดีตอ
ชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมการมีสวนรวมและ
ไดรับการสนบัสนุนจากชุมชนและทองถ่ินเปน
อยางด ี

5. การเงนิและ
งบประมาณ 

1. การบริหารจัดการงบประมาณใหสมดลุอยาง
ยั่งยืน 
2. การบริหารความเสี่ยง งบประมาณ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม
ในอนาคต 

1. คณะฯ มีเงินรายไดสะสมที่สามารถใชในการ
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาไดในอนาคต 
2. คณะฯ มีภารกิจในการใหบริการวิชาพ้ืนฐาน
ใหแกคณะอื่น ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี 
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P.2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
  คณะฯ ไดวางแนวทางการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการทั้งในระดับคณะฯ ระดับสาขาวิชา 
และระดับกิจกรรม โดยยึดแนวทางของวงจรคุณภาพ (PDCA) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ี
เปนเลิศ (EdPEx) การประกันคณุภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) และไดเร่ิมนําแนวคิดในการลดความสูญเปลา
ที่เกิดข้ึน (Lean) มาประยุกตใชดวย ซึ่งไดแสดงรายละเอียดการดําเนินงานดังตารางที่ P.2-4 โดยการนํา
แนวคิดดังกลาวมาใชในการดําเนินงาน จะทําใหเกิดขอเสนอแนะและการปรับปรุง อีกทั้งยังเปนการสนับสนุน
ใหคณะฯ และสาขาวิชามีผลการประเมินที่พัฒนาขึ้น นําไปสูการบรรลุพันธกิจของคณะฯ 
 

ตารางที่ P.2-4 แนวทางการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ จําแนกตามระดับ 
ระดบั การดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงผลการดาํเนินการ 

คณะ 1. การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร โดยการมสีวนรวมของบุคลากรทั้งคณะ การติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของยุทธศาสตร และการทบทวนปรับปรุงตามรอบเวลา 
2. การติดตามและปรับปรุงการบริหารจัดการภายในคณะ ตามแผนปฏิบัติการคณะ 
3. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะอยางตอเนื่อง (จาก CUPT สู EdPEx) 
4. การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาและการดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ของคณะในรปูแบบ
คณะกรรมการและคณะทํางาน 

5. การใชเครื่องมือคุณภาพ เชน PDCA, Lean, Balance Score Card และ SWOT Analysis 

สาขาวิชา 1. การบริหารการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิแตละหลักสูตร (มคอ 3 ถึง มคอ 7) 
2. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรอยางตอเนื่อง (AUN-QA) 

กิจกรรม 1. การดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต โดยใชแนวคิด PDCA 
2. การดําเนินกิจกรรมการวจิัยและการใหโครงการบริการวิชาการ โดยใชแนวคิด PDCA 
3. การดําเนินกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใชแนวคิด PDCA 
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน 
หมวดท่ี 1 การนําองคการ 

 
1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง 
  13 กันยายน พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยบูรพาไดอนุมัติจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
ขึ้นโดยมอบหมายใหเปนหนวยงานจัดการศึกษาในรายวิชาพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ใหกับคณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี และผลิตบัณฑิตของคณะ เริ่มตนจากสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร ซึ่งในปจจุบันมี 5 สาขาวิชา ตลอดจนมีงานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  
 
1.1 ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

1.1ก(1) วิสัยทัศน และ คานิยม 
  คณะทํางานของคณะฯ ประกอบดวย ผูนําระดับสูงของคณะ ไดแก คณบดี รองคณบดี และผูชวย
คณบดี รวมกับประธานสาขาวิชาตาง ๆ ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคการที่ชัดเจนตั้งแตป 
พ.ศ. 2559 โดยการนําวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเปนตัวตั้ง จากนั้นจึงไดวิเคราะห จุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดวยเครื่องมือ SWOT Analysis โดยพิจารณาความตองการของผูเรียน 
ลูกคากลุมอ่ืน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ คูความรวมมือ และสังคม รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต และไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคการโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน
ในคณะทุกปในการประชุมใหญบุคลากรของคณะฯ (ตารางที่ 1.1-1) เพื่อรวมกันกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนปฏิบัติการในการดําเนินการตาง ๆ รวมกัน (ตารางท่ี 2.2-1) ซึ่งเม่ือเปนที่เรียบรอยจึงไดมีการนําเสนอเพื่อ
ผานการเห็นชอบตอกรรมการประจําคณะฯ และนํามาประกาศใช พรอมท้ังถายทอดไปยังผูเก่ียวของตาง ๆ  
สําหรับการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการในการดําเนินการได
ดําเนินการผานระบบการในการนําองคการ (ภาพที่ 1.1-1) 
 

 
ภาพที่ 1.1-1 ระบบการนําองคการของคณะฯ 
 
 ระบบการนําองคการของคณะฯ ใชแนวทางของวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย 1) 
Plan ผูบริหารคณะฯ ประธานสาขาวิชา และบุคลากรในคณะฯ ไดรวมกันกําหนดวางแผนยุทธศาสตร กลยุทธ 
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายรวมกัน โดยมีการถายทอดการดําเนินการทั้งในสวนของสาขาวิชา 
ฝายงานผานการประชุมและการพบคณบดีรายบุคคล และถายทอดสูผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวน
เสียผานชองทางตาง ๆ (ตารางที่ 1.1-1)  2) Do การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว ซึ่งหากมี
กิจกรรม โครงการที่มีความตองการเปนพิเศษเรงดวนนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว จะไดนําเสนอ
ผานคณะทํางาน เพื่อรวมกันพิจารณาปรับเขาสูการปฏิบัติการตอไป เชน การตอนรับวิทยากรตางประเทศใน
การบรรยายพิเศษ เปนตน  3) Check การตรวจสอบการดําเนินงานคณะฯ ไดมีการติดตามการดําเนินงานผาน
การประชุมทั้งในระดับคณะ ระดับสาขาวิชา ระดับฝายงาน และการประชุมคณะทํางาน ในรอบเวลาตาง ๆ  4) 
Act ผลการดําเนินการมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการทําแผนปฏิบัติการในการวางแผนตอไป 
   
  1.1ก(2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
 คณะทํางานไดแสดงถึงความมุงมั่นในการสงเสริมพฤติกรรมท่ีถูกกฏหมายและมีจริยธรรม โดยเริ่มจาก 
1) การประกาศนโยบายการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
(ตารางที่ P.1-4)  2) การถายทอดแนวทางการปฏิบัติงานไปยังบุคลากร โดยการดําเนินการของคณะฯ เชน 
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม กิจกรรมการสงเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณและความรูที่เก่ียวกับขอปฏิบัติที่อาจ
ขัดตอระเบียบวินัยหรือขอกําหนดของมหาวิทยาลัย การประชุมชี้แจงในระดับตาง ๆ สวนการดําเนินการของ
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เชน การอบรมระเบียบวิธีการทางการเงินและพัสดุ 3) การกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานโดยแตละสาขาวิชา และฝายงาน ซึ่งหากพบประเด็นที่มีแนวโนมผิดปกติ ก็จะนําเสนอตอ
คณะทํางาน ซึ่งจะมีกระบวนการในการพิจารณาขอเท็จจริงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และหากผูเสียหาย
ไมไดรับความเปนธรรม ก็สามารถยื่นเรื่องตอคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขของมหาวิทยาลัยได 4) การนํา
ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรม มาทบทวน ปรับปรุง เชน การ
ปรับปรุงการกําหนดภาระงานการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติการสอนชดเชย เปนตน 
 
  1.1ก(3) การสรางสถาบันที่ประสบความสําเร็จ 
  การสรางสถาบันใหประสบความสําเร็จนั้น คณะฯ ไดดําเนินการผานระบบการนําองคการ (ภาพที่ 
1.1-1) เพ่ือมุงเนนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะฯ ที่เกิดจากการมีสวนรวมกันของบุคลากรทุกภาคสวน 
ซึ่งมี 5 ดาน ไดแก 1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิต  2) พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 3) พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 4) พัฒนาการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอสังคม และ 5) พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใน โดยที่คณะฯ ไดกําหนดกลยุทธที่มีการระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมายกลยุทธทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อเปนการกํากับติดตามการปฏิบัติการของคณะ  (ตารางที่ 2.2-3, ตารางที่ 4.1-1) ซึ่งไดใช
เกณฑคุณภาพ ไดแก EdPEx และ AUN-QA  รวมกับเครื่องมือคุณภาพ เชน PDCA, Lean, Balance Score 
Card และ SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการพัฒนาการดําเนินงาน 
  สําหรับการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางานเพ่ือใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จนั้น
คณะฯ ไดมีแนวทางการทางดังนี ้
  1) การใหบุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ แผนปฏิบัติการ เปาหมายการ
ดําเนินงานและการติดตามผล 
 2) การประเมินความเสี่ยง การรวมกันปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานโดยฝายงานและคณะทํางาน 
เพ่ือรับมือกับความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลง  
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 3) การเขามีสวนรวมกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสรางโอกาสเปนคูความรวมมือ 
(ตารางท่ี  P.1-8) ในการยกระดับการพัฒนาคณะฯ 
 4) การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ คณะฯ รวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ใหเกิดความเหมาะสมตอการพัฒนานิสิต การวิจัย การวิชาการ ตลอดจนการ
พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทํางาน จัดวัสดุครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
 5) การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาผูนํา โดยผลักดันใหบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาตนเองทาง
วิชาการ วิชาชีพประจําป (ภาพที่ 7.3-1) ซึ่งเปนการพัฒนาในระยะสั้น รวมถึงการวางแผนเพ่ือขอตําแหนงทาง
วิชาการ และการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน และนอกจากนั้นคณะฯ ไดสงเสริมใหบุคลากรไดมีบทบาทการเปน
ผูนําในเวทีตาง ๆ พรอมทั้งวางแนวทางในการสรางเสริมประสบการณใหแกบุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเปนผูบริหารในอนาคต  
  
1.1 ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคการ 
  1.1ข(1) การสื่อสาร 
 ผูบริหารคณะฯ ไดใชชองทางในการสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากร ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน ผู
มีสวนไดสวนเสีย พันธมิตรและคูความรวมมือ ผานชองทางตางๆ ดังตารางที่ 1.1-1 โดยไดกําหนดชองทาง 
ประเภทเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับแตละกลุม โดยมีลักษณะการสื่อสารสองทิศทาง มีรอบระยะเวลาที่
ชัดเจน และไดนําผลจากการสื่อสารกลับมาปรับปรุง แกไขการดําเนินงาน รวมถึงเปนปจจัยในที่คํานึงถึงใน
ระบบการนําองคการ   
 
ตารางที ่1.1-1 วิธีการสื่อสารกับบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย พันธมิตรและคูความรวมมือ 

ประเด็นที่สื่อสาร กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี ่ ทิศทาง ผูรับผิดชอบ 
- วิสัยทัศน  
พันธกิจ และ 
คานิยม 
- แผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติงาน  
- นโยบายและ
แนวทางการ 
พัฒนาองคการ 

กรรมการ
มหาวิทยาลยั 

ประชุม ทุก 2 เดือน 2 ทิศทาง คณบด ี

กรรมการประจํา
คณะฯ 

ประชุม 
จดหมาย 

ทุกเดือนเวนเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

รองคณบด ี

บุคลากรท้ัง
คณะฯ 

ประชุมคณะฯ 
line 

ทุกเดือนเวนเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง รองคณบด ี

คณะทํางาน ประชุม
คณะทํางาน 
line 

ทุกเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง คณะทํางาน 

สาขาวิชา ประชุมสาขา 
line 

ทุกเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง ประธานสาขา 

ฝายงาน ประชุมฝายงาน 
line 

ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง ผูชวยคณบด ี

บุคลากร
รายบุคคล 

นัดพูดคุย 
line 

ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง คณบด ี

กองบริหารวิทยา
เขตจันทบุร ี

ประชุม 
เอกสาร 

ทุกเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

ฝายงานที่
เก่ียวของ/กอง
บริหารวิทยาเขต
จันทบุร ี
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ประเด็นที่สื่อสาร กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี ่ ทิศทาง ผูรับผิดชอบ 
คณะอ่ืน ๆ ใน
วิทยาเขตจันทบุร ี

ประชุม 
เอกสาร 

ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

คณบด/ีฝายงานที่
เก่ียวของ 

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 
ผูสงมอบ 
คูความรวมมือ 

ประชุม 
การนัดพบ 
จดหมาย 

ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

คณบด/ีฝายงานที่
เก่ียวของ 

- ขอมูลทั่วไป 
- กฎระเบียบ ขอ
ปฏิบัต ิ

นิสิต ปฐมนิเทศ 
ปจฉิมนิเทศ 
ประชุมนิสติ 

ปละ 1 ครั้ง 2 ทิศทาง ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสติ 

ผูนํานิสติ ประชุมผูนาํนิสิต ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสติ 

นิสิตแตละสาขา ประชุมนิสติแตละ
สาขา 

ทุกภาคเรียน 
 

2 ทิศทาง ประธาน
สาขาวิชา 

ผูปกครอง ประชุมผูปกครอง 
เวบ็ไซต 

ปละ 1 ครั้ง 2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

กองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรีและ
ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสติ 

นักวิจัย 
เกษตรกร หรือ ผู
ประกอบธุรกิจ 
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

ประชุม 
การนัดพบ 
เวบ็ไซต 
จดหมาย 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

คณบด/ีผูชวย
คณบดฝีายวิจยั/
ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการพิเศษ 

- หลักสูตรคณะฯ 
- กิจกรรมคณะฯ 
- นโยบายคณะฯ 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
ตอนปลาย/
นักศึกษาที่คาดวา
จะเขาศึกษา 
ครูในโรงเรียน 

การ roadshow 
เวบ็ไซต 
เฟสบุค 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการพิเศษ / 
ประธาน
สาขาวิชา 

ศิษยเกา 
ผูที่เคยไดรับการ
อบรมจากคณะ 

เวบ็ไซต 
เฟสบุค 
การประชุม  
การพบปะ 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ/ผูชวย
คณบดฝีายวิจยั/
ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการพิเศษ / 
ประธาน
สาขาวิชา 

ผูใชบัณฑิต แบบสอบถาม 
การพบปะ 
เวบ็ไซต 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ/ผูชวย
คณบดฝีาย
ประกันคณุภาพ/
ประธาน
สาขาวิชา 
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 1.1ข(2) การมุงเนนการปฏิบัต ิ
  ในการดําเนินการของคณะฯ นั้น จากแผนยุทธศาสตร ที่มีการกําหนดเปนกลยุทธแลว จะมีการ
กําหนดแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีการระบุระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และงบประมาณในการดําเนินงาน ซึ่งจะมีการ
กํากับติดตามการดําเนินงานผานการประชุม ทั้งในระดับคณะ ระดับฝายงานและระดับสาขาวิชา โดยสราง
ตารางกิจกรรมของคณะฯ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นปการศึกษาจะมี
การรายงานภาพรวมการปฏิบัติงานในการประชุมใหญของคณะฯ (ภาพที่ 7.4-5) เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน และเปนไปตามพันธกิจของคณะฯ อยาง
ตอเนื่อง  
 
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม 
1.2 ก. การกํากับดูแลองคการ 

1.2ก(1) การกํากับดูแล 
คณะฯ มีการบริหารองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการกํากับดูแลองคการ และ

ดําเนินการภายใตกฏระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและกฎหมาย  โดยที่คณบดีจะทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานกับอธิการบดี และมีการกําหนดตัวชี้วัดอยางชัดเจนในการปฏิบัติและดําเนินการ  ซึ่งจะมีการ
ประเมินผลการดําเนินการทุก 2 ป ในวาระ 4 ปของคณบดี  นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการรับมอบหมายการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย (ภาพที่ 7.4-5) ซึ่งจะมีการสรุปและปรับปรุงเปาหมาย
ทุกปงบประมาณ มีการรายงานผลแกกรรมการประจําคณะฯ และมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการดําเนินการ
ผานระบบสารสนเทศกลางท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น 
     
  1.2ก(2) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
  ในดานการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยเฉพาะผูบริหารนั้น ในแตละปคณบดีจะไดมีการทําขอตกลง 
(KPI) กับอธิการบดีเพื่อเปนการรับทราบภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ  นอกเหนือจากนั้นคณะฯ ยังมีการ
ประเมินผลการบริหารงานตามหลักการธรรมาภิบาล รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ที่ไดกําหนดไว  โดยแสดงขอมูลไดดังตารางที่ 1.2-1 ซึ่งผลการประเมินคณบดีจากกลุมผูบริหาร จะเปนขอมูล
เบื้องตนที่อธิการบดีและคณะกรรมการประเมินใชเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาใหแกคณบดีตอไป 
 
ตารางที ่1.2-1 ลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผูรับการประเมิน วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน สิ่งที่ประเมิน 
คณบด ี การประเมินผลตามขอตกลงของ

คณบดีกับอธิการบด ี
1 ครั้งตอป ประสิทธภิาพในการบริหารงาน

ตามขอตกลง  
คณบด ี แบบประเมินผลการบริหารงานตาม

หลักการธรรมาภิบาล 
2 ครั้งตอป การปฏิบัตตินของผูบริหารตาม

หลักการธรรมาภิบาล  
คณบดีและทีม
บริหาร 

การประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร 

- การประชุมกรรมการ
ประจําคณะ  

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร 
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1.2 ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม  
  1.2ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน 
  คณะฯ ไดคาดการณลวงหนาถึงความกังวลของสังคมที่มีตอหลักสูตรและบริการตาง ๆ ของคณะฯ 
โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดี  โดยมีการดําเนินการ
เริ่มจาก 1) พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในดานตาง ๆ 2) จัดลําดับผลกระทบและความถี่ท่ีเกิดข้ึน 3)
กําหนดการติดตาม ควบคุมความเสี่ยง และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น 4) วิเคราะหทบทวนผล  โดยไดนําเสนอ
ตอคณะทํางาน เพื่อหาทางปองกันปญหาตอไป  ตวอยางแผนการจัดการและแกไขความเสี่ยงความกังวลท่ี
กระทบตอพันธกิจของคณะฯ แสดงดังตาราง 1.2-2 
 
ตารางที ่1.2-2 ความเสี่ยง ความกังวลที่กระทบตอพันธกิจของคณะฯ 

ดาน ผูรับผดิชอบ ความเสี่ยง/
ความกังวล 

หนวยควยคุม ตัวชี้วัด เปาหมาย/
ผลลัพธ 

วิชาการ ประธานสาขา มาตรฐาน
หลักสตูร 

กรรมการฝายวชิาการ ผานมาตรฐาน 
(ภาพที่ 7.4-3) 

ผาน/ผาน 

  
1.2ข(2) พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 
คณะฯ ไดดําเนินการเพ่ือสงเสริมและทําใหมั่นใจวาปฏิสัมพันธทุกดานเปนไปอยางมีจริยธรรม  โดยมี

กระบวนการจาก 1) การสงเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ในสวนของบุคลากร ผานการชี้แจงในการประชุมคณะ 
เอกสารจรรยาบรรณ และการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย สําหรับนิสิตไดดําเนินการผานกิจกรรมพัฒนานิสิตที่
หลากหลาย 2) การกํากับพฤติกรรมการปฏิบัติตามจริยธรรมผานการดําเนินการของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย และการกําหนดการกํากับดูแล ในสวนของคณะฯ ดังตารางท่ี 1.2-3 3) การบริหารจัดการขอ
รองเรียน โดยมีทั้งกรรมการจัดการความเสี่ยง กรรมการอุทรณรองทุกข เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎระเบียบ 4) การวิเคราะหทบทวนการดําเนินงาน 
   
ตารางที ่1.2-3 กระบวนการหลัก ตัวบงชี้ วิธีการกํากับดูแลพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมของแตละกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย กระบวนการหลัก ตัววัด/ตัวบงชี้ วิธีการกํากับดแูล 
นิสิต - การช้ีแจงถึงแนวปฏิบัติที่

ถูกตองตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
มุงเนนดานคุณธรรม
จริยธรรม และการอยู
รวมกันในสังคม 
- การจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรม รวมถึงจริยธรรม
วิชาชีพ 

1. รอยละของนิสิตทีเ่ขารวม
กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และ การเปนพลเมืองที่ด ี
2. รอยละของนิสิตที่ทําผิด
วินัยของมหาวิทยาลัย ที่ถูก
ตัดคะแนนความประพฤติ 
หรือทุจริตในการสอบ 
3. จํานวนโครงการที่
สงเสริมการสรางคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีด ี
 

- การกํากับดูแลผานทาง
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย
ผูสอน และงานกิจการนิสิต  
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กลุมเปาหมาย กระบวนการหลัก ตัววัด/ตัวบงชี้ วิธีการกํากับดแูล 
บุคลากร - การถายทอดและเนนย้ําถึง

จริยธรรมในวิชาชีพ  
- การมีสวนรวมในกิจกรรม 
โครงการตาง ๆ ของคณะ 
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
รวมถึงหนวยงานภายนอก 

1. KPI รายบุคคลในการ
ประเมินภาระงาน 
2. การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนผาน
ระบบของมหาวิทยาลัย 

- การกํากับดูแลผานทาง
อาจารยประธานสาขา และ
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
- การประชุมบุคลากรของ
คณะ 

ผูรับบริการวิชาการ - การถายทอดความรู ที่
สอดแทรกจริยธรรมในการ
ทํางานและวิชาอาชีพใหกับ
ผูรับบริการ 

1. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและ
ชุมชน 
2. รอยละของโครงการ
บริการวิชาการท่ีไดรบัผล
การประเมินความพึงพอใจ 
ในระดับดีข้ึนไป 

- การกํากับดูผานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ และ
ขอเสนอแนะในการจัด
โครงการ ซึ่งนํามาเปน
แนวทางในการปรับปรุง
ตอไป  
 

 
1.2 ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 

1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม 
 คณะฯ ไดสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอชุมชนในเขตภาคตะวันออก โดย
กําหนดกลยุทธในการสงเสริมผลักดันใหคณะอยูรวมกับสังคมและชุมชนไดอยางผาสุก โดยใชโจทยจากสังคม 
ปญหาของชุมชน ทองถิ่น หรือประเทศเปนประด็นหลักในการดําเนินการ (ภาพที่ 7.4-4) เชน  
  กลยุทธที่ 2.3 สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและชุมชน   
  กลยุทธที่ 2.6 สงเสริมการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น  
 กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม  
 

1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน 
ชุมชนที่คณะฯ ใหความสําคัญ คือ ชุมชนในเขตภาคตะวันออก ซึ่งเปนที่ตั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งแปดจังหวัดภาคตะวันออก ดังนั้นคณะฯ จึงสงเสริมกิจกรรมและโครงการท่ีทําใหชุมชนมี
ความยั่งยืนโดยการใชสมรรถนะหลักของคณะฯ ทั้งการพัฒนานิสิต ที่ใหโควตาพิเศษสําหรับนักเรียนที่อยูใน
เขตภาคตะวันออก (ตารางที่ 7.1-4) การจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวบุคคล 
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เชน การจัดโครงการใหความรูและสงเสริมการแสดงออกทางวิชาการใหกับ
นักเรียนในเขตภาคตะวันออก การอบรมพัฒนาวิชาชีพแกเกษตรกร การอบรมครูใหกับโรงเรียนในเขตภาค
ตะวันออก รวมถึงการสงเสริมผูประกอบธุรกิจท้ังรายยอยและรายใหญใหมีความสามารถในการแขงขันได 
(ภาพที ่7.4-4) 

ในสวนของจังหวัดจันทบุรีทีซ่ึ่งเปนที่ตั้งหลักของวิทยาเขต คณะฯ มีชุมชนที่รวมทํางานในเรื่องของการ
พัฒนา สงเสริมการเรียนรูและการพ่ึงพาตนเอง 3 ชุมชนหลัก ไดแก บานขุนซอง อ.แกงหางแมว  บานบางสระ
เกา อ.แหลมสิงห และบานแกลง อ.เขาคิชฌกูฏ มาอยางตอเนื่อง 
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หมวดท่ี 2 กลยุทธ 
 

2.1 การจัดทํากลยุทธ 
2.1 ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 
  2.1ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 
  การวางแผนกลยุทธของคณะฯ ดําเนินผานการมีสวนรวมของบุคลากรทุกสวนของคณะฯ โดยแบงเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาว 5 ป และกลยุทธท่ีตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร โดยกระบวนการจัดทํากลยุทธได
พัฒนาตอจากแนวทางระบบการนําองคกร (ภาพที่ 1.1-1) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน (ภาพที่ 2.1-1) 1) 
Organization Analysis คณะทํางานจะวิเคราะหสภาพขององคการ โดยใชปจจัยภายในไดแก ผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ผานมา รวมกับปจจัยภายนอก เชน ภาวะการแขงขัน สิ่งแวดลอมที่เปนทั้ง
โอกาสและภัยคุกคาม  โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis  และทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรของ
คณะฯ  2) Strategic Development โดยระดมสมองของบุคลากรในคณะฯ เพื่อจัดทําแผนกลยุทธทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด โดยไดถายทอดลงในระดับฝายงาน และสาขาวิชา เพ่ือสรางการมี
สวนรวมและการรับรู ซึ่งทําใหเกิดเปนแผนปฏิบัติการทั้งในระดับฝายงาน ระดับสาขาวิชา และระดับคณะที่มี
ความสอดคลองกัน  ซึ่งไดนําเสนอเพ่ือผานการเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะฯ กอนการประกาศใช 3) 
Strategic Implement ฝายงาน และสาขาวิชาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ โดยที่มีการ
กํากับติดตามการดําเนินการผานการประชุมท้ังในระดับฝายงาน ระดับสาขาและระดับคณะ และติดตาม
ความกาวหนาในที่ประชุมคณะทํางาน 4) Performance Measurement แตละฝายงาน และสาขาวิชา จะ
ดําเนินการสรุปขอมูลผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ นําเสนอตอกรรมการประจํา
คณะฯ และนําเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 
  

 
ภาพที่ 2.1-1 กระบวนการในการจัดทําและถายทอดแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ 
 
  2.1ก(2) นวัตกรรม 
 คณะฯ มีกระบวนการในการจัดทํากลยุทธ (ภาพที่ 2.1-1) ที่มีการกระตุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมใน
ขั้นตอนที่ 1) Organizaition Analysis และ 2) Stratiec Development ซึ่งเปนการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอองคการและการพัฒนากลยุทธที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของคณะฯ ซึ่งคณะฯ ไดมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ โดยเชื่อวางานวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพ จะสามารถนํามาตอยอดเปน
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นวัตกรรมที่ดีได  และดวยความหลากหลายของศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ที่เปนสมรรถนะหลักขององคการ   
ดังนั้นคณะฯ จึงพยายามผลักดันการวิจัยเชิงบูรณาการตางศาสตร ซึ่งชวยตอบสนองโอกาสในการแขงขันทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ โดยผานโครงการจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนยสาธิตและศูนย
เรียนรูของแตละสาขา ไดแก ศูนยขอมูลภาคตะวันออกของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยสาธิต
เทคโนโลยีการเกษตรของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยภาษาศาสตรสําหรับภาคตะวันออกของสาขา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ศูนยพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของสาขาบริหารธุรกิจ และศูนยพัฒนาโลจิสติกส
และการคาชายแดนของสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน  จะเห็นไดวาเปนการผลักดันใหเกิดการ
สรางนวัตกรรมของแตละสาขาตามความเชี่ยวชาญ  
  

2.1ก(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 
ในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธนั้น คณะฯ ไดมีวิธีการในการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห

ขอมูลดังตารางที่ 2.1-1 โดยมีการทบทวนทุกปจากคณะทํางานรวมกับบุคลากรของคณะฯ เพ่ือใหกําหนดแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองตอภาวะการที่เปลี่ยนแปลง 
   
ตารางที ่2.1-1 การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ 

ขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะห 
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร - รวบรวมขอมูลเดิมจากเอกสาร ระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  และ
ขอมูลจากกองบริหารวิทยาเขตจันทบุร ี

- การระดมความคดิเห็นของบุคลากร 
- การใหความคิดเห็นโดยกรรมการ
ประจําคณะฯ 

ปจจัยภายใน ภายนอก - การสอบถามผูเรียน ลูกคากลุมอืน่ 
และผูมีสวนไดสวนเสยี 
- การประชุมระดมสมองบุคลการของ
คณะ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
- นโยบาย Thailand 4.0 
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

- SWOT Analysis 

ผลการดําเนินงานทีผ่านมา - รายงานสรุปผลการดําเนินการท่ีผาน
มาของคณะฯ  
- รายงานผลการจัดโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ 

- การพิจารณาผลการดาํเนินการเทียบ
กับคาเปาหมาย 
- การพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน 

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธ 

- ขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  
- นโยบายการพัฒนาจังหวัด ประเทศ 
และมหาวิทยาลัย 
- แนวทางการพัฒนากรอบ EEC 
- การประชุมของคณะทํางาน 

- การพิจารณาแผนงานที่สามารถ
ตอบสนองตอความทาทายและความ
ไดเปรียบ 
- การเปรียบเทียบกับคูเทียบ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
บุคลากรและนิสติ 

- การสอบถามความคิดเห็นตอแผน
ยุทธศาสตร 

- สรุปประเด็นท่ีไดจาการสอบถาม
ความคิดเห็น 
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ขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะห 
การจัดสรรงบประมาณและการเงนิ - ขอมูลงบประมาณรายรับรายจาย 

โดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุร ี
- สัดสวนการใชจายงบประมาณจาก
แผนที่ตั้งไว 

ความพึงพอใจ ความตองการและความ
คาดหวังของผูเรียน ลูกคากลุมอื่นและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- การสํารวจโดยคณะ และกองแผน
มหาวิทยาลยับูรพา 

- การใช Google Form ในการ
รวบรวมและการวิเคราะหขอมลู 

 
 ประเด็นในการวิเคราะหเปนดังนี้ 
  1. ความทาทายเชิงกลยุทธของคณะฯ 
  1.1 การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของคน
ในสังคมอยางรวดเร็ว 
  1.2 จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
  1.3 สัดสวนประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะทีค่นวัยแรงงานลดลง 
  1.4 ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง เสื่อมโทรม และไมเพียงพอตอความตองการ 
 2. ความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จในอนาคตของคณะฯ 
  2.1 การปรับปรุงพัฒนาบทบาทและการดําเนินการของคณะ ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันและความตองการที่เปลี่ยนไปในอนาคต 
  2.2 การบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณ จํานวนบุคลากร จํานวนผูเรียน 
  2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน แตตองรักษาคุณภาพของการ
ใหบริการแกสังคม 
 3. ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมดานกฎหมายและขอบังคับ 
  3.1 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่รัดกุม แตทําใหขาดความคลองตัวในการดําเนินการ 
  3.2 การควบคุมคุณภาพที่เพ่ิมความตองการที่มีมาตรฐานสูง ในขณะที่ตองควบคุมตนทุนให
อยูในระดับที่เหมาะสม 
  3.3 กฎระเบียบและขอบังคับที่ยุงยาก ซับซอน เนื่องจากสภาวการณแขงขันในการดําเนิน
กิจกรรมดานตาง ๆ เพ่ิมสูงข้ึน 
 4. จุดบกพรองที่อาจเกิดข้ึนในการวางแผนเชิงกลยุทธ 
  4.1 การระบุประเด็นในการพัฒนาใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก เหมาะสม
และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  4.2 การกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนและตัวชี้วัดที่ถูกตองสอดคลองกับการดําเนินการ
ขับเคลื่อนอุดมการณที่วางไวไดอยางเปนรูปธรรม 
  4.3 ตนทุนและความคุมคาในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหเพียงพอกับความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสียในภารกิจตาง ๆ ของคณะ 
 5. ความสามารถของคณะฯ ที่จะนําแผนกลยุทธไปปฏิบัต ิ
  5.1 คณะฯ สรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ กําหนดกลยุทธและ
ตัวชี้วัดรวมกัน 
  5.2 คณะฯ มีการผลักดันแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจากระดับชาติ กระทรวง มหาวิทยาลัย 
คณะ สาขาวิชา และผูรับผิดชอบรายบุคคล เพ่ือใหเกิดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม และสามารถติดตาม
ความตองการ ตลอดจนความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการไดอยางตอเนื่องชัดเจน 
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2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
คณะฯ ไดพิจารณาถึงระบบงานหลักที่มีความสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของคณะฯ 

ดังภาพที่ 2.1-2  
 

 
ภาพที่ 2.1-2 ระบบงานหลักของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 
 ท้ังหมดประกอบดวย 1) ระบบงานจัดการศึกษา 2) ระบบงานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 3) ระบบงานสนับสนุนชุมชนและสังคม โดยอาศัยสมรรถนะหลักของคณะฯ คือ การบูรณาการตาง
ศาสตร ทั้งวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเปนปจจัยขับเคลื่อน ซึ่งมีการดําเนินการโดยฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ฝายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการพิเศษ และ ฝายประกัน
คุณภาพ  และการสนับสนุนจากผูสงมอบหลักไดแก กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีอีกดวย 
 
2.1 ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
  2.1ข(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะฯ  ไดพิจารณามาจากเปาประสงคยุทธศาสตร
ของคณะฯ ซึ่งไดกําหนดระยะเวลาในการสัมฤทธิ์ผลภายใน 5 ป (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.1-2 
 
ตารางที่ 2.1-2 เปาประสงคยุทธศาสตรและตัวชี้วัดเปาประสงค 

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร 
1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ เปนท่ียอมรับและเช่ือม่ันใน
สังคม มีทักษะสากล และมีคณุธรรม จริยธรรมกํากับ
ความรูความสามารถ 

1. ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพผานเกณฑของคณะมากกวารอยละ 80 

2. สรางงานวิจัย และการบริการวชิาการท่ีมีคุณภาพ 
โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือความ
หลากหลายของศาสตรสาขาตางๆ ในคณะ ตอบสนอง
ความตองการของสังคม 

1. จํานวนการวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
2. โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของสังคม
หรือชุมชน และไดรับความพึงพอใจจากผูมีสวนเก่ียวของใน
ระดับดี มากกวารอยละ 50 ของผูเขารวมโครงการ 
3. รอยละ 20 ของโครงการวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการรวมกัน
ของศาสตรสาขาตางๆ ในคณะ  
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เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร 
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ และความ
เช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

1. รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ และ
ความเช่ียวชาญในงานที่รับผดิชอบ 

4. สรางการมีสวนรวม และรบัผิดชอบตอสังคมสวนรวม 1. มีโครงการที่ตอบสนองตอการมสีวนรวมท้ัง 3 ดาน ไดแก 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา 
2. นิสิตรอยละ 80 เขารวมโครงการท่ีสงเสริมความคิดเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจสรางสรรค หรือจิตอาสา หรือ
จิตสาธารณะ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใน
การบริหารจัดการคณะ 
2. มีการดําเนินการครบถวนตามหลักธรรมาภิบาล 

 
  2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือเปาประสงคยุทธศาสตรของคณะฯ สามารถตอบสนองตอความทาทาย
เชิงกลยุทธ ดังที่แสดงในตารางที่ 2.1-3 สําหรับในการบริหารจัดการนั้นคณะฯ ไดมีแนวทางการกระจายการ
ดําเนินการลงสูระดับสาขาวิชา และฝายงาน เพ่ือใหไดมีโอกาสในการนําเสนอโครงการที่สามารถตอบสนองตอ
เปาประสงคยุทธศาสตรของคณะฯ จากนั้นจึงไดมีการรวบรวมขอมูลและดําเนินการประชุมในคณะทํางาน เพ่ือ
พิจารณาขอเสนอการดําเนินโครงการตาง ๆ ซึ่งจะสามารถรวมโครงการหรือกิจกรรมที่เหมือนกันเขาดวยกัน 
และลดการแยงชิงทรัพยากรภายในคณะฯ 
   
ตารางที่ 2.1-3 ความทาทายเชิงกลยุทธและเปาประสงคยุทธศาสตรของคณะฯ 
 ความทาทายเชิงกลยุทธ เปาประสงคยุทธศาสตร 

1. การผลิตบัณฑิต 1. การพัฒนาการประชาสัมพันธ และ
กระบวนการรับเขาผูเรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่เลือก
เรียน 
2. การพัฒนาหลักสตูรใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและ
ประเทศชาต ิ
3. การพัฒนาทักษะของนิสิตในดาน
ความรูวิชาการและการนําไปใชให
เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพของแตละ
สาขาวิชา 
4. การเสรมิสรางพัฒนาทักษะทาง
สังคม และทักษะการใชชีวิตท่ี
เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และพลเมืองท่ีด ี

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ เปนท่ี
ยอมรับและเช่ือมั่นในสังคม มีทักษะ
สากล และมีคณุธรรม จริยธรรมกํากับ
ความรูความสามารถ 

2. การวิจัยและบริการวิชาการ 1. การสงเสริมและสนับสนุนการทํา
วิจัย การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศของ
บุคลากรในคณะ 

2. สรางงานวิจัย และการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ โดยอาศยัความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง หรือความ
หลากหลายของศาสตรสาขาตางๆ ใน
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 ความทาทายเชิงกลยุทธ เปาประสงคยุทธศาสตร 

2. การสนับสนุนงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินและชุมชน 
3. การสงเสริมการวจิัยเชิงบูรณาการ
ระหวางศาสตร 
4. การสงเสริม สนับสนุนการสราง
เครือขายการวิจัย 

คณะเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม 

3. บุคลากร 1. การสรรหาและรักษาไวซึ่งบุคลากร 
2. การสงเสริมและผลักดันการ
ดําเนินการดานการพัฒนาบคุลากร 

3. บุคลากรไดรับการพฒันาสมรรถนะ 
และความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผดิชอบ 

4. ความรับผดิชอบตอสังคม 1. การสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวม
ในการรับผดิชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม 

4. สรางการมีสวนรวม และรับผดิชอบ
ตอสังคมสวนรวม 

 
2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ
2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัต ิ
  2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ 
  เม่ือคณะฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธแลว จะไดนําแผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติ โดยใหบุคลากรไดรวม
นําเสนอแผนปฏิบัติการของคณะฯ ทั้งจากฝายงานและสาขาวิชา โดยแผนปฏิบัติการในระยะสั้นอยูในรูปแบบ
ของโครงการประจําป หรือโครงการตอเนื่อง และแผนปฏิบัติการในระยะยาวในรูปแบบของชุดโครงการ โดยท่ี
คณะทํางานจะทําหนาที่พิจารณาภาพรวมของโครงการเพ่ือแกปญหาความซ้ําซอนของโครงการในแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งแผนปฏิบัติการที่สําคัญสามารถแสดงไดดังตาราง 2.2-1 
 
ตารางที่ 2.2-1 แผนปฎิบัติการที่สําคัญของคณะฯ 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนปฏิบัตกิารระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวอยางแผนปฏิบัตกิารระยะ
สั้น (โครงการ) 

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ี
คุณภาพ เปนที่
ยอมรับและ
เช่ือมั่นในสังคม มี
ทักษะสากล และ
มีคุณธรรม 
จริยธรรมกํากับ
ความรู
ความสามารถ 

1.1 การพัฒนาการ
ประชาสมัพันธ และ
กระบวนการรับเขาผูเรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่
เลือกเรยีน 

1.การพัฒนาการประชาสัมพันธ 
และกระบวนการรับเขาผูเรยีน
ที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับสาขา
ที่เลือกเรยีน 

- โครงการประชาสัมพันธคณะ 
และหลักสตูร 
- โครงการเพชรวิทย-ศิลป 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของ
สังคม 

1. สํารวจความคิดเห็นผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

- โครงการประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตจากผูมสีวนไดสวน
เสีย 
- โครงการวิพากยหลักสูตรคณะ 

2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม 

- แผนงานพัฒนาหลักสูตรรายป 

1.3 การพัฒนาทักษะของนิสิต
ในดานความรูวิชาการและการ
นําไปใชใหเหมาะสมกับ

1. ทดสอบความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการสอบ English 
Proficiency Test 
- โครงการ IT Proficiency 
Test 
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เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนปฏิบัตกิารระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวอยางแผนปฏิบัตกิารระยะ
สั้น (โครงการ) 

มาตรฐานอาชีพของแตละ
สาขาวิชา 

2. สงเสรมินิสิตพัฒนาทักษะใน
สาขาอาชีพที่เก่ียวของ 

- โครงการแนะนํามาตรฐาน
วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะนิสิต
ดานวิชาชีพของหลักสูตร 

3. ทดสอบความสามารถทาง
วิชาการตามสาขา (Trial Exit 
Exam) 

- โครงการทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการตาม
สาขา (Trial Exit Exam) 

1.4 การเสรมิสรางพัฒนาทักษะ
ทางสังคม และทักษะการใช
ชีวิตท่ีเหมาะสมกับบรรทัดฐาน
ของสังคม และวัฒนธรรมไทย 
พรอมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(การพัฒนากิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพกาย และสุขภาพใจ) 

1. เสริมสรางพัฒนาทักษะทาง
สังคม และทักษะการใชชีวิตท่ี
เหมาะสม 

- โครงการปฐมนิเทศ 
- โครงการอบรมมารยาทและ
การวางตัวในสังคม 

1.5 การเสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
การเปนพลเมืองท่ีด ี

1. สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ และการเปน
พลเมืองท่ีด ี

- โครงการอนุรักษระบบนิเวศน 
- โครงการคิดผิด ชีวิตเปลี่ยน 

2. สรางงานวิจัย 
และการบริการ
วิชาการที่มี
คุณภาพ โดย
อาศัยความ
เช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง หรือความ
หลากหลายของ
ศาสตรสาขาตางๆ 
ในคณะ 
ตอบสนองความ
ตองการของสังคม 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการ
ทําวิจัยของบุคลากรในคณะ 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการทํา
วิจัยของบุคลากร 

- สรางระบบการพัฒนานักวิจัย
พ่ีเลี้ยงใหตรงกับสายงาน
วิชาการ 
- โครงการศึกษาดูงานดานการ
วิจัยและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัหรือหนวยงานท่ีมี
ศักยภาพสูงหลากหลายสาขา 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนการ
นําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัย
ทั้งในและตางประเทศ 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการ
นําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัย 

- โครงการการเขียนบทความ
ทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ 
- กิจกรรมทบทวน ปรับปรุง 
ขอกําหนด หรือเงื่อนไขท่ี
เก่ียวของกับการสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ 

2.3 สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินและชุมชน 

1. สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน และชุมชน 

- โครงการประชุมกลุมชุมชน
เพ่ือแสวงหาโจทยวจิัย 

2.4 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณา
การระหวางศาสตร 

1. สงเสรมิการวิจัยเชิงบูรณา
การระหวางศาสตร 

- โครงการ Research 
Meeting 

2.5 สงเสริมและสนับสนุนการ
สรางเครือขายการวิจยั 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการ
สรางเครือขายการวิจยั 

- โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนเครือขายงานวิจัย
ศักยภาพสูง 

2.6 สงเสริมการใหบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน 

1. การบริการวิชาการสูชุมชน - โครงการบริการวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตรและศลิป
ศาสตร 
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เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนปฏิบัตกิารระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวอยางแผนปฏิบัตกิารระยะ
สั้น (โครงการ) 

3. บุคลากรไดรับ
การพัฒนา
สมรรถนะ และ
ความเช่ียวชาญใน
งานที่รับผิดชอบ 

3.1 การสรรหาและรักษาไวซึ่ง
บุคลากร 

1. การบริหารทรัพยากรบคุคล - แผนงานจัดสรรสวัสดิการและ
สิ่งสนับสนุนคุณภาพชีวติใหกับ
บุคลากร 

3.2 การสงเสรมิและผลักดัน
การดําเนินการดานการพัฒนา
บุคลากร 

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

- โครงการสงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

4. สรางการมีสวน
รวม และ
รับผิดชอบตอ
สังคมสวนรวม 

4.1 การสงเสรมิกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา หรือการกีฬา 

1. การสงเสริมกิจกรรมดานการ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ศาสนา หรือการกีฬา 

- โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมรวมประชุมเพ่ือ
กําหนดชุมชนเปาหมายและ
สํารวจความตองการของชุมชน 

4.2 สงเสริมกิจกรรมการมสีวน
รวมในการรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม 

1. สงเสรมิกิจกรรมการมีสวน
รวมในการรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม 

- โครงการเด็กวิทย-ศลิปอาสา
ปรับภูมิทัศนภายใน
มหาวิทยาลยั 
- โครงการทําฝาย 

4.3 สงเสริมแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

1. สงเสรมิแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน 

- โครงการใหความรูหลักการ
ทํางานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกบุคลากรและนิสิต 

5. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภายในใหมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

5.1 เสริมสรางการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและบรหิารคณะ 

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะฯ 2560 - 2564 

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ 
2560 - 2564 

5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีความรวดเร็ว โปรงใส 
ตรวจสอบได 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในคณะฯ 

- โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ
การคิดภาระงาน 
- โครงการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในคณะ 

 
  2.2ก(2) การนําแผนปฏิบตัิการไปสูการปฏิบัต ิ
  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการนั้น ไดระบุตัวบุคคลผูรับผิดชอบ ดังนั้นจึงเปนถายทอดแผนปฏิบัติการโดย
ปริยาย แตอยางไรก็ตามไดมีการดําเนินเนนย้ําเมื่อถึงระยะเวลาในการดําเนินงาน และการติดตามการ
ดําเนินการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาประสงคยุทธศาสตรใหได 
รายละเอียดชองทางในการถายทอดและติดตามการปฏิบัติงานตามแผน แสดงไดดังตารางท่ี 2.2-2 
 
ตารางที่ 2.2-2 ชองทางในการถายทอดและติดตามแผนปฏิบัติการ 

ชองทาง กลุมเปาหมาย ชวงเวลา / ความถี่ 
การประชุมคณะทํางาน ผูบริหาร และประธานสาขาวิชา ทุกเดือน 
การประชุมสาขาวิชา บุคลากรในสาขาวิชา ทุกเดือน 
การประชุมคณะ บุคลากรทุกคนในคณะ เดือนเวนเดือน 
การนัดหารือรายบคุคล บุคลากรทุกคนในคณะ ทุกภาคเรียน 
เครือขายสังคมออนไลน ตามแตละ
สาขาและกลุมงาน 

บุคลากรในสาขา/กลุมงาน หรือ 
บุคลากรทุกคนในคณะ 

เปนประจํา 

การประชุมนสิิต นิสิต หรือ ผูแทนนิสิต ทุกภาคเรียน 
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 2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
  ดานการจัดสรรทรัพยากร คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 1) ในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ คณะฯ ได
สอบถามความตองการทรัพยากรลงสูระดับสาขาวิชา เพ่ือใหสาขาวิชาไดจัดลําดับความตองการและความ
จําเปนของทรัพยากรที่จะใชในการผลักดันแผนปฏิบัติการของสาขาวิชาและคณะฯ หลังจากนั้นจึงนําเสนอ
กลับมาสูคณะฯ เพื่อใหคณะทํางาน ไดรวมกันพิจารณากลั่นกรอง โดยผานการเห็นชอบของกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือทําแผนงบประมาณนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 2) เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณา
งบประมาณประจําปแลว คณะฯ จะไดแจงแกสาขาวิชาที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง 
โดยมีการสนับสนุนจากงานแผนและทรัพยสิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการอํานวยความสะดวก ในการ
ดําเนินการ 3) คณะทํางานจะทําหนาที่กํากับดูแลการใชทรัพยากรตาง ๆ  
 ท้ังนี้หากมีความตองการเปนพิเศษ หรืออยูนอกเหนือแผนปฏิบัติการแตเปนความตองการจําเปน
เรงดวน ก็สามารถนําเสนอตอผูบริหารโดยตรง ซึ่งเปนดุลยพินิจตามอํานาจและขอบเขตการอนุมัติของคณบดี 
และกรรมการประจําคณะฯ 
   

2.2ก(4) แผนดานบคุลากร 
  คณะฯ และสาขาวิชา ไดรวมกันพิจารณาวางแผนดานบุคลากร โดยพิจารณาถึงการมีจํานวนบุคลากร
(ตารางที่  5.1-1) ท่ีสอดคลองและมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมเปนไปตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติเปนสําคญั  นอกจากนั้นยังไดใหการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนยุทธศาสตรท่ี
สําคัญ โดยไดกําหนดใหมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวที่จะสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรของคณะ ทั้งใน
ดานการรวมกับมหาวิทยาลัยในการจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม  หรือในดานการสงเสริมการพัฒนาทาง
วิชาการ และการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
 
  2.2ก(5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
  คณะฯ ไดดําเนินการกําหนดตัวบงชี้วัดผลการดําเนินการจากระดับเปาประสงคยุทธศาสตร สูตัวบงชี้
ในระดับกลยุทธ และจากระดับกลยุทธสูระดับปฏิบัติการ เพ่ือทําใหการวัดผลเกิดความสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหสามารถพิจารณาทิศทางการบริหารไดดียิ่งขึ้น สําหรับตัวบงชี้ที่สําคัญในแตละ
ระดับแสดงไดดังตารางที่ 2.2-3 
 
ตารางที่ 2.2-3 ตัววัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญในแตละระดับเปาประสงคยุทธศาสตรและระดับกลยุทธ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

1. ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพผานเกณฑ
ของคณะมากกวารอยละ 80 

1.1 การพัฒนาการ
ประชาสมัพันธ และ
กระบวนการรับเขาผูเรียนที่
มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับ
สาขาที่เลือกเรียน 

1.อัตราการคงอยูของนิสิตป 
1 เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี 1 
2. รอยละของจํานวนนิสติ
รับเขาจริงตอจํานวนนิสิตที่
กําหนดไวตามแผน 
3. รอยละของจํานวนนิสติที่
รับเขาโดยโครงการพิเศษตอ
จํานวนนิสิตที่รับเขาในแต
ละป 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
4. จํานวนครั้งในการออก
ประชาสมัพันธหลักสูตรนอก
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม 

1. รอยละของบัณฑติที่มี
งานทําสัมพันธกับสาขาที่
เรียน 
2. รอยละของความพึงพอใจ
ตอหลักสตูรของผูมีสวนได
สวนเสยีในระดบัดีขึ้นไป 
3. รอยละของหลักสูตรท่ีมี
การปรับปรุงโดยใชขอมูล
จากการมีสวนรวม หรือ
ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 

1.3 การพัฒนาทักษะของ
นิสิตในดานความรูวิชาการ
และการนาํไปใชให
เหมาะสมกับมาตรฐาน
อาชีพของแตละสาขาวิชา 

1. รอยละของนิสิตทีมี่ระดับ
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีข้ึน 
2. รอยละของนิสิตทีผ่าน
เกณฑการทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ
ตามที่คณะกําหนด 
3. รอยละของนิสิตทีส่อบ
ผานมาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่เก่ียวของ หรือมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่สัมพันธกับสาขาที่
เรียน 

1.4 การเสรมิสรางพัฒนา
ทักษะทางสังคม และทักษะ
การใชชีวิตที่เหมาะสมกับ
บรรทัดฐานของสังคม และ
วัฒนธรรมไทย พรอมยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (การ
พัฒนากิจกรรมทีส่งเสริม
สุขภาพกาย และสุขภาพใจ) 

1. รอยละของนิสิตทีเ่ขารวม
โครงการครบทุกทักษะ 
2. จํานวนโครงการที่คณะ
จัดแตละทักษะในแตละป 

1.5 การเสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีด ี

1. รอยละของนิสิตทีเ่ขารวม
กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และ 
การเปนพลเมืองท่ีด ี
2. รอยละของนิสิตที่ทําผิด
วินัยของมหาวิทยาลัย ที่ถูก
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
ตัดคะแนนความประพฤติ 
หรือ ทุจริตในการสอบ 
3. จํานวนโครงการที่สงเสริม
การสรางคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และการเปน 
พลเมืองท่ีด ี

2. พัฒนาคุณภาพ
การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

1. จํานวนการวิจัยท่ีไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
2. โครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการของสังคม
หรือชุมชน และไดรับความพึงพอใจ
จากผูมีสวนเก่ียวของในระดับดี 
มากกวารอยละ 50 ของผูเขารวม
โครงการ 
3. รอยละ 20 ของโครงการวิจัยที่
เกิดจากการบูรณาการรวมกันของ
ศาสตรสาขาตางๆ ในคณะ  

2.1 สงเสริมและสนับสนุน
การทําวิจัยของบุคลากรใน
คณะฯ 

1. รอยละของบุคลากรที่มี
โครงการวิจัย 
2. รอยละของบุคลากรที่มี
โครงการวิจัยตรงสาขา 
3. รอยละของบุคลากรที่
เปนหัวหนาโครงการวิจัย 
4. งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยเฉลี่ยตอบุคลากร 
5. จํานวนโครงการของคณะ
ที่สนับสนุนความสามารถใน
การวิจัย 

2.2 สงเสริมและสนับสนุน
การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ 

1. จํานวนงานวิจัยที่นําเสนอ
ในเวทีวิชาการในประเทศ 
หรือตางประเทศ 
2. จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ดรับ
การตีพิมพ ใน
วารสารวชิาการที่มี
มาตรฐาน 

2.3 สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและชุมชน 

1. จํานวนงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินและชุมชน 

2.4 สงเสริมการวิจัยเชิง
บูรณาการระหวางศาสตร 

1. จํานวนโครงการวิจัยทีม่ี
การบูรณาการระหวาง
ศาสตร 

2.5 สงเสริมและสนับสนุน
การสรางเครือขายการวิจัย 

1. รอยละของบุคลากรที่มี
สวนรวมในเครือขายวิจัย 
2. จํานวนโครงการวิจัยที่
เกิดจากความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ 

2.6 สงเสริมการใหบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน 

1. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและ
ชุมชน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
2. รอยละของโครงการ
บริการวิชาการท่ีไดรบัผล
การประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดีข้ึนไป 
3. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สรางรายไดใหกับ
คณะ 

3. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

1. รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ และความ
เช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

3.1 การสรรหาและรักษาไว
ซึ่งบุคลากร 

1. รอยละของจํานวน
บุคลากรท่ีคณะจดัหาไดตาม
แผนอัตรากําลังของคณะ 
2. รอยละของบุคลากรที่มี
ระดับความพึงพอใจดาน
สวัสดิการ สิ่งสนับสนุน
คุณภาพชีวิตและการทํางาน
อยูในระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละการคงอยูของ
บุคลากร 
4. รอยละของบุคลากรที่
ผานการทดลองงาน 

3.2 การสงเสรมิและผลักดัน
การดําเนินการดานการ
พัฒนาบุคลากร 

1. จํานวนของบุคลากรที่เขา
สูตําแหนงทางวิชาการ หรือ
ตําแหนงงานที่สูงข้ึน 
2. รอยละของอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
3. รอยละของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน หรือ
ทักษะในสาขาวิชา 
4. จํานวนโครงการพัฒนา
บุคลากร 

4. พัฒนาการมีสวน
รวมและการ
รับผิดชอบตอสังคม 

1. มีโครงการท่ีตอบสนองตอการมี
สวนรวมทั้ง 3 ดาน ไดแก การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
การกีฬา 
2. นสิิตรอยละ 80 เขารวมโครงการ
ที่สงเสรมิความคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเศรษฐกิจสรางสรรค 
หรือจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ 

4.1 การสงเสรมิกิจกรรม
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือ
การกีฬา 

1. จํานวนโครงการที่มีการ
สงเสริมกิจกรรมเพ่ือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
หรือกีฬา 
 

4.2 สงเสริมกิจกรรมการมี
สวนรวมในการรับผดิชอบ
ตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

1. จํานวนโครงการที่มีการ
สงเสริมความรับผดิชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม 

4.3 สงเสริมแนวคดิตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

1. จํานวนโครงการที่นําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ
เศรษฐกิจสรางสรรคไปใชใน
การดําเนินกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
5. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ภายใน 

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม
การมีสวนรวมของบุคลากรในการ
บริหารจดัการคณะ 
2. มีการดําเนินการครบถวนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

5.1 เสริมสรางการมีสวน
รวมของบุคลากรในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนา
และบรหิารคณะ 

1. จํานวนโครงการ หรือ
กิจกรรมสงเสริมการมสีวน
รวมของบุคลากรในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนา
และบรหิารคณะ 
2. รอยละของบุคลากรที่มี
ความพึงพอใจตอการมีสวน
รวมในการบรหิารจดัการ
ภายในคณะในระดับดีขึ้นไป 
3. จํานวนครั้งของการ
ทบทวนวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร กลยุทธ และ
ตัวช้ีวัดของคณะให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม 

5.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีความรวดเร็ว 
โปรงใส ตรวจสอบได 

1. รอยละของบุคลากรที่
ประเมินความพึงพอใจของ
การบริหารจัดการภายใน
คณะอยูในระดับดีข้ึนไป 

 
  2.2ก(6) การคาดการณผลการดําเนินการ 
  การคาดการณผลการดําเนินการของคณะฯ ดําเนินการภายใตการใชขอมูลในการตัดสินใจ ทั้งขอมูล
ภายในและขอมูลภายนอก โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดในระดับกลยุทธที่มีการกําหนดคาเปาหมายในแตละป จาก
ปที1่ ถึง ปที่ 5 โดยทีค่ณะฯ ไดจัดประชุมระดมสมองของบุคลากรเพ่ือรวมกันพิจารณาทบทวน และกําหนดคา
เปาหมายใหมในการดําเนินการ  ซึ่งถาหากการดําเนินการไดผลลัพธที่เปนไปตามคาเปาหมายแลว ในปถัดไปก็
จะพิจารณาในการคงคาเปาหมาย หรือปรับคาเปาหมายขึ้นเพื่อความทาทายในการดําเนินการของคณะ แตถา
หากการดําเนินการในปจจุบันยังไมเปนไปตามเปาหมาย ในปถัดไปก็อาจปรับคาเปาหมายเพื่อใหคณะฯ ได
ปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือหากระบวนการในการดําเนินการเพื่อใหสามารถเปนไปตามคาเปาหมายได 
 
2.2 ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการ 
  โดยปกติคณะฯ จะพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเปนประจําทุกป
เพ่ือนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการในปถัดไป แตในกรณีที่มีสถานการณหรือปจจัยที่ไมเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว หรือมีเหตุเรงดวนในการดําเนินการ ประธานสาขา หรือ ผูชวยคณบดีที่มีหนาที่รับผิดชอบ จะได
นําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณบดี ซึ่งคณะทํางานจะรวมประชุมกันเพื่อหาทางออกในการปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินการใหทันทวงทีและมอบหมายผูรับผิดชอบ แตท้ังนี้จะเปนไปตามกรอบการใชทรัพยากรที่กําหนดไว 
หรือเปนไปตามกรอบอํานาจ และความรับผิดชอบที่ผูบริหารคณะฯ สามารถใหการอนุมัติได  
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หมวดท่ี 3 ลูกคา 
 

3.1 เสียงของลูกคา 
3.1 ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  3.1ก(1) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นท่ีมีอยูในปจจุบัน 
  คณะฯ ไดจําแนกผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสียของคณะฯ ในปจจุบัน โดยมีชองทางใน
การรับฟงความตองการของแตละกลุมแตกตางกัน ดังแสดงไดในตารางที่ 3.1-1 
 
ตารางที ่3.1-1 ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบันของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

สิ่งที่รับฟง ชองทางในการรับฟง ฝายที่เกี่ยวของ ชวงเวลา/ความถี่ 

นิสิต - ความตองการทาง
วิชาการและทักษะ
ทางวิชาชีพ 
- ความตองการ
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร 
- การใชชีวิตในสังคม
มหาวิทยาลยั 

- อาจารยผูสอน 
- อาจารยที่ปรึกษา 
- การประชุมกับ
ผูบริหาร 
- เครือขายสังคม
ออนไลน 
- แบบประเมินและ
การสํารวจความ
คิดเห็น 
- สายตรงผูบริหาร 

- ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 
- ฝายกิจการนสิิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ทุกภาคการศึกษา 

คณะตาง ๆ ในวิทยา
เขตจันทบุร ี

- ความตองการในการ
จัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาตาง ๆ 

- อาจารยผูสอน 
- อาจารยประธาน
สาขา 
- ผูชวยคณบดฝีาย
วิชาการ 

- ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 
 

กอนเปดภาคเรียน
ของทุกปการศึกษา 

นักวิจัย  - ความตองการสิ่ง
สนับสนุนการวจิัย 
และทุนวิจัย 
- ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานของ
นักวิจัย 

- แบบประเมินและ
การสํารวจความ
ตองการ 
 

- ฝายจัยและบริการ
วิชาการ 

ทุกปการศึกษา 

เกษตรกร  
ผูประกอบธุรกิจ
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 

- ความตองการในการ
รับการถายทอด
ความรูและทักษะใน
การปฏิบัต ิ

- การสํารวจขอมูล 
- การพบผูแทน
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 
- เครือขายสังคม
ออนไลน 

- ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- ฝายกิจการพิเศษ 

ตลอดปการศึกษา 

ผูปกครอง - ความตองการและ
ความคาดหวังของ
ผูปกครอง 

- การสํารวจขอมูล 
- การประชุม
ผูปกครอง กอนเปด
ภาคเรยีน 

- ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 
- ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตนปการศึกษา 
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ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

สิ่งที่รับฟง ชองทางในการรับฟง ฝายที่เกี่ยวของ ชวงเวลา/ความถี่ 

ผูใชบัณฑิต  - คุณลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงคของ
หนวยงาน 
- ความรู ทักษะที่
ตองการใหมีในบัณฑติ 

- อาจารยที่ปรึกษา 
สหกิจและฝกงาน 
- แบบสํารวจความคิด
เห็นตอผูใชบัณฑิต 

- ฝายประกันคุณภาพ 
- ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

มหาวิทยาลยั - ขอกําหนด ตัวชี้วัด 
นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

- การประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลยั 
-เอกสาร ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

- ทุกฝายงานที่
เก่ียวของ 

ตลอดปการศึกษา 

 
  เมื่อไดขอความความตองการตาง ๆ แลว คณะฯ ฝายงานและสาขาวิชาจะไดนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ลูกคากลุม และผูมีสวนได
สวนเสียแตละกลุมในอนาคต 
 
  3.1ก(2) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นท่ีพึงมี 
  สําหรับลูกคาในอดีต และลูกคาในอนาคต คณะฯ ก็ไดจัดชองทางในการรับฟงความตองการ และ
ขอมูลปอนกลับ ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.1-2 กลุมลูกคาในอดีตและลูกคาในอนาคตของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
กลุมลูกคา สิ่งที่รับฟง ชองทางในการรับฟง ชวงเวลา/ความถี่ การตอบสนอง 
ลูกคาในอดีต 
ศิษยเกา - การนําความรูและ

ทักษะที่ไดไปใชในการ
ทํางานหรือศึกษาตอ 
- ความตองการ
เครือขายศิษยเกา 
- หนวยงานที่ทํางาน 
- ความตองการในการ
พัฒนาตนของศิษยเกา 

- การสัมภาษณ 
- โครงการท่ีเก่ียวของ
กับศิษยเกา 
- แบบสอบถาม
บัณฑิต 
- เครือขายสังคม
ออนไลน 

ตลอดปการศึกษา - การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
- การหาสถาน
ประกอบการสหกิจ
และฝกงานใหนสิิต 
- การจัดโครงการ
บริการวิชาการให
ศิษยเกา 

ผูที่เคยไดรับการ
อบรมจากคณะฯ 

- การนําความรูและ
ทักษะไปใชประโยชน 
- ความตองการในการ
อบรมหรือพัฒนา
เพ่ิมเตมิ 

- การสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- เครือขายสังคม
ออนไลน 

ตลอดปการศึกษา - การจัดโครงการ
บริการวิชาที่
ตอบสนองตอความ
ตองการเพ่ิมเติม 

ลูกคาในอนาคต 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
ตอนปลาย/
นักศึกษาระดับ
ปวช. 

- หลักสูตร เน้ือหาวิชาที่
ตองการเรียน 
- รูปแบบในการนําเสนอ
ขอมูลของคณะและ
สาขา 

- การออกหนวย
แนะนําหลักสูตร 
- การจัดคาย หรือ
บริการวชิาการกับ

ตลอดปการศึกษา - การปรับปรุงรูปแบบ
การนําเสนอขอมูล
หลักสตูรในการออก
หนวย 
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กลุมลูกคา สิ่งที่รับฟง ชองทางในการรับฟง ชวงเวลา/ความถี่ การตอบสนอง 
- ความคาดหวังของ
ผูเรยีนและผูปกครอง 
- การบริการท่ีตองการ
ใหม ี

กลุมนักเรียน 
นักศึกษา 
- สายตรงผูบริหาร 
- เครือขายสังคม
ออนไลน 
- แบบสอบถาม 

- การปรับปรุง
หลักสตูรใหตอบสนอง
ตอความตองการ 
 

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

- ความตองการในการ
จัดหลักสูตรในการอบรม  
- การของรับการปรึกษา
ปญหา 

- การสํารวจ 
- การพบผูแทน
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 

ตลอดปการศึกษา - การออกแบบการ
บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองตอความ
ตองการ 

  
 นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2562 คณะฯ ยังไดวางแผนเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุม
ผูสูงอายุ (ตารางท่ี P.1-5) ผานการจัดโครงการฝกอบรมโดยเนนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมเติมและตอยอด
ความรูใหเกิดการเรียนรูตลอดขีวิต 
 
3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  3.1ข(1) ความพงึพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน 
  สําหรับการดําเนินการของคณะฯ นั้น จะมุงเนนในประเด็นของการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
และลูกคากลุมอ่ืนเปนหลักกอน ซึ่งมีทั้งการดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา และการ
ดําเนินการในสวนของคณะฯ โดยจะมีวิธีการประเมินผลที่แตกตางกันแตละกลุมดังนี ้
   
ตารางที่ 3.1-3 วิธีการประเมินผลความพึงพอใจสําหรับผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น วิธีการประเมินผลความพึงพอใจ แนวทางการนําสารสนเทศไปใช 
นิสิต - แบบประเมินความพึงพอใจของ

มหาวิทยาลยั 
- แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัด
โครงการ กิจกรรมพัฒนานสิิต 

- การปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- การปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรม 
พัฒนานิสิต 
- การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก และ
สาธารณูปโภค ใหมีความเหมาะสม 

คณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุร ี - การสอบถามอาจารยผูประสานงาน
รายวิชา 
- แบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน 

- การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 

นักวิจัย  - แบบประเมินความพึงพอใจตอสิง่
สนับสนุนการวจิัย 

- การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการวิจัยใหมี
ความเหมาะสม 

เกษตรกร  
ผูประกอบธุรกิจ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- แบบประเมินความพึงพอใจตอการรับ
บริการ 
- การสังเกตพฤติกรรมผูรับการอบรม 

- การนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการ
จัดบริการวิชาการ 
- การสรางหลักสตูรที่ตอบสนองความ
ตองการ 
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ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น วิธีการประเมินผลความพึงพอใจ แนวทางการนําสารสนเทศไปใช 
ศิษยเกา - แบบประเมินบัณฑติ - การปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอ

ความตองการของตลาด 
ผูที่เคยไดรับการอบรมจากคณะฯ - แบบสอบถามความตองการการ

บริการวิชาการและประเมินความพึง
พอใจตอการรับบริการ 
 

- การสรางหลักสตูรที่ตอบสนองความ
ตองการ 
- การนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการ
จัดบริการวิชาการ 

ผูใชบัณฑิต - แบบสอบถามผูใชบัณฑิต 
- แบบประเมินสหกิจ 

- การปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
- การนําขอมูลไปใชเปนปจจัยในการสราง
คูเทียบเพ่ือการพัฒนา 

 
  สําหรับในประเด็นการประเมินความผูกพันของลูกคากลุมอื่นนั้น คณะฯ มีแนวทางในการพิจารณา
สําหรับเกษตรกร ผูประกอบธุรกิจ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และผูที่เคยไดรับการอบรมจากคณะฯ ซึ่งเปน
ผูรับบริการวิชาการในอนาคต โดยทีห่ากกลุมดังกลาวมีความพึงพอใจตอการรับบริการก็อาจจะมารับบริการใน
หลักสูตรอ่ืน ๆ รวมถึงแนะนําใหกับผูอ่ืนท่ีรูจักเขามารวมรับการอบรมได ซึ่งจะสงผลดีตอการจัดโครงการของ
คณะฯ ตอไป 
 
  3.1ข(2) ความพงึพอใจเปรียบเทียบกับคูแขง 
  คณะฯ ไดพิจารณาเลือกคูเทียบทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตรแลว (ตารางที่ P.2-1) โดย
พิจารณาจากสถาบันที่มีการจัดการศกึษาและมีบริบทคลายคลึงกัน และไดวางแนวทางในการรวบสารสนเทศที่
เก่ียวของกับความพึงพอใจลูกคาแตละกลุมไว แตยังไมไดติดตอประสานขอความรวมมือกับสถาบันคูเทียบ
อยางชัดเจน ดังนั้นในอนาคตคณะฯ จะไดดําเนินการประสานความรวมมือ เพ่ือการใชขอมูลรวมกันในการ
พัฒนาองคการตอไป 
 
3.2 ความผูกพันของลูกคา 
3.2 ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนและกลุมลูกคาอื่น 

3.2ก(1) หลักสูตรและบริการ 
ในการพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ นั้น มีกระบวนการดังนี้ 1) การสํารวจความตองการและความ

คาดหวังของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดอาศัยวธิีการดังตารางที่ 3.2-1 
 

ตารางที่ 3.2-1 ผูเก่ียวของกับการใหขอมูลการพัฒนาหลักสูตร 
ผูเกี่ยวของ วิธีการสํารวจขอมูล 

- นิสิตปจจุบัน - การสัมภาษณ  
- การทําแบบสอบถาม - ศิษยเกา 

- ผูใชบัณฑิต 
- นักเรียน / ผูปกครอง 
- ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา - การสัมภาษณ 

- การวิพากษหลักสตูร 
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2) การรวบรวมขอมูลประกอบ เชน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมภายนอก กระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนวิสัยทัศนและพันธ
กิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะหและกําหนดความทาทาย ความไดเปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ 
รวมถึงความพรอมทางทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 3) การออกแบบหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและกลุมลูกคาอื่น 4) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งมีกระบวนการรับฟงเสียงของ
ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 
  สําหรับการใหบริการวิชาการ ก็มีการดําเนินการที่คลายคลึงกับการพัฒนาหลักสูตร   สําหรับในป
การศึกษา 2562  คณะฯ ไดกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการสํารวจความตองการของชุมชน และทองถิ่น เพ่ือ
นําไปสูการสรางบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับศักยภาพ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะฯ  
 
  3.2ก(2) การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่นในหลายลักษณะแตกตางกันตาม
กลุม รวมถึงการสงเสริมชองทางการเขาถึงสารสนเทศ ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.2-2 
 
ตารางที่ 3.2-2 สิ่งสนับสนุนและชองทางการเขาถึงสารสนเทศ 

ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น สิ่งสนับสนุน ชองทางการเขาถึงสารสนเทศ 
นิสิต - ทุนสงเสริมการศึกษา 

- การใหคําปรึกษาทางการศึกษาและ
การศึกษาตอ 
- บริการดานสุขภาพ 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

คณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุร ี - ขอมูลการเปดรายวิชาเพ่ือตอบสนอง
ความตองการ 

- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
- อีเมลล 

นักวิจัย - ทุนสนับสนุนการวิจัย 
- สิ่งสนับสนุนการวิจัย 

- เวบ็ไซตของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ระบบสารสนเทศดานงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 

เกษตรกร  
ผูประกอบธุรกิจ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ - เว็บไซตของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย/นักศึกษาระดับปวช. 

- การใหโควตาเขาศึกษา 
- การบริการวิชาการแกนักเรียน 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

ศิษยเกา - สิทธิประโยชนดานการใชบริการของ
มหาวิทยาลยั 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

ผูที่เคยไดรับการอบรมจากคณะฯ - บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 
- โทรศัพท 

ผูใชบัณฑิต - การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ - เว็บไซตของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 
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  3.2ก(3) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  ในการจําแนกกลุมลูกคาของคณะฯ นั้น นอกเหนือจากการจําแนกตามแนวคิดของลูกคาในอดีต ลูกคา
ปจจุบันและลูกคาในอนาคตแลวนัน้ คณะฯ ไดใหความสําคัญกับกลุมลูกคาที่อยูในเขตภาคตะวันออก เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่ตั้งของคณะฯ  
 ดังนั้นการดําเนินการของคณะฯ จึงมุงเนนตอบสนองตอความตองการในเขตภาคตะวันออกเปนหลัก 
ตัวอยางเชน 
 - ดานการพัฒนานิสิต คณะฯ ใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก  รวมถึงใน
จังหวัดจันทบุรีเปนพิเศษ  นอกจากนั้นหลักสูตรที่เปดสอนก็มีความสอดคลองเหมาะสมกับเขตจังหวัดภาค
ตะวันออก (ตารางท่ี 7.1-4) 
 - ดานการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสงเสริมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองให
เกิดประโยชนตอทองถ่ินภาคตะวันออก เชน การเลี้ยงชันโรง การพัฒนาวิสหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออก 
การจัดโครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติโดยมุงเนนนักเรียนจากโรงเรียนจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด เปนตน 
 
3.2 ข. การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ 
 ในดานการจัดการความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่นนั้น คณะฯ ไดมีการดําเนินการในแตละ
กลุมแตกตางกันดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.2-3 การจัดการความสัมพันธกับผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูเรียน ลูกคากลุมอื่นและผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดการความสัมพันธ 
นิสิต 
 

- การใหคําปรึกษา และการตดิตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
- การสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การศึกษาดูงาน การอบรมและการ
พัฒนาวิชาชีพ 

คณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุร ี - การตอบสนองตอความตองการในการจัดการสอน 
นักวิจัย - การติดตาม ดูแลการดาํเนินงานของนักวิจัย และการแกปญหาใหนักวิจัย 
เกษตรกร  
ผูประกอบธุรกิจ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

- การติดตามผลหลังการไดรับการอบรม 
- การสรางกลุมสื่อสารระหวางผูเขาอบรมและวิทยากร 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย/นักศึกษาระดับปวช. 

- การจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบของคายวิชาการ และกิจกรรมการ
ประกวดแขงขัน เพ่ือใหเกิดความผูกพันกับคณะ 
- การจัดกิจกรรม Road Show เพ่ือสรางความสัมพันธ 

ศิษยเกา - การสรางเครือขายศิษยเกา เพ่ือประสานการใหบริการวิชาการตาง ๆ 
ผูที่เคยไดรับการอบรมจากคณะฯ - การติดตามผลหลังการไดรับการอบรม 

- การสรางกลุมสื่อสารระหวางผูเขาอบรมและวิทยากร 
- การแนะนําบริการวิชาการท่ีตอเน่ือง 

ผูใชบัณฑิต - การติดตามผลหลังการรับบัณฑติเขาทํางาน 
- การใหการชวยเหลือทางธุรกิจ 
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  3.2ข(2) การจัดการขอรองเรียน 
  คณะฯ ไดมีวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของนิสิต และไดมีชองทางหลักในการรองทุกขของนิสิต ที่

หลากหลายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเรียน ซึ่งไดมีการดําเนินการ ดังตารางที่ 3.2-4 โดยมีแนวทางในการ

จัดการขอรองเรียนดังภาพที่ 3.1-1 ตอไปนี้ 

 

ตารางที ่3.2-4 ระดับวิธีการรับฟงความคิดเห็นของนิสิตเพ่ือนําไปสูวิธีการจัดการขอรองเรียน 

ระดบั วิธีการ 
อาจารยท่ีปรึกษา พบอาจารยท่ีปรึกษา ( มีการนัดพบรายบุคคล หรือ นิสติท้ังชั้นป ) 

ที่หองพักอาจารย, ในท่ีสาธารณะ, ทางโทรศัพท, ระบบ Social Network ไดแก Facebook หรือ 
Line , การรองทุกขผานฝายกิจการนิสิต  

ประธานสาขาวิชา การเขาพบประธานหลักสูตรโดยตรง , ผานการรายงานของอาจารยที่ปรึกษา 
คณบด ี การรองทุกขผานอาจารยท่ีปรึกษา และ/หรอืประธานสาขา 

การรองทุกขโดยการเขาพบคณบดีโดยตรง ,ผานระบบประเมินและแบบสอบถาม, รองทุกขผาน
สายตรงคณบดีทางหนาเว็บไซต 

วันผูบริหารพบนิสติ นัดหมายนสิิตในหลักสตูรทุกชั้นปประชุมพรอมกัน 
นิสิตแสดงความเห็นและรองเรียนหรือรองทุกขดานตางๆผานแบบประเมิน  
คณบดเีขาพบปะพูดคุย ตอบขอสงสัย ความเห็นตางๆที่ไดรับจากแบบประเมิน, เปดโอกาสใหนสิิต
ซักถาม รองเรียนในประเด็นตางๆเพ่ิมเตมิ 

 

 
 

ภาพที่ 3.1-1 ขั้นตอนการจัดการการรองทุกขของนิสิต 
 
  ทั้งนี้ คณะฯ ไดมีการดําเนินการเพ่ือรับฟงขอรองเรียนในชองทางตอไปนี้  
  1. ผานอาจารยที่ปรึกษา  

2. ผานอาจารยประธานสาขาวิชา  
3. ผานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร โดยตรง 
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4. ผานหนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร หัวขอสายตรงคณบดี  
5. ผานทางงานกิจการนิสิต  
6. ผานการประชุมนิสิตรวมกับคณบดี 
โดยเมื่อไดรับทราบขอมูลแลวก็จะมีการดําเนินการติดตามโดยงานกิจการนิสิต รวมกับผูบริหารคณะ 

เพ่ือประสานความรวมมือกับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของมาดําเนินการแกปญหาตอไป (ตารางท่ี 7.2-1)  
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หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 
4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ 
  4.1ก(1) ตัววัดผลการดําเนินการ 
  คณะฯ มีระบบในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรอบระยะเวลาและวิธีการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานที่แตกตางกันตามประเภทของงาน เชน การติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะดําเนินการ
ตรวจสอบการเขางานเปนรายสัปดาห การประเมินผลการดําเนินการของแตละบุคคลเปนรอบปผานการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ในขณะที่ผลการดําเนินการอื่น ๆ ของคณะฯ เชน การดําเนินงานของแตละสาขา 
และฝายงาน จะดําเนินงานการทั้งในรอบรายเดือน โดยการนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอคณะทํางานและในที่
ประชุมคณะฯ และสรุปผลการดําเนินรายปในชวงของชวงที่จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ซึ่งจะนําไปสูการ
ปรับปรุงกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของปถัดไป 
  ทั้งนี้คณะฯ ไดใชแผนปฏิบัติงาน Google Application และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเปน
เครื่องมือในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ โดยขอมูลและสารสนเทศที่ใชในประกอบการดําเนินการและ
ตัดสินใจ สามารถแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที ่1 คณะฯ สาขาวิชา และฝายงานเปนผูจัดเก็บขอมูลเอง เชน 
การจัดโครงการบริการวิชาการ การจัดโครงการพัฒนานิสิต สวนที่ 2 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เปนหนวย
สนับสนุนใหบริการจัดเตรียมและสงขอมูลให  และสวนที ่3 มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการในการจัดเก็บขอมูล
ผานระบบสารสนเทศตาง ๆ ให ดังนั้นในการดําเนินงานของคณะฯ จึงใชขอมูลและสารสนเทศดังกลาวมา
ประกอบการพิจารณาผลการดําเนินการตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และมีการประชุมติดตามการดําเนินการ
อยูเปนระยะ รวมถึงมีการสรุปผลการดําเนินงานในแตละป พรอมทั้งกําหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติ
ตอไป  ทั้งนี้ยุทธศาสตร กลยุทธ ชุดโครงการและตัววัดผลการดําเนินการที่กําหนดไดแสดงรายละเอียดดัง
ตารางที ่4.1-1  
 
ตารางที ่4.1-1 ยุทธศาสตร กลยุทธ ชุดโครงการ และตัววัดผลการดําเนินการ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

1.1 การพัฒนาการ
ประชาสมัพันธ และ
กระบวนการรับเขาผูเรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับสาขา
ที่เลือกเรยีน 

1.การพัฒนาการ
ประชาสมัพันธ และ
กระบวนการรับเขาผูเรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับสาขา
ที่เลือกเรยีน 

1.อัตราการคงอยูของนิสิตชั้นป 1 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนท่ี 1 
2. รอยละของจํานวนนิสติรับเขาจริง
ตอจํานวนนิสิตที่กําหนดไวตามแผน 
3. รอยละของจํานวนนิสติที่รับเขา
โดยโครงการพิเศษตอจํานวนนิสิตท่ี
รับเขาในแตละป 
4. จํานวนครั้งในการออก
ประชาสมัพันธหลักสูตรนอกที่ต้ังของ
มหาวิทยาลยั 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม 

1. สํารวจความคิดเห็นผูมี
สวนไดสวนเสีย 

1. รอยละของความพึงพอใจตอ
หลักสตูรของผูมสีวนไดสวนเสียใน
ระดับดีข้ึนไป 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

2. พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม 

1. รอยละของบัณฑติที่มีงานทํา
สัมพันธกับสาขาทีเ่รียน 
2. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการ
ปรับปรุงโดยใชขอมูลจากการมีสวน
รวม หรือขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 

1.3 การพัฒนาทักษะของ
นิสิตในดานความรูวิชาการ
และการนาํไปใชใหเหมาะสม
กับมาตรฐานอาชีพของแตละ
สาขาวิชา 

1. ทดสอบความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ และการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. รอยละของนิสิตทีมี่ระดับ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี
ขึ้น 
2. รอยละของนิสิตทีผ่านเกณฑการ
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ตามที่คณะกําหนด 

2. สงเสรมินิสิตพัฒนาทักษะ
ในสาขาอาชีพที่เก่ียวของ 

1. รอยละของนิสิตทีส่อบผาน
มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่สมัพันธกับสาขา
ที่เรียน 

3. ทดสอบความสามารถทาง
วิชาการตามสาขา (Trial 
Exit Exam) 

1. รอยละของนิสิตทีผ่านเกณฑการ
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ 

1.4 การเสรมิสรางพัฒนา
ทักษะทางสังคม และทักษะ
การใชชีวิตที่เหมาะสมกับ
บรรทัดฐานของสังคม และ
วัฒนธรรมไทย พรอมยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (การ
พัฒนากิจกรรมทีส่งเสริม
สุขภาพกาย และสุขภาพใจ) 

1. เสริมสรางพัฒนาทักษะ
ทางสังคม และทักษะการใช
ชีวติท่ีเหมาะสม 

1. รอยละของนิสิตทีเ่ขารวมโครงการ
ครบทุกทักษะ 
2. จํานวนโครงการที่คณะจัดในแตละ
ทักษะของแตละป 

1.5 การเสรมิสรางคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
การเปนพลเมืองท่ีด ี

1. สงเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
การเปนพลเมืองท่ีด ี

1. รอยละของนิสิตทีเ่ขารวมกิจกรรม
เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีด ี
2. รอยละของนิสิตที่ทําผิดวินัยของ
มหาวิทยาลยั ที่ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติ หรือ ทุจรติในการสอบ 
3. จํานวนโครงการที่สงเสริมการสราง
คุณธรรม จรยิธรรม จิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีด ี

2. พัฒนาคุณภาพ
การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

2.1 สงเสริมและสนับสนุน
การทําวิจัยของบุคลากรใน
คณะ 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการ
ทําวิจัยของบุคลากร 

1. รอยละของบุคลากรที่มี
โครงการวิจัย 
2. รอยละของบุคลากรที่มี
โครงการวิจัยตรงสาขา 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

3. รอยละของบุคลากรที่เปนหัวหนา
โครงการวิจัย 
4. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ย
ตอบุคลากร 
5. จํานวนโครงการของคณะที่
สนับสนุนความสามารถในการวิจัย 

2.2 สงเสริมและสนับสนุน
การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการ
นําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัย 

1. จํานวนงานวิจัยที่นําเสนอในเวที
วิชาการในประเทศ หรือตางประเทศ 
2. จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ดรับการ
ตีพิมพ ในวารสารวิชาการท่ีมี
มาตรฐาน 

2.3 สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินและชุมชน 

1. สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน และชุมชน 

1. จํานวนงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและชุมชน 

2.4 สงเสริมการวิจัยเชิง
บูรณาการระหวางศาสตร 

1. สงเสรมิการวิจัยเชิงบูรณา
การระหวางศาสตร 

1. จํานวนโครงการวิจัยทีม่ีการบรูณา
การระหวางศาสตร 

2.5 สงเสริมและสนับสนุน
การสรางเครือขายการวิจัย 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการ
สรางเครือขายการวิจยั 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมใน
เครือขายวิจัย 
2. จํานวนโครงการวิจัยทีเ่กิดจาก
ความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ 

2.6 สงเสริมการใหบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน 

1. การบริการวิชาการสู
ชุมชน 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
และชุมชน 
2. รอยละของโครงการบริการวิชาการ
ที่ไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดีข้ึนไป 
3. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
สรางรายไดใหกับคณะ 

3. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

3.1 การสรรหาและรักษาไว
ซึ่งบุคลากร 

1. การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. รอยละของจํานวนบุคลากรที่คณะ
จัดหาไดตามแผนอัตรากําลังของคณะ 
2. รอยละของบุคลากรที่มีระดับความ
พึงพอใจดานสวัสดิการ สิ่งสนับสนุน
คุณภาพชีวิตและการทํางานอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. รอยละการคงอยูของบุคลากร 
4. รอยละของบุคลากรที่ผานการ
ทดลองงาน 

3.2 การสงเสรมิและผลักดัน
การดําเนินการดานการ
พัฒนาบุคลากร 

1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. จํานวนของบุคลากรที่เขาสู
ตําแหนงทางวชิาการ หรือตําแหนง
งานที่สูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

2. รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 
3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
หรือทักษะในสาขาวิชา 
4. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร 

4. พัฒนาการมีสวน
รวมและการ
รับผิดชอบตอสังคม 

4.1 การสงเสรมิกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา หรือการกีฬา 

1. การสงเสริมกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ศาสนา หรือการกีฬา 

1. จํานวนโครงการที่มีการสงเสรมิ
กิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา หรือกีฬา 

4.2 สงเสริมกิจกรรมการมี
สวนรวมในการรับผดิชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. สงเสรมิกิจกรรมการมีสวน
รวมในการรับผิดชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. จํานวนโครงการที่มีการสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม 

4.3 สงเสริมแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หรือ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

1. สงเสรมิแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ทํางาน 

1. จํานวนโครงการที่นําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเศรษฐกิจสรางสรรคไป
ใชในการดําเนินกิจกรรม 

5. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภายใน 

5.1 เสริมสรางการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาและ
บริหารคณะ 

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาคณะ 2560 - 
2564 

1. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรม
สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาและ
บริหารคณะ 
2. รอยละของบุคลากรที่มีความพึง
พอใจตอการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการภายในคณะในระดับดีข้ึนไป 
3. จํานวนครั้งของการทบทวน
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ และ
ตัวช้ีวัดของคณะใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

5.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีความรวดเร็ว 
โปรงใส ตรวจสอบได 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในคณะ 

1. รอยละของบุคลากรที่ประเมิน
ความพึงพอใจของการบริหารจัดการ
ภายในคณะอยูในระดับดีขึ้นไป 

 
  4.1ก(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  คณะฯ ไดพิจารณาเลือกคูเทียบทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชาแลว โดยพิจารณาจากสถาบันที่มี
การจัดการศึกษาและมีบริบทคลายคลึงกัน แตมีการดําเนินการท่ีเหมาะสมเปนคูเทียบเพ่ือการพัฒนาของ
คณะฯ (ตารางที่ P.2-1) โดยในชวงแรกนี้จะมุงเนนไปท่ีการเทียบในระดับสาขาวิชา ในบางประเด็นที่สามารถ
ขอขอมูลในเบื้องตนได โดยที่แตละสาขาวิชาจะเปนผูนําเสนอคูเทียบท้ังที่เปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา และสวนงานตางสถาบัน ซึ่งขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบนั้นจะชวยในการพิจารณาถึงกระบวนการบริหาร
จัดการภายในคณะฯ และหลักสูตร ที่จะสามารถผลักดันใหบรรลุพันธกิจไดมากนอยเพียงใด (ภาพที่ 7.2-1, 
ภาพที่ 7.2-2) 
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  4.1ก(3) ขอมูลผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  คณะฯ ไดใชเสียงของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน จากหลากหลายชองทาง (ตารางที่ 3.1-1) มาปรับปรุง
การดําเนินการทั้งในระดับคณะ สาขาวิชา และฝายงาน โดยแบงเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การรวบรวมขอมูล
และสารสนเทศ จากเสียงของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 2) การกระจายขอมูลและสารสนเทศที่ไดไปในสวน
ตางๆ ที่เก่ียวของท้ังในระดับคณะ สาขาวิชา และฝายงาน 3) ในทุกระดับนําสารสนเทศที่ไดไปดําเนินการ
ออกแบบ วางแผนปรับปรุงการดําเนินการ ทั้งที่เปนความตองการจําเปนเรงดวน และการนําไปสูแนวทางใน
การปรับปรุงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4) การพิจารณาทบทวนรวมกันโดยคณะทํางานตาม กระบวนการใน
การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะฯ (ภาพที่ 2.1-1)  ซึ่งตัวอยางการใชเสียงของผูเรียนและ
ลูกคากลุมอื่นมาปรับปรุงการดําเนินการ แสดงไดดังตารางที่ 4.1-2 ตอไปนี ้
  
ตารางที่ 4.1-2 การใชเสียงของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นมาปรับปรุงการดําเนินการ 

ผูเรียนและ 
ลูกคากลุมอื่น 

ฝายวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ฝายกิจการนิสิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 

นิสิต - การปรับปรุงหลักสูตร หรือ
รายวิชาในแตละสาขา  

- การสงเสริมทักษะการวิจัยให
นิสิต 

- การจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
ตามคณุสมบัติบณัฑิตอันพึง
ประสงค 
- การปรับปรุงบริการและ
สวัสดิการใหกับนิสติ 

คณะตาง ๆ ในวิทยาเขต
จันทบุร ี

- การประสานการจดัการ
รายวิชาใหกับคณะตาง ๆ 

  

นักวิจัย  - การปรับปรุงการแจงขอมูล
ขาวสารดานการวิจัย 
- การปรับปรุงรูปแบบของทุน
สนับสนุนการวจิัย และสิ่ง
สนับสนุนการวจิัย 

 

เกษตรกร  
ผูประกอบธุรกิจ
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 

 - การพัฒนางานวิจัยให
สอดคลองกับความตองการ 
- การพัฒนาหลักสตูรการ
บริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
ตามความตองการของตลาด 

 

ศิษยเกา - การปรับปรุงหลักสูตร หรือ
รายวิชาในแตละสาขา 

- การพัฒนาหลักสตูรการ
บริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
ตามความตองการของตลาด 

- การจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
ตามคณุสมบัติบณัฑิตอันพึง
ประสงค 
- การปรับปรุงบริการและ
สวัสดิการใหกับนิสติ 

ผูที่เคยไดรับการอบรม
จากคณะฯ 

 - การพัฒนาหลักสตูรการ
บริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
ตามความตองการของตลาด 

 

ผูใชบัณฑิต  - การปรับปรุงหลักสูตร หรือ
รายวิชาในแตละสาขา ให
สอดคลองตามความตองการ
ของตลาด 

- การพัฒนาหลักสตูรการ
บริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
ตามความตองการของตลาด 

- การจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
ตามคณุสมบัติบณัฑิตอันพึง
ประสงค 
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4.1ก(4) ความคลองตัวของการวัด 
  คณะฯ มีกระบวนการในการติดตามวัดผลการดําเนินการท้ังในระดับฝายงาน สาขาวิชา และระดับ
คณะฯ  ดังนี ้
 
ตารางที ่4.1-3 การประชุมติดตามวัดผลการดําเนินงานในแตละระดับ 

ระดบั ผูติดตามผล ความถี ่
ฝายงาน คณบด ีและผูชวยคณบด ี ทุกเดือน 
สาขาวิชา คณบดี และประธานสาขาวิชา ทุกเดือน 
บุคลากรท้ังคณะฯ คณบดี และรองคณบดี เดือนเวนเดือน 
คณะฯ กรรมการประจําคณะฯ เดือนเวนเดือน 
คณะฯ สภามหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
 ซึ่งจากความถี่ในการประชุมติดตามวัดผลการดําเนินการจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการวัดและ
ติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งนี้หากมีความตองการจําเปนเรงดวนคณะทํางานจะมีการกําหนดการดําเนินงานที่
เปนพิเศษ และกําหนดการติดตามวัดผลการดําเนินงานเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการวัดการดําเนินการผลตาม
ยุทธศาสตรของคณะฯ ซึ่งสอดคลองตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดรายป เปนระยะ 5 
ป ซึ่งจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนคาเปาหมายในการดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพการณได 
   
4.1 ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 
  คณะฯ มีแนวทางในการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ และขีดความสามารถในการ
ดําเนินการ ผานรูปแบบการประชุมรวมกันทั้งในการประชุมสาขาวิชา การประชุมฝายงานและคณะกรรมการ
ตาง ๆ การประชุมคณะทํางาน  การประชุมคณะฯ และการประชุมกรรมการประจําคณะฯ โดยมีรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน (ตารางที ่4.1-3)  ไดใชขอมูลตัวชี้วัดที่แตละสวนไดมีหนาที่รับผิดชอบ เชน อัตราการคงอยู
ของนิสิตชั้นปที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 การจัดโครงการบริการวิชาการ เปนตน  โดยไดใชขอมูลผลการ
ดําเนินการในอดีต พิจารณารวมกับขอมูลภายนอก เปนปจจัยในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน  ตัวอยางของ
การวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินการดังตารางที่ 4.1-4 
 
ตาราง 4.1-4 ตัวอยางการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 

ฝาย การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

การเปดโอกาสในสนับสนุนใหนิสิตไดไปแลกเปลี่ยน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษาตางประเทศ โดยเฉพาะที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสืบเน่ืองจากการขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจและการเปดประเทศมาก
ขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วิจัยและบริการ
วิชาการ 

การวิเคราะหความตองการของคณะฯ ที่ตองการพัฒนาระบบหรือการบริหารจัดการภายในองคการ 
จึงมีการนําเสนอทุนวิจัยท่ีเปนการพัฒนากระบวนการทํางานที่ตอบสนองตอการพัฒนาสาขาวิชา หรือ
คณะฯ โดยเฉพาะ 
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 4.1 ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
4.1ค(1) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

  คณะฯ ตองการผลักดันใหเปนองคการที่ใชงานวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง  ดังนั้นฝายวิจัย
และบริการวิชาการ จึงไดจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อผลักดันใหอาจารยภายในคณะฯ ผูมีความรูความชํานาญ
ในการวิจัยได เปนผูถายทอดประสบการณ และเปนพี่เลี้ยงในการทําการวิจัยใหกับอาจารยใหม รวมถึง
คณาจารยทานอ่ืนในคณะฯ โดยไดมีการจัดกิจกรรมท้ังในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ เชน การ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานวิจัย การจัดโครงการนําเสนอผลงานของบุคลากรภายใน เพ่ือเปด
โอกาสใหอาจารยที่เคยทํางานวิจัยไดแบงปนประสบการณ และอาจารยรุนใหมไดรับการถายทอดประสบการณ 
ซึ่งเปนการเปดโอกาสในการพัฒนางานวิจัยระหวางศาสตร ซึ่งเปนสมรรถนะหลักของคณะฯ และเปนตัวชี้วัด
หนึ่งในยุทธศาสตรของคณะฯ ในสวนท่ีไมเปนทางการ เชน การรวมกลุม หรือจับคูคณาจารยเพ่ือพัฒนาการ
ตีพิมพเผยแพรงานวิจัย 
 นอกจากนั้นแลวคณะฯ ยังสงเสริมใหมีการจัดกิจการรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการอบรมท้ัง
ที่วิทยากรเปนบุคลกรภายในคณะฯ และบุคลากรภายนอก รวมไปถึง การที่บุคลากรของคณะไดไปอบรม หรือ
ศึกษาดูงานตาง ๆ ก็จะใชการโอกาสในการประชุมคณะฯ เปนพื้นที่ในการแชรประสบการณและความรูที่ได
ถายทอดใหแกกัน 
 
  4.1ค(2) ผลการดําเนินการในอนาคต 
  การพิจารณาผลการดําเนินการในอนาคตนั้น คณะฯ ไดดําเนินการโดย 1) นําผลการดําเนินการที่ผาน
มาวิเคราะหทบทวน (ตารางที่ 4.1-1) 2) ทบทวนคาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว 3) 
ศึกษาปจจัยที่สามารถสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต มาประกอบการตัดสินใจ เชน ขอมูลสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายภาครัฐ กระแสแนวโนมของเทคโนโลยี เปนตน 4) 
ปรับปรุงคาคาดการณ เปาหมายการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด รวมถึงการปรับปรุงแผนกลยุทธ หรือ
แผนปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับสภาวะที่เกิดขึ้น ซึ่งหากผลการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย ก็จะ
มอบหมายใหผูรับผิดชอบวิเคราะหหาสาเหตุ และดําเนินการปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA ตอไป ทั้งนี้
กระบวนการในการพิจารณาผลการดําเนินการในอนาคตนั้น คณะฯ ไดดําเนินการผานการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกภาคสวนในการประชุมใหญประจําปของคณะฯ และมีการถายทอดจากระดับคณะ สูระดับสาขา 
และฝายงานตาง ๆ  
 
  4.1ค(3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม 
  ในการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯ นั้น หลังจากที่ในแตละระดับไดมีการประชุมเพื่อพิจารณา
ทบทวนผลการดําเนินการแลว ก็จะมีการสงขอมูลข้ึนมาในแตละระดับจากฝายงาน สาขาวิชา และ จนถึง
คณะทํางาน แสดงไดดังภาพที่ 4.1-1 ซึ่งจะมีการนําเสนอขอมูลที่สมควรไดรับการปรับปรุงการดําเนินการ หรือ 
โอกาส ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน  จากนั้นในการประชุมในระดับคณะฯ ก็จะไดมีการนําเสนอเพื่อรวมกัน
พิจารณากําหนดประเด็นที่ตองติดตามปรับปรุง   
 ท้ังนี้ในประเด็นการสรางนวัตกรรมขององคการนั้น คณะฯ มีแนวทางในการผลักดันการสราง
นวัตกรรมจากงานวิจัย  และในอนาคตคณะฯ จะไดสงเสริมใหแตละสาขาวิชาไดมีโอกาสพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ และสงผลใหเกิดเปนนวัตกรรมตอไป 
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ภาพที่ 4.1-1 ทิศทางการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการคณะฯ 
 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ก. ความรูของสถาบัน 

4.2ก(1) การจัดการความรู 
คณะฯ ไดดําเนินการจัดการความรูโดย สามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 
1. สําหรับบุคลากรภายในคณะฯ  การดําเนินการมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 การรวบรวมขอมูล ทั้งทางดานความชํานาญ เชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะฯ  และความ
ตองการในการไดรับการอบรม หรือเพ่ิมพูนทักษะของบุคลากรในคณะฯ 

1.2 พิจารณาคัดเลือกประเด็นหรือหัวขอที่บุคลากรตองการ ซึ่งหากเปนดานท่ีมีบุคลากรใน
คณะฯ มีความเชี่ยวชาญ ก็จะดําเนินการเชิญใหเปนวิทยากรในการถายทอดความรู  หรืออาจเชิญผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอกที่มีความรูความสามารถสอดคลองตามความตองการของบุคลากรในคณะฯ 

1.3 จัดกิจกรรม หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีดี
ใหกับบุคลากรในคณะ ฯ 

1.4 ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงตอ หรือ ตอยอดการจัดอบรม 
ซึ่งในปการศึกษา 2561  คณะฯ มุงเนนการผลักดันใหเกิดการวิจัย ดังนั้นโครงการตางๆ ท่ีจัด

ขึ้นจะเปนการตอบสนองตอการเกิดผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ ทัง้การถายทอดประสบการณการทํางาน
วิจัย  การเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย รวมถึงการจัดโครงการนําเสนอผลงานวิชาการภายใน เพ่ือทําใหเกิด
การตื่นตัวตอการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยในองคการ 
  2. สําหรับบุคคลภายนอก หรือผูรับบริการวิชาการ มีการดําเนินการดังนี ้
   2.1 ฝายวิจัยและบริการวิชาการ หรือ แตละสาขาวิชา ไดรับทราบความตองการในการ
ถายทอดความรู หรือทักษะจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
  2.2 แตละสาขาวิชาพิจารณาถึงโอกาสและความเปนไปไดในการใหบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอความตองการ รวมถึงการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดการบริการ
วิชาการ 
  2.3 ดําเนินการขออนุมัติและจัดโครงการบริการวิชาการ พรอมท้ังประเมินผลโครงการเพ่ือ
เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินการในอนาคต 
 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังสองลักษณะนั้นจะชวยใหเกิดการพัฒนาทั้งในดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาการตางศาสตรของบุคลากรในคณะฯ และเปนโอกาสในการรับฟงความตองการทั้งจาก
บุคลากรภายในและผูรับบริการภายนอกในการปรับปรุงการใหบริการของคณะฯ ได 
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  4.2ก(2) การเรียนรูระดับสถาบัน 
  ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะฯ นั้น เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูขามศาสตรตาม
สมรรถนะหลักของคณะฯ โดยบุคลากรดานวิทยาศาสตรจะไดมีโอกาสในการรับรูถึงการจัดการศึกษา  การ
พัฒนางานวิจัยฝงมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในขณะเดียวกับบุคลากรดานศิลปศาสตร ก็จะไดมีโอกาส
รับรูถึงเครื่องมือ และแนวทางดานวิทยาศาสตร ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนางานวิจัยของ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได  ซึ่งเปนการใชทรัพยากรบุคคลที่มีในคณะอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการ
เรียนรูและทํางานรวมกันตามแนวคิดคานิยมของคณะฯ ตัวอยางการจัดกิจกรรมดังตาราง 4.2-1  นอกจากนั้น
คณะฯ ยังสงเสริมใหบุคลากรของคณะฯ ที่ไดไปอบรมหรือศึกษาดูงาน ไดกลับมาแชรประสบการณและความรู
ที่ไดรับในที่ประชุมคณะฯ  
 
ตาราง 4.2-1 ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูขามศาสตรในองคการ 

ศาสตร ตวัอยางกิจกรรม 
วิทยาศาสตร - การอบรมการใชงานโปรแกรมทางสถิติเพ่ือการวิจัยใหกับบุคลากรภายในคณะฯ 

- การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 
ศิลปศาสตร - การอบรมเทคนิคการสอน Active Learning 

- การอบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
4.2 ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2 ข(1) คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ 
 ขอมูล และสารสนเทศหลักของคณะฯ ที่ใชงานไดมีการรวบรวมและจัดเก็บโดยระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงมี สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนผูดูแล เชน ระบบงานทะเบียน ระบบบริหาร
งานวิจัย ระบบบัญชี 3 มิติ และระบบบุคลากร เปนตน สวนขอมูลในระดับปฏิบัติการของคณะฯ นั้นจะมีกอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรีเปนผูดําเนินการและดูแลรักษาขอมูลและสารสนเทศ ซึ่งในการปฏิบัตินั้น เอกสารที่มี
ความสําคัญจะมีท้ังการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) และ ไฟลเอกสาร (Soft File) ซึ่งทําให
ยืนยันถึงความถูกตอง ครบถวนของขอมูล   
 สวนขอมูลการดําเนินการของคณะฯ ไดใช Google Application และ Microsoft Platform ซึ่งอยู
ภายใตการดูแลของสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดเก็บรวบรวม และกระจายขอมูลในการ
ดําเนินการ ทําใหผูใชงานไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงไดทันเวลา รวมถึงการกําหนดการเขาถึงขอมูลไดตามความ
เหมาะสม 
  
  4.2ข(2) ความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 
 การจัดการดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศนั้น มหาวิทยาลัยไดมีการใชระบบ
การยืนยันตัวบุคคล (Username Password) กอนการเขาใชงานระบบสารสนเทศ และเครือขายอินเทอรเน็ต 
รวมถึงการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลแตกตางกันตามแตละหนาที่ของบุคลากรในทุก ๆ ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงสารสนเทศสวนบุคคลที่มีความออนไหวเปน
พิเศษ 
 สําหรับในดานการสํารองขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยไดใหพ้ืนที่บน Google Application 
และ Microsoft Platform เพ่ือใชในการสํารองไฟลการทํางานตาง ๆ 
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สวนการดําเนินการของคณะฯ นั้น ไดจัดหาเครื่องสํารองไฟท้ังแบบสวนบุคคล และแบบรวมเพ่ือ
ปองกันปญหาไฟดับ และการสนับสนุนการใชโปรแกรม Antivirus เพ่ือปองปญหาภัยคุกคามตอระบบเครือขาย 
และสารสนเทศ 
 
  4.2ข(3) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 
  เนื่องจากขอมูล และสารสนเทศหลักของคณะฯ ไดรับการจัดเก็บและรวบรวมไวในระบบสารสนเทศที่
ไดรับการดูแลโดยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา ทําใหมีความพรอมตอการใชงานตลอด 24 ชม. 
  ในดานของการเขาใชงานระบบเครือขายนั้น กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีหนวยงานยอย คือ   
โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบ โดยไดดําเนินการติดตั้งระบบ
เครือขายไรสายใหครอบคลุมในทุกอาคาร และไดรับความรวมมือจากบริษัทเอกชนเขามาขยายชองทางในการ
ใชงานอินเทอรเน็ตใหมากยิ่งข้ึน 
   
  4.2ข(4) คุณสมบัติของฮารดแวรและซอฟตแวร 
  คณะฯ ไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับ ฮารดแวรและซอฟตแวรเพ่ือการทํางานดังนี ้
 1. ฮารดแวร ในปจจุบันมี 2 รูปแบบคือ  
   1.1 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบที่ซื้อขาดจากบริษัท จะมีบุคลากรจากโครงการ
จัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูดูแลประสานงานซอมแซม รวมกับบุคลากรใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถาหากเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถซอมแซมไดก็จะดําเนินการจําหนาย
ออกจากระบบและจัดหาเครื่องใหมทดแทน 
  1.2 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบที่เปนลักษณะเชาพรอมบริการ ซึ่งในปจจุบัน
คณะฯ ดําเนินการในลักษณะนี้ เนื่องจากจะมีการรับประกันและการดูแลรักษาจากบริษัท ซึ่งจะชวยลดภาระ
ดานการดูแลฮารดแวรของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได 
  2. ซอฟตแวร  ในการดําเนินการดานซอฟตแวร มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์เปนอยาง
มาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีขอตกลงกับบริษัท Microsoft และ Google ในการใชซอฟตแวรสําหรับบุคลากรทาง
การศึกษา ในขณะเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการติดตั้งโดยบุคลากรของโครงการจัดตั้งสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะใชซอฟตแวรที่มลีิขสิทธิเ์ทานั้น  
  สําหรับการดําเนินการของคณะฯ จะมีการสอบถามความตองการและความจําเปนในการซื้อ
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจากการสนับสนุนโปรแกรม Antivirus แกบุคลากร
ของคณะฯ 
   

4.2ข(5) ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน 
 สําหรับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยโดยสํานักคอมพิวเตอรจะมีการสํารองขอมูลจากระบบ
สารสนเทศตาง ๆ อยูเปนระยะเพ่ือรองรับการเกิดปญหาในการใชงาน 
 สวนของวิทยาเขตจันทบุรี จะมีโครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
ผูดําเนินการสํารองขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ ที่เปนการดําเนินการเฉพาะสวนของวิทยาเขตจันทบุร ี
  ในดานการดําเนินการของคณะฯ นั้น เนื่องจากเปนคณะฯ ไมไดมีบุคลากรในดานนี้โดยตรง จึงไดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะหถึงสภาวะฉุกเฉินในลักษณะตาง ๆ และแนวทางการรับมือ 
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จากนั้นจึงรายงานตอผูบริหารคณะฯ เพ่ือใหผูบริหารคณะไดรวมประชุมกับผูบริหารวิทยาเขตจันทบุรีในการหา
วิธีการในการปองกันปญหา และการฟนฟูภายหลังการเกิดปญหา 
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หมวดท่ี 5 บุคลากร 
 

 บุคลากรในคณะฯ ถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตลอดจนการสรางบรรยากาศใน
การทํางานอยางมีความสุขใหแกบุคลากรจึงเปนเรื่องที่คณะใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment) 
5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
  ในประเด็นของขีดความสามารถคณะฯ ใหความสําคัญใน 4 ประเด็น หลัก ไดแก 
 1) ความสามารถในการสอนและการบริการวิชาการ 
 2) ความสามารถในดานการวิจัยและการแสวงหาความรวมมือดานงานวิจัย 
 3) ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 4) ความสามารถในการเปนผูนํา และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 โดยคณะฯ จัดใหมีการอบรมพัฒนา ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมจากภายนอกเพ่ือ
พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถในดานตาง ๆ อีกทั้งคณะฯ ยังจัดใหมีการพูดคุย แนะนํา สงเสริมความรู
ความสามารถในดานตาง ๆ เหลานี้ในการประชุมใหญของคณะฯ เปนประจําทุกป 
 ในสวนของอัตรากําลัง คณะฯ ดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห
จํานวนอัตรากําลังเสนอผานกองแผนงาน เพ่ือใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ  ทั้งนี้ข้ึนกับแผนการพัฒนาคณะฯ ใน
การกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรทีจ่ะรับเพ่ิมข้ึนดวย 
  สําหรับในปจจุบันจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูเทียบกับเกณฑดังกลาวแสดงไดดงัตารางท่ี 5.1-1 
 
ตารางที่ 5.1-1 จํานวนบุคลากรเทียบกับเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ประเภท สาขา/กลุมงาน จํานวน
บุคลากรที่
ปฏิบัตกิาร 

จํานวน
บุคลากรที่ลา

ศึกษาตอ 

จํานวน
บุคลากรตาม

เกณฑ 

หนวยกิตภาระ
งานสอนเฉลี่ยตอ
ภาคการศึกษา 

สายวิชาการ 
(อาจารย) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6 2 5 14 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 1 5 18 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(กลุมวิชาการตลาด  
และกลุมวิชาการเงนิ) 

7 - 6 15 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และการคาชายแดน 

6 - 5 11 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

9 - 5 17 

กลุมศึกษาทั่วไป 6 1 - 15 
สายสนบัสนุน นักวิทยาศาสตร 4 - - - 

นักวิชาการศึกษา 1 - - - 
รวม 47 4 - - 
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  เม่ือพิจารณาขอมูลจะเห็นไดวา ในทุกสาขาวิชามีบุคลากรเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สวนในดาน
หนวยกิตภาระงานสอนเฉลี่ยตอภาคการศึกษานั้น ในแตละสาขาวิชาอยูในระดับที่คณะฯ ยอมรับได เมื่อ
พิจารณาทุกประเภทรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 
  5.1ก(2) บุคลากรใหม 
 คณะฯ มีกระบวนการในการสรรหา คดัเลือก บรรจุ และรักษาไวซึ่งบุคลากรใหมของคณะฯ ดังนี ้
  1. การสรรหาบุคลากร  
 คณะฯ และสาขาวิชา รวมกันกําหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข กรอบภาระงานการรับผิดชอบ พรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในคณะ จากนั้นจึงไดประกาศรับสมัครผานชองทาง
ตาง ๆ 
  2. การคัดเลือก 
 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกตามที่ไดประกาศไว ซึ่งมีท้ังการสอบขอเขียนเพื่อพิจารณา
ความรูความสามารถ และการสอบสัมภาษณ ซึ่งอาจรวมถึงการสอบสอน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน และกําหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. การบรรจุ 
 เมื่อไดผูผานเกณฑคุณสมบัติเปนที่เรียบรอย จะไดมีการติดตอใหทําสัญญาการปฏิบัติงาน โดยจะมี
ระยะการทดลองงานตามแตประเภทของบุคลากร ซึ่งคณะฯ และสาขาวิชาจะไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
การทดลองงานควบคูไป 
 4. การรักษาไวซึ่งบุคลากรใหม 
  การดําเนินการของคณะฯ และสาขาวิชาเพ่ือการรักษาไวซึ่งบุคลากรใหมนั้น แบงเปน 2 ลักษณะ 
   4.1 การดูแลดานภารกิจของบุคลากร คณะฯ และสาขาวิชา จะไดรวมกันกําหนดพี่เลี้ยง
เพ่ือใหคําปรึกษาทั้งในดานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในบุคลากรสายวิชาการจะมีการใหการแนะนําทั้งทางดาน
การสอนและการประเมินผล  ดานการวิจัยและบริการวิชาการ ดานการประพฤติตัวที่เหมาะสม รวมถึงภารกิจ
หนาที่ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งมีทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  
  4.2 การดูแลดานชีวิตความเปนอยูและการปรับตัวเขากับองคการ คณะฯ และกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี จะไดรวมกันจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ท้ังทางดานกายภาพ เชน หองปฏิบัติงาน อุปกรณ
ประกอบ รวมถึงอาคารท่ีพักหากมีความจําเปน เปนตน 
  4.3 การจัดทําแผนพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล เพ่ือเปนการเตรียมการใหกับบุคลากร
พัฒนาตนเองตามเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญา และเพื่อการตออายุสัญญาจาง ทั้งเรื่องของภาระงานข้ันต่ํา 
การทําตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนการศกึษาตอของแตละบุคคล 
  สําหรับประเด็นของบุคลากรใหมนั้นคณะฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยไดมีการกําหนดเปน
กลยุทธ การสรรหาและรักษาไวซึ่งบุคลากร ในยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
  

5.1ก(3) การทํางานใหบรรลุผล 
คณะฯ มีแนวทางในการจัดระบบบริหารบุคลากร โดยสงเสริมการทํางานเปนทีมเพ่ือใหงานสามารถ

การบรรลุผลได โดยใหความสําคัญกับการทํางานทั้งในระดับของสาขา และคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแลของผูบริหารคณะฯ ทั้งนี้ไดกําหนดใหมีตัวแทนของแตละสาขาเขารวม โดยท่ีบุคลากรแตละคน
จะตองมีสวนรวมเปนคณะกรรมการอยางนอย 1 ชุด ซึ่งคณะกรรมการที่คณะฯ ไดกําหนดมีดังนี ้



 

57 
 

 
ตารางที่ 5.1-2 คณะกรรมการตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

คณะกรรมการ ผูบริหารท่ีกํากับดูแลคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการภาระงาน 

รองคณบด ี2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. คณะกรรมการสวัสดิการ 
4. คณะกรรมการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
5. คณะกรรมการวเิทศสมัพันธ 
6. คณะกรรมการวจัิยและบริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวชิาการ 
7. คณะกรรมการบริการวิชาการ 
8. คณะกรรมการกิจการนสิิต ผูชวยคณบดีฝายกิจการนสิิตและศิลปวัฒนธรรม 
9. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
10. คณะกรรมการประกันคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

 
  จะเห็นไดวาในแตละคณะกรรมการแตละชุดจะมีการผสมผสานบุคลากรทั้งดานวิทยาศาสตรและดาน
ศิลปศาสตร ซึ่งจะเปนการใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะฯ ในการผสมผสานการทํางานรวมกันเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายในองคการ เพื่อเพ่ิมความเขาใจรวมกันในการ
พัฒนาองคการ และสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 
 
  5.1ก(4) การจัดการการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร 
  ในดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรนั้น จากการที่บุคลากรของคณะฯ มีอายุเฉลี่ย 
ระหวาง 30-45 ป จึงยังไมมีปญหาในเรื่องของการจัดหาอัตราทดแทนการเกษียณ  นอกจากนั้นคณะฯ และ
สาขาวิชาไดพิจารณาจํานวนอาจารยใหมีมากกวาเกณฑมาตรฐาน (ตารางท่ี 5.1-1) เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เชน การลาศึกษาตอ หรือ การลาออกของบุคลากร  แตทั้งนี้คณะฯ ไดวิเคราะห
อัตรากําลัง เพ่ือพิจารณาในการจัดทําแผนการสรรหาบุคลากรใหกับสาขาวิชาที่อาจมีปญหาไดในอนาคต  
 
5.1 ข. บรรยากาศดานบคุลากร 

5.1ข(1) สภาพแวดลอมของท่ีทํางาน 
   คณะฯ ไดรวมมือกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการจัดการสภาพแวดลอมภายนอก ใหมีสุข
ภาวะท่ีดี เหมาะสมกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เชน ระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร การจัดการ
ดานการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เปนตน  รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพ เชน สนามกีฬา สระวายน้ํา หอง
พยาบาล เปนตน (ภาพที่ 7.3-2) 
  สําหรับในสวนการดําเนินงานของคณะฯ นั้น ไดดําเนินการปรับปรุงหองทํางานใหเกิดสะดวก เปน
สัดสวน เหมาะสมกับการทํางาน รวมถึงการจัดเครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑและวัสดุสํานักงานใหเพียงพอและ
เหมาะสมตอการทํางาน 
 
  5.1ข(2) สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร 
  คณะฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการคณะเพ่ือเปนหนวยงานในการพิจารณาสวัสดิการของคณะฯ 
และการรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึง
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ประสานงานกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีในการจัดการสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
ประกันสังคมตามสิทธิอันพึงไดของบุคลากร 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
5.2 ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

5.2ก(1) วัฒนธรรมองคการ  
คณะฯ ไดนําคานิยมของคณะ “BUUSA” (ตารางที่ P.1-2)  ซึ่งเกิดจากการรวมกันระดมสมองของ

บุคลากรในคณะฯ มาปรับใชเปนวัฒนธรรมองคการ  
ในดานการถายทอดคานิยมขององคการ ผูบริหารคณะฯ ไดมีการเนนย้ํา และนําเสนอในการประชุม

คณะอยางตอเนื่อง รวมถึงการประพฤติตนใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในคณะฯ ซึ่งสงผลใหบุคลากรในคณะฯ 
มีการปรับตัวมุงพัฒนาการทํางานเพื่อตอบสนองตอพันธกิจของคณะฯ ซึ่งจะเห็นไดจากผลลัพธการปฏิบัติการ
สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายในหลายประเด็น (ภาพที่ 7.4-5) 
   

5.2ก(2) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
ในการพิจารณากําหนดปจจัยที่ใชในการขับเคลื่อนความผูกพันระหวางบุคลากรกับคณะฯ นั้นไดมีการ

จําแนก รวบรวมขอมูลและวิเคราะหถึงความตองการของบุคลากรในแตละกลุม ซึ่งภาพรวมบุคลากรของคณะฯ
แบงเปน 2 กลุมหลัก คือ สายวิชาการ (อาจารย) และสายสนับสนุน ซ่ึงทั้งสองกลุมจะมีความตองการทั้งในสวน
ที่คลายคลึงและแตกตางกัน ดังนี ้
 
ตารางที่ 5.2-1 ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรกับคณะฯ 

กลุมบุคลากรท่ีพิจารณา ปจจัยขับเคล่ือนความผูกพนั 
สายวิชาการ (อาจารย) และสายสนับสนุน - วัฒนธรรมองคการ 

- ความเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การไดรบัการพัฒนาวิชาความรูในสายงาน 
- ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
- การไดรบัรางวลั หรือ การยกยอมชมเชย 
- กิจกรรม โครงการเสริมสรางความสัมพันธในองคการ 

สายวิชาการ (อาจารย) - การมีตําแหนงทางวิชาการ 
- การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
- การมีโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
- การใหอิสระทางวิชาการ 

สายสนบัสนุน - การใหความสําคญัของผูนําองคการ 
- ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน 

 
  5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน 
  ในดานการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะฯ นั้นไดมีการดําเนินการท้ังในทางตรงและ
ทางออม ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.2-2 วิธีการประเมินความผูกพันของบคุลากร 
ลักษณะการประเมิน วิธีการประเมิน  

ทางตรง - การสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม โครงการเสริมสรางความสัมพันธ
ในองคการ 
- การสํารวจความพึงพอใจดานสวสัดิการ สิ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิต และการทํางาน 
(ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ)  

(ภาพที่
7.3-3) 

ทางออม  - การคงอยูของบุคลากร (ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ)  
- จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม โครงการที่จัดโดยคณะ หรือสโมสรนิสิต 
- สถิติการลาการปฏิบัติงาน  
- ผลการปฏิบัติการที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของคณะ 

(ภาพที่ 
7.3-3, 
ภาพที่ 
7.4-5) 

 
  5.2ก(4) การจัดการผลการดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินการนั้น คณะฯ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาระงาน ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
พิจารณาขอกําหนดการประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะ ซึ่งแบงออกตามกลุมบุคลากร ดังนี ้
  1. บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย)  จะพิจารณาจากภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานวิชาการ 
ภาระงานบริหาร และ ภาระงานอ่ืนๆ 
  2. บุคลากรสายสนับสนุน จะพิจารณาภาระงานจากงานในตําแหนงความรับผิดชอบ งานปฏิบัติการ
ทางเทคนิค/ทางวิชาการ งานพัฒนาศักยภาพตนเอง งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ และ ภาระงาน
บริหารและงานท่ีไดรับมอบหมาย 
  โดยที่ในชวงเวลากอนเปดปงบประมาณจะใหบุคลากรแตละคนไดกําหนด คาเปาหมายการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (KPI) จากนั้นเม่ือสิ้นปงบประมาณก็จะใหแตละบุคคลสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานนี้จะใชเปนแนวทางในการพิจารณาของผูบริหารในการปรับข้ึนคาตอบแทน 
 นอกเหนือจากนั้นสําหรับบุคลากรที่ไดสรางผลงานดีเดน ทําคุณประโยชน หรือสรางชื่อเสียงใหกับ
คณะฯ ผูบริหารคณะจะใหการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัลตอบแทนในโอกาสตาง ๆ เชน ในการประชุมคณะ 
หรือ ในการโครงการสานสัมพันธของคณะ 
  สําหรับในกรณีการเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบของวารสาร คณะฯ ไดสนับสนุนเงินรางวัลให
เปนพิเศษเพื่อเปนการจูงใจแกบุคลากรในการทํางานวิจัยและตีพิมพเผยแพร ซึ่งเปนการยกระดับการ
ดําเนินการดานการวิจัยของคณะฯ ใหดียิ่งขึ้น 
 
5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
  5.2ข(1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา 
  คณะฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของคณะฯ ทั้งท่ีเปนการจัดโดยคณะฯ และการอบรมกับหนวยงาน
ภายนอก  ซึ่งไดกําหนดเปนการสงเสริมและผลักดันการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร  ท้ังนี้คณะฯ ไดให
โอกาสกับผูที่ไปการอบรม ไดกลับมาถายทอดถึงประโยชนที่ไดรับจากอบรม สัมมนา ในการประชุมคณะฯ ซึ่ง
เปนการรวมแบงปนความรูและสามารถจุดประกายตอยอดองคความรูกับบุคลากรในสาขาวิชาอื่น ๆ ได  
  นอกจากนั้นคณะยังสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมในงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาคณะฯและ
สาขาวิชาโดยเฉพาะ  เชน การอบรมผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมเพ่ือสงเสริมการวิจัย เปนตน 
ซึ่งจะทําใหบุคลากรของคณะฯ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน และมีโอกาสในการเขารวม
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การดําเนินงานในคณะกรรมการเฉพาะดานของมหาวิทยาลัย และระหวางสถาบันการศึกษาได  (ภาพที่ 7.3-4, 
ตารางที่ 7.3-4)   
  สําหรับในดานการพัฒนาภาวะผูนํานั้น คณบดีไดใหความสําคัญกับบุคลากรใหม ที่จะเปนกําลังในการ
พัฒนาคณะฯ ในรุนตอไป โดยไดสงเสริมการจัดโครงการพัฒนาภาวะผูนําใหกับบุคลากรใหมโดยเฉพาะ เพ่ือ
เปนการชี้นําแนวทางในการทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจนทักษะการจัดการกับปญหาอุปสรรคในการทํางาน 
สวนผูบริหารในระดับรองคณบดีและผูชวยคณบดี ก็ไดรับการสงเสริมใหไดรับการอบรม และมีบทบาทการเปน
ผูนําในเวทีตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพการเปนผูนําในอนาคต (ตารางท่ี 7.3-3) 
  
  5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 
  คณะฯ มีวิธีในการการประเมินผลการเรียนรูและพัฒนา จากการที่บุคลากรไดรับการอบรมและพัฒนา
ตนเองดังนี ้
 1. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยคณะฯ สามารถประเมินผลโดยตรงไดจากแบบประเมินผลของ
โครงการ  
 2. การเขารับการอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอก เปนการประเมินผลทางออมโดยผานตัวชี้วัดของ
กลยุทธตาง ๆ (ภาพที่ 7.3-1, ตารางท่ี 7.3-1) ดังนี ้  
   กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรในคณะ  
   กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ   
  กลยุทธท่ี 2.4 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตร 
  กลยุทธท่ี 2.5 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายการวิจัย  
  กลยุทธท่ี 3.2 การสงเสริมและผลักดันการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร 
 
  5.2ข(3) ความกาวหนาในหนาที่การงาน 
  ดานความกาวหนาในหนาที่การงานนั้น คณะฯ สาขาวิชา และบุคลากรแตละคน ไดรวมกันวางแผน
ความกาวหนาทางวิชาชีพ โดยแบงเปนตามกลุมบุคลากร (ภาพที่ 7.3-1) ดังนี้ 
 1. บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) จําแนกความกาวหนาเปน 2 ลักษณะคือ 
  1.1 การดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีการพิจารณาตามเงื่อนไขและระเบียบการขอตําแหนง
ทางวิชาการในแตละระดับ 
  1.2 การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีการพิจารณาจากอายุงาน สาขาวิชาที่ตองการ และ
ทุนการศึกษา เปนตน  
 2. บุคลากรสายสนับสนุน จําแนกความกาวหนาเปน 2 ลักษณะคือ 
  2.1 การมีตําแหนงเชี่ยวชาญ ชํานาญการ ซึ่งจะมีการพิจารณาตามเงื่อนไขและระเบียบการ
ขอตําแหนง 
  2.2 การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น จะมีการพิจารณาจากอายุงาน ความตองการจําเปน และ
ทุนการศึกษา เปนตน  
  ทั้งนี้คณะฯ ไดรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดจัดเจาหนาท่ีในการใหความรูและเปนผู
ประสานงานหลักในกรณกีารขอตําแหนงในลักษณะตางๆ 
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 สําหรับการสืบทอดตําแหนงผูบริหารคณะเปนไปตามนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่จะ
สามารถดํารงตําแหนงไดวาระละ 4 ป และเปนติดตอกันไมเกิน 2 วาระ แตท้ังนี้คณะฯ ไดสนับสนุนบุคลากร
ของคณะฯ ใหมีทักษะและภาวะผูนํา 
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หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการทํางาน 
6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

6.1ก(1) ขอกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
ในการออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการในการทํางานของคณะฯ จําเปนที่จะตองระบุ

ขอกําหนดที่สําคัญเพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการ ซึ่งวิธีการท่ีใชในการ
ระบุขอกําหนดนั้น จะพิจารณาความสัมพันธของปจจัยท่ีเปนขอบังคับที่คณะฯ และสาขาวิชาจะตองปฏิบัติตาม 
รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่สําคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. ขอกําหนดที่สําคัญของหลักสูตร 
 1.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 1.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 1.3 กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 1.4 กฎระเบียบของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 1.5 วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 1.6 ความตองการของตลาดและผูประกอบการ 
2. ขอกําหนดที่สําคัญของบริการ 
 2.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.2 กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 2.3 วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 2.4 ความตองการของผูรับบริการ 
3. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
 3.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 3.2 วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
สําหรับกระบวนการที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร จําแนกไดดังนี้ 

 
ตารางที่ 6.1-1 กระบวนการที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

กระบวนการหลัก กระบวนการที่สําคัญ ฝายงานท่ีเกี่ยวของ 
1. ระบบงานจัดการ
ศึกษา 
 

- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการคัดเลือกนสิิต 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการพัฒนานิสติ 
- กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
ฝายกิจการนิสติและศิลปวัฒนธรรม 
ฝายประกันคณุภาพ 

2. ระบบงานพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย และ
บริการวิชาการ  

- กระบวนการบรหิารการวิจัย 
- กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
- กระบวนการใหบริการวิชาการ 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
ฝายประกันคณุภาพ 

3. ระบบงาน
สนับสนุนชุมชนและ
สังคม 

- กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกับชุมชน ฝายกิจกรรมพิเศษ 
ฝายกิจการนิสติและศิลปวัฒนธรรม 
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  6.1ก(2) แนวคิดการออกแบบ 
  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร บริการ และกระบวนการของคณะฯ มีวิธีการดังนี ้ 
 1. การออกแบบหลักสูตร สามารถนําเสนอไดดังภาพที่ 6.1-1 
     

 
ภาพที่ 6.1-1 แนวทางการออกแบบหลักสูตร 
 
  2. การออกแบบบริการ สามารถนําเสนอไดดังภาพที่ 6.1-2 
 

 
ภาพที่ 6.1-2 แนวทางการออกแบบบริการ 
 
  3. การออกแบบกระบวนการ จะมีการจัดการแบงสวนตามฝายงานที่เก่ียวของ (ตารางท่ี 6.1-1) 
 สําหรับในการออกแบบหลักสูตร และบริการนั้นจะไดมีการนําเทคโนยีสารสนเทศมาใชในการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชงาน 
 
6.1 ข. การจัดการกระบวนการ 
  6.1ข(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัต ิ
  ในการนํากระบวนการไปสูการปฏิบัตินั้น คณะฯ ไดดําเนินการผานแผนปฏิบัติงานที่มีการกระจายการ
รับผิดชอบจากระดับคณะฯ ลงสูระดับสาขาวิชา และฝายงาน  โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และ
ผูรับผิดชอบ รวมถึงการประสานงานติดตามการดําเนินการโดยประธานสาขาวิชา ผูชวยคณบดี หรือรองคณบดี  
จากนั้นจะมีการประชุมเพ่ือติดตามการปฏิบัติในภาพรวมโดยคณะทํางานเพื่อทําใหการดําเนินการเปนไปตามที่
ไดกําหนดไว 



 

65 
 

 
  6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน 
 สําหรับกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญของคณะฯ นั้น จัดอยูในสวนของสํานักงานคณบดี (ภาพที่ P.1-
2) ซึ่งจะมีกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีทําหนาที่เปนผูดูแล โดยดําเนินการรวมกับผูบริหารของคณะฯ  สําหรับ
กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ (ภาพท่ี 2.1-2) แสดงดงัตารางที่ 6.1-2  โดยมีการประชุมรวมกันระหวางคณบดี 
และ ผูบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งเปนไปตามแนวทางรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุร ี 
 
ตารางที่ 6.1-2 กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

กระบวนการสนับสนนุท่ีสําคัญ สวนงานยอยท่ีใหการสนับสนุน 
กระบวนการวิเคราะห นโยบายและแผนงาน งานแผนและทรัพยสิน 
กระบวนการบริหารการเงินงบประมาณ งานแผนและทรัพยสิน 
กระบวนการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ งานแผนและทรัพยสิน 
กระบวนการจัดการบุคลากร งานการเจาหนาที ่
กระบวนการจัดการอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
กระบวนการงานธุรการ งานสารบรรณและธรุการ 
กระบวนการบริหารจัดการงานวิชาการ ทะเบียนและสถิต ิ งานบริการวิชาการ 
กระบวนการบริหารกจิการนสิิต งานกิจการนิสิต 
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการจัดการโสตทัศนูปกรณ ฝายเทคโนโลยีการศึกษา โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  6.1ข(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
  ในการปรับปรุงหลักสูตร บริการและกระบวนการนั้น คณะฯ ไดใชแนวทางของวงจรคุณภาพ (PDCA) 
และการบริหารจัดการตามแนวทางประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) เปนแนวทางหลักในการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
 1. การปรับปรุงหลักสูตร เปนการดําเนินการในระดับสาขา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 การดําเนินงานในรายวิชาจะมีการทําเอกสารมคอ.3 และมคอ.4 ซึ่งเปนการวางแผนการ
สอนกอนเริ่มการสอน จากนั้นก็มีการจัดการเรียนการสอน และเมื่อจบภาคการศึกษาก็จะทําเอกสารสรุป มคอ.
5 และ มคอ.6 ซึ่งจะไดมีการตรวจสอบและบันทึกปญหาที่พบในการเรียนการสอน และเมื่อมีการสอนใน
รายวิชาเดิมก็จะไดนําขอมูลในเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.6 มาเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาตอไป 
   1.2 การดําเนินการของสาขาวิชา จะแบงเปน 2 สวน คือ 
   1.2.1 การดําเนินการติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนโดยเปนการ
ประมวลผลเอกสาร มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ. 6 เพ่ือเปนการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของสาขาวิชา จัดทําเปนเอกสาร มคอ.7 และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการศึกษาตอไป 
   1.2.2 การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งแบงเปนการปรับปรุง
รายละเอียดยอย จะดําเนินการหลังมีการประกาศใชหลักสูตรไปแลวเปนระยะเวลา 2 ป  และการปรับปรุง
แบบเต็มหลักสูตร จะดําเนินการหลังมีการประการใชหลักสูตรไปแลวเปนระยะเวลา 4 ป  เพ่ือเปนการทําให
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หลักสูตรมีความเหมาะสม ทันยุคสมัย ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 ลักษณะ จะไดมีการสอบถามความคิดเห็น
ของผูเรยีน กลุมลูกคาอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา แลวจึงดําเนินการผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศใชหลักสูตรตอไป  ท้ังนี้
หากสาขาวิชาใดมีเหตุผลความจําเปนที่ตองปรับปรุงหลักสูตรก็สามารถดําเนินการไดเพ่ือใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษา เชน การปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน 
  2. การปรับปรุงบริการ จากกระบวนการออกแบบบริการ (ภาพที่ 6.1-2) จะเห็นวาเม่ือมีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมใหบริการแลวจะมีการวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมในคร้ังตอไป 
 3. การปรับปรุงกระบวนการ จะมีการปรับปรุงการดําเนินการในการใหบริการโดยอาศัยขอมูลการ
ประเมินผลตาง ๆ 
 
6.1 ค. การจัดการนวัตกรรม 
  คณะฯ ใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัย ซึ่งสามารถตอยอดเปนนวัตกรรมไดในอนาคต ดังนั้นใน
แผนกลยุทธของคณะฯ จึงไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการวิจัย  ซึ่งสอดคลองกับความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่
คณะฯ มีการบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรที่เปนศาสตรหลักของคณะฯ โดยไดใหการ
สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทั้งที่เปนเงินรายไดของคณะฯ รวมถึงการแสวงหางบประมาณและความรวมมือ
ภายนอก เพ่ือการสงเสริมงานวิจัยท่ีจะเกิดเปนผลผลิตนวัตกรรมไดในอนาคต 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  สําหรับการควบคุมดานงบประมาณในการปฏิบัติงานนั้น คณะฯ มีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 1) 
การกําหนดแผนปฏิบัติงาน ความตองการทรัพยากร และงบประมาณที่ตองการ  โดยที่บุคลากรของคณะฯ ได
รวมกันกําหนดแผนปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบแลว จึงไดมอบหมายเพื่อให
ผูรับผิดชอบไดกําหนดประมาณการคาใชจายในการดําเนินการดวย  สวนในดานการบริหารจัดการในคณะฯ 
นั้น คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดี และประธานสาขาวิชาเปนตัวแทนในการติดตอสอบถามความตองการ
ในการใชทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อทําแผนงบประมาณ  2) การพิจารณาความตองการจําเปนในการใชทรัพยากร ซึ่งเม่ือไดขอมูล แลว
คณะทํางานจะไดพิจารณาจัดลําดับความสําคัญเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
หรือดําเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของคณะเพ่ือการดําเนินการที่จําเปนเหมาะสมตอไป  3) การ
กํากับติดตามการใชทรัพยากรในการทํางาน เมื่อไดรับการอนุมัติงบประมาณแลว ผูรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติ
งานและประธานสาขา จึงไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้จะไดมีการนําเสนอตอคณะทํางาน และ
กรรมการประจําคณะฯ เพ่ือกํากับติดตามการใชทรัพยากร (ภาพที่ 7.5-1, ตารางท่ี 7.5-1) 
  นอกจากนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมการประหยัดพลังงานและใชทรัพยากรอยางคุมคา คณะฯ ไดมี
แนวทางและการปฏิบัติการที่จะลดการใชทรัพยากรและพลังงาน เชน การสงเสริมใหใชระบบ E-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือ การใช Google Application และ Microsoft Platform ในการแชรขอมูล รวมถึงการ
ทําแบบประเมินออนไลน แทนการถายสําเนาเอกสาร  การแจงขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ ผานเครือขายสังคม
ออนไลน เปนตน รวมถึงการปรับปรุงหองทํางานของคณาจารยในแตละสาขาวิชาใหรวมกัน พรอมทั้งปรับปรุง
ไฟฟาความสวาง เพ่ือเปนการลดการใชไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และยังสงผลใหคณาจารยในสาขาไดมี
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ปฏิสัมพันธกันสะดวกมากยิ่งขึ้น และสําหรับในปการศึกษา 2562 คณะฯ ไดมีแนวทางในการนํา Lean มาใช
เพ่ือเปนการควบคุมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะฯ 
 
 6.2 ข. การจัดการหวงโซอุปทาน 
  คณะฯ มีการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการหวงโซอุปทานในประเด็นของผูสงมอบ ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.2-1 การดําเนินการเก่ียวกับผูสงมอบในหวงโซอุปทาน 

ผูสงมอบ การคัดเลือกคูสง
มอบ 

การวัดและ
ประเมินผล 

การใหขอมูล
ปอนกลับ 

การดําเนินการเมื่อ
เกิดปญหา 

โรงเรียน  คณะฯ เปดกวางใน
การรับนักเรียนจาก
โรงเรียนตาง ๆ แต
จะมีการพิจารณา
เปนพิเศษสําหรับ
โรงเรียนที่อยูในเขต
ตะวันออก รวมถึง
โรงเรียนที่คณะฯ 
และสาขาไดเคยมี
กิจกรรมรวมกัน เชน
การจัดคาย การ
อบรมครู เปนตน 

- จํานวนนักเรียนใน
เขตภาคตะวันออกที่
เขาศึกษา 
- จํานวนครั้งในการ
เขารวมกิจกรรมของ
นักเรียน หรือ โครง
เรียนในเขตภาค
ตะวันออก 

- การใหขอมูล
เก่ียวกับโครงการที่
คณะจดั  
- การใหขอมูล
เก่ียวกับการรับสมัคร
นิสิตของคณะและ
มหาวิทยาลยั 

- การติดตอ
ประสานงานโดยตรง
กับผูบริหารเพ่ือขจัด
ปญหา 

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี - - การประเมินผล
ความพึงพอใจในการ
รับบริการทั้งในแตละ
หนวยงานยอยและ
ตอตัวบุคลลท่ี
ปฏิบัติงาน 

- การแจงขอมูล
ความตองการใหกับ
กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรทีราบ เพ่ือ
การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

- สื่อสารโดยตรงกับ
ผูบริหารกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี ถึง
อุปสรรคและปญหา 
เพ่ือหาหนทางแกไข 

บริษัท หางราน รัฐวิสาหกิจ 
ที่มีการทําธุรกรรมกับคณะ 

คณะฯ คัดเลือกจาก
ระเบียบแนวทาง
ปฎบิัติของ
มหาวิทยาลยั 

- การสงมอบงาน  - ขอมูลการ
ประเมินผลการใช
บริการ 

- รายงานตอกอง
บริหารวิทยาเขตเพื่อ
หาหนทางแกไข หรือ
การแจงตอ
มหาวิทยาลยัเพ่ือการ
ขึ้นบัญชีดําบริษัทที่
กอใหเกิดปญหากับ
มหาวิทยาลยั 

 
6.2 ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
  6.2ค(1) ความปลอดภัย 
  ในการดําเนินการรักษาความปลอดภัยนั้น คณะฯ ไดดําเนินการรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
ในการรวมกําหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัย โดยที่จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง รวมถึงการติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือบันทึกขอมูลในจุดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา การจัดบริการ
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ประกันอุบัติเหตุสําหรับนิสิต และบุคลาการ  การมีบริการหองพยาบาลโดยมีบุคลากรทางการแพทยใหบริการ
ในทุกวัน การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงประจําอาคาร การจัดอบรมการหนีไฟในทุกปการศึกษา  
  นอกเหนือไปจากนั้นในสวนของหองปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีคณะฯ เปนผูรับผิดชอบ  คณะฯ ไดจัดใหมี
อุปกรณรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะท่ีมีความเหมาะสมตอลักษณะการใชงานทางวิทยาศาสตร (ตารางที่ 
7.1-3) 
 
  6.2ค(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
  สําหรับการเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉินนั้น คณะฯ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดรวมกัน
จัดเตรียมความพรอม โดยในสวนของคณะฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอแนะประเด็น
ที่อาจเปนปญหาตอผูบริหารคณะฯ และผูบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สําหรับในสวนการเตรียมความพรอมตอ
ภาวะฉุกเฉิน ตัวอยางดังตารางที่ 6.2-2  
 
  ตารางที่ 6.2-2 ตัวอยางการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพรอม  
ไฟไหม กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดกําหนดใหทุกอาคารมีทางหนีไฟ และอุปกรณการ

ดับเพลิงท่ีมีการตรวจสอบความพรอมตอการใชงานอยางสม่ําเสมอ 
( ต า ร า ง ที่  
7.1-3) 

ไฟฟาดับ คณะฯ ไดจัดเตรียมระบบสํารองไฟไวเพ่ือปองกันการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร 
ในขณะเดียวกันกองบริหารวิทยาเขตไดจัดใหมีไฟฉุกเฉินติดตั้งตามจุดตาง ๆ 

อุบัติเหตุ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีไดจัดใหมีพนักงานขับรถอยูเวร ในกรณีจําเปนตองพา
นิสิตหรือบุคลากรไปรักษาที่โรงพยาบาล 

เหตุดวนเหตุราย   คณะฯ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีไดแจงใหนิสิตและบุคลากรทราบถึงเบอร
โทรศัพทดวนในกรณีท่ีตองการแจงเหตุ เพื่อการประสานเจาหนาท่ีตํารวจอยาง
ทันทวงที 
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หมวดท่ี 7 ผลลัพธ 
   
  ผลลัพธที่นําเสนอ ประกอบดวย ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานกระบวนการ ผลลัพธดาน
การมุงเนนลูกคา ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล และผลลัพธ
ดานงบประมาณ การเงนิ และการตลาด ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี ้
 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ  
7.1 ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 

การเรียนรูของผูเรียนและการใหบริการกับลูกคาถือเปนตัวชี้วัดหลักตามพันธกิจ ซึ่งคณะฯ ไดมุงม่ัน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานิสิตใหไดรับการเรียนรูที่เปนไปตามมาตรฐานของสาขาวิชาที่เลือก
เรียน และสอดคลองกับขอกําหนดของแตละวิชาชีพ ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และ
การสงเสริมใหนิสิตไดสอบวัดความรูความสามารถตามมาตรฐานตางๆ ท้ังในระดับชาติและระดับสากล  

ซึ่งจากการพิจารณาผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคาของคณะฯ พบวา 
ในปการศึกษา 2561 ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก อัตราการคงอยูของนิสิตป 1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 อัตราสวนของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ป อัตราสวนของบัณฑิตที่มีงานทําสัมพันธกับสาขาที่เรียน และ
อัตราสวนของนิสิตท่ีสอบผานมาตรฐานอาชีพในสาขาที่เก่ียวของ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สัมพันธกับสาขาที่เรียน 
มีแนวโนมสูงข้ึน และสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งผลลัพธดังกลาวแสดงใหเห็นวา คณะฯ ไดผลิตบัณฑิตที่
มีความสามารถเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานได  ในขณะที่อัตราสวนของ
นิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด อัตราสวนของจํานวนนิสิตรับเขาจริงตอจํานวนนิสิตที่กําหนดไวตาม
แผน อัตราสวนของนิสิตที่ผานเกณฑการทดสอบความสามารถทางวิชาการตามที่คณะฯ กําหนด และการรับ
รางวัลของนิสิตในแตละปนั้นมีแนวโนมลดลง ดังรายละเอียดดังภาพที ่7.1-1 

นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะฯ ยังไดสงเสริมใหสาขาวิชาตางๆ ผลักดันการสรางมาตรฐาน
ทางวิชาการผานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ซึ่งพบวา ในภาพรวมของคณะฯ มีการตีพิมพผลงานของนิสิต
ในประเทศท้ังหมด 10 เรื่อง โดยเปน Proceeding จํานวน 9 เรื่อง ดังตารางท่ี 7.1-1  
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ภาพที ่7.1-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
 
ตารางที ่7.1-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการที่มุงเนนลูกคา 
 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ รายการ - N/A - N/A - 0 
2) จํานวนการตีพิมพของนิสิตในประเทศ รายการ - N/A - N/A - 10 
3) จํานวนการตีพิมพของนิสิตในประเทศ 

Proceeding 
รายการ - N/A - N/A - 9 
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7.1 ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
7.1ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

 สําหรับผลลัพธทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการของคณะฯ ไดพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก จํานวนเงินวิจัยทั้งหมด จํานวนเงินวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจํา งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยตอบุคลากร รายไดจากการบริการวิชาการ อัตราสวนบุคลากรที่มีโครงการวิจัยตรง
สาขา สัดสวนของบุคลากรที่มีสวนรวมในเครือขายวิจัย และจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ ซึ่งในป
การศึกษา 2561 พบวา ตัวชี้วัดดังกลาวมีแนวโนมสูงขึ้น และสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว ในขณะท่ี
อัตราสวนของบุคลากรที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย และจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ
ที่มีมาตรฐานมีแนวโนมลดลง แตยังคงสูงกวาคาเปาหมาย แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 7.1-2 ซึ่งจากตัวชี้วัด
ขางตนแสดงใหเห็นวา คณะฯ มีการผลักดันการดําเนินงานทางดานการวิจัย และบริการวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และนําไปสูการบรรลุพันธกิจตอไป  
 นอกจากนั้น คณะฯ ยังมีผลลัพธทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ดวยตัวชี้วัด
อ่ืน ไดแก อัตราสวนของนิสิตแลกเปลี่ยนที่ไปตางประเทศ (Outbound Student) จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สรางรายไดใหกับคณะฯ อัตราสวนของหลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐาน จํานวนโครงการที่สงเสริมการ
สรางคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี จํานวนโครงการของคณะฯ ที่สนับสนุน
ความสามารถในการวิจัย จํานวนงานวิจัยที่นําเสนอในเวทีวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ จํานวน
โครงการวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ และจํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้ก็มีแนวโนมที่ดีข้ึนเชนกัน ซึ่งสะทอนถึงการผลักดันการดําเนินงานทั้งดานการพัฒนานิสิต 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งลวนสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ดังตารางที ่7.1-2 
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ภาพที ่7.1-2 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
 
ตารางที ่7.1-2 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) อัตราสวนของนิสติ

แลกเปลีย่นที่ไป
ตางประเทศ (Outbound 
Student) 

รอยละ - N/A - 2.08 - 3.29 

2) จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สรางรายไดใหกับ
คณะ 

โครงการ - 0 1 0 1 2 

3) อัตราสวนของหลักสูตรที่
ผานเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ - N/A - 100 - 100 
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 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
4) อัตราการ drop out  - N/A - N/A - 1.96 
5) อัตราการ probation  - N/A - N/A - 0.31 
6) อัตราการ retire  - N/A - N/A - 2.36 
7) จํานวนโครงการที่คณะจัด

แตละทักษะในแตละป 
โครงการ  N/A 1 1 1 1 

8) อัตราสวนของนิสติท่ีทําผิด
วินัยของมหาวิทยาลัย ที่ถูก
ตัดคะแนนความประพฤติ 
หรือ ทุจริตในการสอบ 

รอยละ - N/A <10 0.09 <10 1.54 

9) จํานวนโครงการทีส่งเสริม
การสรางคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีด ี

โครงการ - 1 1 3 1 3 

10) จํานวนโครงการของคณะที่
สนับสนุนความสามารถใน
การวิจัย 

โครงการ - N/A 1 1 1 4 

11) จํานวนงานวิจัยที่นําเสนอ
ในเวทีวิชาการในประเทศ 
หรือตางประเทศ 

โครงการ - 6 6 7 8 20 

12) จํานวนโครงการวิจัยท่ีมี
การบูรณาการระหวาง
ศาสตร 

โครงการ - N/A 3 6 3 3 

13) จํานวนโครงการวิจัยท่ีเกิด
จากความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ 

โครงการ - N/A 1 1 2 1 

14) จํานวนโครงการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการ - 1 1 2 1 9 

 
7.1ข(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

 ในดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน คณะฯ ไดดําเนินการรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุร ีใน
การจัดกิจกรรมหรือโครงการดานการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินใหกับบุคลากร และนิสิตอยางตอเนื่อง 
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก การจัดการปญหาขาดแคลนน้ําของวิทยาเขตจันทบุรี การอบรม
ดับเพลิง ซอมหนีไฟ ความพรอมของอุปกรณดับเพลิง การตรวจสอบถังดับเพลิง และจํานวนกิจกรรม หรือ 
โครงการดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน พบวา ในปการศึกษา 2561 คณะฯ มีการดําเนินงานเพื่อเตรียม
ความพรอมตอภาวะฉุกเฉินไดตามเปาหมายที่กําหนดไว รายละเอียดดังตารางท่ี 7.1-3 
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ตารางที ่7.1-3 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 

   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) ปญหาขาดแคลนน้ําของวิทยาเขต ครั้ง - 1 - 0 - 0 
2) การอบรมดับเพลิง ซอมหนไีฟ ครั้ง - 1 - 1 - 0 
3) ความพรอมของอุปกรณดบัเพลิง (การ

ทดสอบระบบดับเพลิงของอาคาร 
เดือนละ 1 ครั้ง = ปละ 12 ครั้ง) 

ครั้ง 12 12 12 12 12 12 

4) การตรวจสอบถังดับเพลิง (ปละ 1 
ครั้ง) 

ครั้ง 1 1 1 1 1 1 

5) จํานวนกิจกรรม หรือ โครงการดาน
การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ครั้ง - 1 - 1 - 1 

6) จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติภัยใน
หองปฏิบัติการวทิยาศาสตร 

ครั้ง - 0 - 0 - 0 

 
7.1 ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอปุทาน 
 ในการจัดการหวงโซอุปทานนั้น ขอมูลปอนกลับจากนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูรับบริการวิชาการ ผูใช
ผลงานวิจัย ศิษยเกา และบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ถือไดวามีความสําคัญตอการกําหนดกล
ยุทธ และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งจากการพิจารณาตัวชี้วัดดังกลาว พบวา ในปการศึกษา 2561 
คณะฯ ไดรับขอมูลปอนกลับจากนิสิตเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา ซึ่งขอมูลดังกลาวจะสามารถนําไปใชในการ
วางแผนเพ่ือการพัฒนาและผลิตบัณฑิตไดตรงตามเปาหมายทั้งในดานของจํานวนการรับเขา และคุณสมบัติที่
ตรงความตองการของสาขาวิชาและคณะฯ สอดคลองกับสัดสวนของจํานวนนิสิตท่ีรับเขาโดยโครงการพิเศษตอ
จํานวนนิสิตที่รับเขาในปการศึกษา 2561 ที่มีแนวโนมสูงข้ึน ในขณะที่ขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต 
ผูใชบริการวิชาการ ผูใชผลงานวิจัย และศิษยเกา มีแนวโนมลดลง ทําใหคณะฯ ตองวางแผนในการเขาถึงและ
นําขอมูลปอนกลับดังกลาวไปใชประโยชนใหมากขึ้น ดังแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 7.1-4 
 
ตารางที ่7.1-4 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

 ตัวชีว้ัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) ขอมูลปอนกลับจากนสิิต รอยละ - N/A - 23.74 - 32.75 
2) ขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต ผูใชบริการ

วิชาการ ผูใชผลงานวิจัย 
รอยละ - N/A - 26.72 - 20.10 

3) ขอมูลปอนกลับจากศิษยเกา รอยละ - 94.69 - 97.11 - 96.75 
4) ขอมูลปอนกลับจากบคุลากร (สายวิชาการและ

สายสนบัสนุน) 
รอยละ - N/A - 59.52 - 95.50 

5) ระยะเวลาการเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เดือน - N/A - N/A - >=2 
6) สัดสวนของจํานวนนิสิตที่รับเขาโดยโครงการ

พิเศษตอจํานวนนิสติที่รับเขาในแตละป 
รอยละ - N/A 5 22.35 5 43.01 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 
7.2 ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

7.2ก(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  คณะฯ ไดใชชองทางการเขาถึงกลุมลูกคาที่หลากหลายท้ังจากการใชแบบสอบถาม อาจารยที่ปรึกษา
และประธานสาขาวิชา เว็บไซต และ Social Media ซึ่งในการประเมินความพึงพอใจ คณะฯ ไดใหความสําคัญ
ท้ังผูเรียนและลูกคากลุมอื่น โดยไดพิจารณาขอมูลจากนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูรับบริการวิชาการ 

จากผลลัพธความพึงพอใจของนิสิต พบวา ในปการศึกษา 2561 นิสิตมีความพึงพอใจท้ังตอหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และระบบสนับสนุน สูงข้ึนจากปกอนหนา แตอยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบความพึงพอใจ
ในภาพรวมกับคูเทียบ พบวา ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอคณะฯ ต่ํากวาคูเทียบ (คณะวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว) คอนขางมาก ดังภาพที่ 7.2-1 ทั้งนี้เม่ือพิจารณาความพึง
พอใจของนิสิตจําแนกตามสาขาวิชา พบวา ความพึงพอใจของสาขาวิชาสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ยกเวน
สาขาบริหารธุรกิจ อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ พบวา สวนใหญนิสิตมีระดับความพึงพอใจตอสาขาวิชา
ตางๆ ในคณะฯ สูงกวาระดับความพึงพอใจที่มีตอคูเทียบ ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ รายละเอียดดังภาพที่ 7.2-2  อยางไรก็ตาม คูเทียบสวน
ใหญของแตละสาขาวิชานั้น ไดใชขอมูลจากสวนงานอื่นที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่คลายคลึงกัน และ
เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในอนาคตจะไดใชขอมูลจากตางสถาบันเพ่ือเปนคูเทียบ และ
เทียบเคียงในประเด็นอื่น ๆ เพ่ือการสรางโอกาสในการพัฒนาคณะฯ และสาขาวิชาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนิสิตทางดานอื่น ไดแก ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียน 
และความพึงพอใจตอการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ความพึงพอใจดังกลาวอยูในระดับ
ดี ดังตารางท่ี 7.2-1  

สําหรับความพึงพอใจกลุมลูกคากลุมอ่ืน พบวา ในปการศึกษา 2561 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมี
แนวโนมสูงขึ้น และความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการของคณะฯ ก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งแสดงให
เห็นวา ลูกคากลุมอื่นของคณะฯ ก็มีความพึงพอใจสูงข้ึนนั่นเอง 
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ภาพที่ 7.2-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
 

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

2559 2560 2561

คะ
แน

นเ
ต็ม

 5
ความพึงพอใจของนิสติตอระบบสนับสนุน

ผล

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

2559 2560 2561

ความพึงพอใจโดยรวมตอหลักสตูร

คณะ

คูเทียบ

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

2559 2560 2561

คะ
แน

นเ
ตม็

 5

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ผล

3.7
3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

2559 2560 2561

คะ
แน

นเ
ตม็

 5

ความพึงพอใจของผูรับบรกิารการบริการวิชาการของคณะ

ผล

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

2559 2560 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะ

คูเทียบ

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

2559 2560 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ

คูเทียบ

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

2559 2560 2561

สาขาวิชาบริหารธุรกจิ

คณะ

คูเทียบ

0

1

2

3

4

5

2559 2560 2561

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คณะ

คูเทียบ



 

77 
 

ภาพที่ 7.2-2 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดความพึงพอใจตอคณะฯ และคูเทียบ จําแนกตามสาขาวิชา 
 
ตารางที่ 7.2-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานความพึงพอใจของผูเรียน 

 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอ

รองเรียน 
 - N/A - N/A - 3.64 

2) ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 - N/A - N/A - 4.06 

 
7.2ก(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

   จากการพิจารณาผลลัพธทางดานการจัดการความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนของคณะฯ 
พบวา ในปการศึกษา 2561 อัตราการคงอยูของนิสิตชั้นปที่ 1 (ศึกษาตอปที่ 2) มีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งเปนการ
สะทอนถึงความผูกพันของผูเรียนกับคณะฯ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดอ่ืนๆ ไดแก อัตราสวนของ
นิสิตที่เขารวมกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี จะเห็นไดวา มี
แนวโนมสูงขึ้นเชนกัน ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไวดวย ในขณะที่อัตราสวนของนิสิตที่เขารวมโครงการ
ครบทุกทักษะ มีแนวโนมลดลง ดังภาพที่ 7.2-3  อยางไรก็ตามการเขารวมโครงการดานตาง ๆ นั้นเปนไปตาม
ความสมัครใจ ซึ่งในอนาคตคณะฯ จะมุงผลักดันใหนิสิตเขารวมกิจกรรมและโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง และ
ครบทุกทักษะ รวมถึงยังมุงที่จะกระตุนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะอีกดวย 
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ภาพที่ 7.2-3 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
7.3 ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
  7.3ก(1) อัตรากําลังและขดีความสามารถของบุคลากร 
  คณะฯ ไดใหความสําคัญกับความเหมาะสมของอัตรากําลัง และการผลักดันการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากร ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2561 พบวา อัตราสวนของจํานวน
บุคลากรที่คณะฯ จัดหาไดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ อีกทั้งคณะฯ ยังมีอัตราสวนของบุคลากรที่ผานการทดลองงานมากถึงรอยละ 100 โดย
อาจารยใหมที่รับเขามามีคุณสมบัติตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นของการผลักดันตําแหนงทางวิชาการ พบวา ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก อัตราสวนของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก อัตราสวนของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ และอัตราสวนของอาจารยท่ีมีผลงาน
ตีพิมพในระดับนานาชาติ มีแนวโนมลดลง แตยังคงสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว ดังภาพที่ 7.3-1 

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดอ่ืนๆ ไดแก จํานวนอาจารยที่เปนผูตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร จํานวนอาจารยที่เปนผูตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ และจํานวน
อาจารยประจําที่เปนชาวตางชาติ พบวา มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น และเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดไวเชนกัน ดัง
ตารางที่ 7.3-1  
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ภาพที่ 7.3-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
 
ตารางที ่7.3-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) จํานวนอาจารยที่เปนผูตรวจประเมินการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
คน - N/A  2 4 4 

2) จํานวนอาจารยที่เปนผูตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพระดับคณะ  

คน - N/A  1 - 2 

3) Prolific adacemic expert จํานวนอาจารย 
นักวิจัย และบุคลากรที่มีช่ือเสียงและไดรับ
รางวัลในระดับนานาชาต ิ

คน - N/A - N/A - 0 

4) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ี
ไดรับรางวัล หรือทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ขอมูล
เชิงคุณภาพ) 

รอยละ - N/A - N/A - 0 

5) จํานวนอาจารยประจําที่เปนชาวตางชาติ  คน - N/A - 1 - 2 
6) Visiting Internation Faculty Inbound  คน - N/A - N/A - 0 
7) Visiting Internation Faculty Outbound   คน - N/A - N/A - 0 

 
 7.3ก(2) บรรยากาศการทํางาน 
  คณะฯ และวิทยาเขตจันทบุรีไดดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน ใหมีความพรอมและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีการสํารวจความตองการทางดานตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อนําไปพัฒนาและ
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ปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร ท้ังน้ีในปการศึกษา 2561 พบวา อัตราสวนของบุคลากรที่
มีระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการทํางานอยูในระดับดีข้ึนไปมีแนวโนม
สูงข้ึน และสูงกวาคาเปาหมายที่ไดกําหนดไว ดังภาพที่ 7.3-2  ท้ังนี้เมื่อเม่ือพิจารณาระดับความสุขของ
บุคลากรของคณะฯ พบวา บุคลากรมีระดับความสุขเทากับรอยละ 59.5 ซึ่งแสดงวา บุคลากรโดยภาพรวมมี
ความสุข ดังตารางท่ี 7.3-2 
 

 

 

ภาพที ่7.3-2 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานบรรยากาศการทํางาน 
 
ตารางที ่7.3-2 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานบรรยากาศการทํางาน 

 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) ระดับความสุขตามแนวคิด Happy ของ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
รอยละ - N/A - N/A - 59.5 

 
  7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร 
  คณะฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญในประเด็นของความผูกพันของบุคลากร ซึ่งเมื่อพิจารณา
ผลลัพธดานความผูกพันของบุคลากร พบวา ในการศึกษา 2561 อัตราสวนของการคงอยูของบุคลากรมี
แนวโนมสูงข้ึน ซึ่งมีคาถึงรอยละ 100 และสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว อีกทั้งเม่ือพิจารณาในประเด็นของ
อัตราการลาปวย อัตราการลากิจ และอัตราการลาพักผอน พบวา มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน ซึ่งเปนสัญญาณ
ที่แสดงถึงความผูกพัน และการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ ดังภาพที่ 7.3-3 นอกจากนั้นจะเห็นไดวา ในป
การศกึษา 2561 ไมมีการลาออกของบุคลากรในคณะฯ ดังตารางที่ 7.3-3 
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ภาพที ่7.3-3 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานความผูกพันของบุคลากร 
 
ตารางที ่7.3-3 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานความผูกพันของบุคลากร 

 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 

1) อัตราการพัฒนาผูบริหาร  - N/A - N/A - 1.14 
2) จํานวนการลาออก คน - 1 - 1 - 0 

 
  7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร 
 คณะฯ ไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และความกาวหนาทางวิชาชีพ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากตัวชี้วัดที่สําคัญ ในปการศึกษา 2561 พบวา อัตราสวนของบุคลกรที่ไดตําแหนงชํานาญการหรือ
เชี่ยวชาญ อัตราสวนของบุคลากรที่มีโครงการวิจัย และอัตราสวนของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน หรือทักษะในสาขาวิชา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด ดังภาพที่ 
7.3-4 แตเมื่อพิจารณาจากจํานวนของบุคลากรท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือตําแหนงงานที่สูงข้ึน พบวา ยัง
ไมเปนไปตามเปาหมาย แตมีอาจารยที่ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ และอยูระหวางกระบวนการพิจารณาแลว 
อยางไรก็ตามคณะฯ มีอัตราสวนของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน หรือทักษะ
ในสาขาวิชามากถึงรอยละ 91.49 ดังตารางที่ 7.3-4 
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ภาพที ่7.3-4 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการพัฒนาบุคลากร 
 
ตารางที ่7.3-4 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการพัฒนาบุคลากร 

 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 

1) อัตราสวนของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา รอยละ - N/A - N/A - 91.49 
2) จํานวนของบุคลากรท่ีเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ หรือตําแหนงงานที่สูงข้ึน 
คน - 0 5 0 7 0 

 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล 
7.4 ก. ผลลัพธดานการนําองคการ การกํากับดูแลและความรับผดิชอบตอสังคม 
   7.4ก(1) การนําองคการ 
  จากการพิจารณาผลลัพธทางดานการนําองคการของคณะฯ ในปการศึกษา 2561 พบวา เมื่อพิจารณา
จากการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ผูบริหารสถาบัน และอัตราสวนของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการภายในคณะฯ ในระดับดีขึ้นไป มีแนวโนมลดลง แตยังคงสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด
ไว รายละเอียดดังภาพที่ 7.4-1 ซึ่งชี้ใหเห็นวา การนําองคการของผูนํายังคงเปนไปตามเปาหมายและมีทิศทาง
ที่เหมาะสม นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาในประเด็นของจํานวนโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการกําหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารคณะฯ และผลลัพธจากการตรวจสอบภายใน ก็ยังคง
สอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังตารางที่ 7.4-1 
 

ภาพที ่7.4-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการนําองคการ 
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ตารางที ่7.4-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการนําองคการ 
 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 

   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมการมี

สวนรวมของบุคลากรในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและบรหิารคณะ 

โครงการ - N/A 1 1 1 1 

2) ผลลัพธจากการตรวจสอบภายใน รอยละ - N/A - N/A - 41 

 
 7.4ก(2) การกํากับดูแล 
  จากการพิจารณาผลลัพธทางดานการกํากับดูแลของคณะฯ ในปการศึกษา 2561 พบวา ผลการ
ประเมินการกํากับดูแลของคณะฯ มีแนวโนมลดลง แตยังคงอยูในระดับดี แตอยางไรก็ตามคณะฯ ไดทบทวน
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดของคณะใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาม
เปาที่กําหนดไว ดังภาพที่ 7.4-2 ซึ่งชี้ใหเห็นวา การกํากับดูแลยังคงเปนไปตามเปาหมายและมีทิศทางที่
เหมาะสม 
 

ภาพที ่7.4-2 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานการกํากับดูแล 
 
  7.4ก(3) กฎหมาย ขอบงัคับและการรับรองมาตรฐาน 

จากการพิจารณาผลลัพธทางดานกฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐานของคณะฯ ในป
การศกึษา 2561 พบวา อัตราสวนของหลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐาน AUN-QA และอัตราสวนของการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยูในเกณฑที่ดีมาก เปนไปตามมาตรฐาน กฎระเบียน และขอบังคับที่กําหนด
อยางครบถวน ดังภาพที่ 7.4-3 อีกทั้งยังไมมีการทําผิดกฎระเบียบขอบังคับของบุคลากรอีกดวย 
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ภาพที ่7.4-3 ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญทางดานกฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
 
ตารางที ่7.4-2 ตัวชี้วัดท่ีสําคัญทางดานกฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) จํานวนการทําผดิกฎระเบียบขอบังคับของ

บุคลากร 
ครั้ง - 0 - 0 - 0 

 
 7.4ก(4) จริยธรรม 
  จากการพิจารณาผลลัพธทางดานจริยธรรมของคณะฯ ในปการศึกษา 2561 พบวา ไมมีการทําผิด
จริยธรรมของบุคลากร แตสัดสวนของงานวิจัยที่ผานการรับรองดานจริยธรรมกอนดําเนินการวิจัยคอนขางต่ํา 
เพียงรอยละ 2 ดังตารางท่ี 7.4-3 ซึ่งคณะฯ จําเปนตองผลักดันในประเด็นดังกลาวตอไป 
 
ตารางที ่7.4-3 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานจริยธรรม 
 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) สัดสวนของงานวิจัยที่ผานการรับรองดาน

จริยธรรมกอนดําเนินการวิจัย 
รอยละ - N/A - N/A - 2 

2) จํานวนการทําผดิจริธรรมของบุคลากร ครั้ง - 0 - 0 - 0 

 
7.4ก(5) สังคม 

  จากการพิจารณาผลลัพธทางดานสังคมของคณะฯ ในปการศึกษา 2561 พบวา ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก 
จํานวนงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและชุมชน จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและชุมชน อัตราสวนของโครงการบริการวิชาการที่ไดรับผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป จํานวนโครงการที่มีการสงเสริมกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือกีฬา 
จํานวนโครงการที่มีการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม และจํานวนโครงการท่ีนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจสรางสรรคไปใชในการดําเนินกิจกรรม มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และมีคาสูงกวาที่
เปาหมายกําหนดไว ดังภาพที่ 7.4-4 แสดงใหเห็นวา คณะฯ ไดดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสังคม  
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ภาพที ่7.4-4 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานสังคม 
 
7.4 ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

จากการพิจารณาดานผลลัพธการนํากลยุทธไปปฏิบัติ พบวา ในปการศึกษา 2561 คณะฯ มีสัดสวน
ของแผนปฏิบัติการที่ดําเนินการบรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 81.08 ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับปกอนหนา 
และเมื่อพิจารณาในประเด็นของสัดสวนของการบรรลุตัวชี้วัดของกลยุทธ พบวา บรรลุผลที่ตั้งไวมากถึงรอยละ 
83.78 ซึ่งแสดงใหเห็นวา คณะฯ มีการนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ดังภาพที่ 7.4-5 
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ภาพที ่7.4-5 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
 
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
7.5 ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
  7.5ก(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 
 จากการพิจารณาผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน พบวา ในปงบประมาณ 2561 คณะฯ 
มีรายไดรวม และรายไดจากเงินงบประมาณ เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา อีกทั้งสัดสวนรายไดจากงบประมาณ
แผนดินและจากเงินรายไดยังอยูในระดับต่ํา ซึง่แสดงถึง ความสามารถในการหารายไดของคณะฯ แตอยางไรก็
ตามเมื่อพิจารณาในประเด็นของเงินคงเหลือ สินทรัพยและหนี้สิน และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน จะเห็นไดวา 
มีแนวโนมลดลง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่คณะฯ ตองพิจารณา และวางแผนใหดีข้ึน รายละเอียดดังภาพที่ 7.5-1 
 ท้ังนี้เมื่อพิจารณารายไดจําแนกตามแหลงที่มา พบวา รายไดสวนใหญของคณะฯ มาจากเงิน
งบประมาณ รายไดจากการจัดการศึกษา และรายไดระหวางหนวยงานเปนหลัก ดังแสดงในตารางที่ 7.5-1 ซึ่ง
ประเด็นที่คณะฯ ตองพยายามผลักดัน ก็คือ การสรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย ซึ่งยังไม
เปนไปตามเปาหมาย  
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ภาพที ่7.5-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 
 
ตารางที ่7.5-1 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 
 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) รายไดรวมของคณะ บาท - 39,051,956.29 - 27,709,279.69 - 28,562,883.42  
2) รายไดจากเงนิ

งบประมาณ 
บาท - 18,249,380.00  -  8,583,606.08  -  9,876,534.68  

3) รายไดจากการจัด
การศึกษา 

บาท - 16,172,990.00  - 15,842,400.00   16,006,710.00  

4) รายไดคาธรรมเนยีม บาท -  112,641.72  - 0.00   -  300.00  
5) รายไดจากการบริจาค บาท -  132,851.32  -  331,448.75  -  135,934.11  
6) รายไดระหวางหนวยงาน บาท -  4,383,993.25  -  2,778,715.00  -  1,833,689.63  
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 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
7) รายไดจากการจัดสรร

โครงการบริการวิชาการ 
บาท -  0.00 -  7,505.86  -  52,755.00  

8) รายไดจากการจัดสรร
โครงการวิจัย 

บาท -  0.00 -  0.00   -  17,500.00  

9) รายไดอ่ืน  บาท -  100.00  - 0.00 -  93,090.00  
10) เงนิบริจาคจากศิษยเกา

และบุคคลท่ัวไป 
บาท -  132,851.32  -  331,448.75  -  135,934.11  

 
  7.5ก(2) ผลการดําเนินการดานตลาด 
  จากการพิจารณาผลการดําเนินการดานตลาด พบวา ปการศึกษา 2561 โดยภาพรวมแลวกลุมลูกคา
มาจากโครงการการรับนิสิตในเขตภาคตะวันออก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเกรดเฉลี่ยนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอน
เขาศึกษา จะเห็นไดวา เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมมีแนวโนมสูงขึ้น ดังตารางที่ 7.5-2  แตอยางไรก็ตามอัตราการ
เรียนตอในระดับปริญญาโทของบัณฑิตยังอยูในระดับต่ํา 
 
ตารางที ่7.5-2 ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานผลการดําเนินการดานตลาด 
 ตัวชี้วัด หนวย 2559 2560 2561 
   เปา ผล เปา ผล เปา ผล 
1) เกรดเฉลี่ยนักศึกษาระดบัปริญญาตรีกอนเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 - 2.75 - 2.8 - 2.88 

2) อัตราการเรียนตอ โท เอก ของบัณฑิต รอยละ - N/A - N/A - 0.8 

 
 

 


