
 
 
 
                       
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา 
Burapha University 

 
 

  

  รายงานการประเมินตนเองรายงานการประเมินตนเอง 
  ตามเกณฑคณุภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
รระดับคณะะดับคณะ 

 
 
 
 
 

ประจําปการศึกษา ประจําปการศึกษา 25256060  (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
Academic year 2017 (01 August 2017 to 31 July 2018)  



   

คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับผลงานรอบ
ปการศึกษา 2560 (ผลงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) นําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแตงตั้ง นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยบรูพา และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพสูสาธารณชน สาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย
บูรพา ปการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบงออกเปน 7 หมวดไดแก หมวดที่ 1 การนําองคการ หมวดที่ 2 กลยุทธ 
หมวดที่  3 ลูกคา หมวดที่  4 การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู หมวดที่  5 บุคลากร หมวดที่  6 
ระบบปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความคาดหวังวา รายงานการประเมินตนเอง
ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเปนเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการมี
คุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการสรางความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและ
คุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนประโยชนตอทานผูสนใจ 
 
 

 

 
 
 

 
  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย  

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

 



ค 

 

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา...................................................................................................................................................  ข 
สารบัญ................................................................................................................................................ ค 
สารบัญตาราง..................................................................................................................................... ง 
สารบัญภาพ........................................................................................................................................ ฉ 
โครงรางองคการ (Organization Profile)…………………………………………………………………………… 1 
 P.1 ลักษณะองคการ (Organization Description)……………………………………………………. 1 
 P.2. สภาวการณขององคการ……………………………………………………………………………………. 7 
หมวดท่ี 1 การนําองคการ……………………………………………………………………………………………………. 11 
 1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง………………………………………………………………………….. 11 
 1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม…………………………………………………………. 14 
หมวดท่ี 2 กลยุทธ……………………………………………………………………………………………………………….. 17 
 2.1 การจัดทํากลยุทธ............................................................................................................ 17 
 2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัต.ิ......................................................................................... 22 
หมวดท่ี 3 ลูกคา................................................................................................................................. 30 

 3.1 เสียงของลูกคา................................................................................................................ 30 
 3.2 ความผูกพันของลูกคา..................................................................................................... 32 
หมวดท่ี 4 การวัดผล วิเคราะห และการจัดการความรู.................................................................... 35 
 4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ....................................... 35 
 4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ.............................................. 41 
หมวดท่ี 5 บุคลากร............................................................................................................................. 44 
 5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment)…………………………………….. 44 
 5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)………………………………………….. 47 
หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ................................................................................................................ 51 

 6.1 กระบวนการทํางาน........................................................................................................ 51 
 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ....................................................................................... 54 
หมวดท่ี 7 ผลลัพธ.............................................................................................................................. 57 

 7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ................................................ 57 
 7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา.......................................................................................... 60 
 7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร...................................................................................... 63 
 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล............................................................... 64 
 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด............................................................. 66 

 
 



ง 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หนา 
 P.1-1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน………………………………………………………………………………. 1 
 P.1-2 ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลัก เปาประสงค ของคณะ....................... 2 
 P.1-3 ขอมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2560………. 3 
 P.1-4 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับดานตาง ๆ................................................ 4 
 P.1-5 ผูรับบริการ......................................................................................................................... 5 
 P.1-6 ผูมีสวนไดสวนเสีย.............................................................................................................. 6 
 P.1-7 ผูสงมอบ............................................................................................................................. 7 
 P.1-8 คูความรวมมือ.................................................................................................................... 7 
 P.2-1 คณะและสถาบันท่ีพิจารณาเปนคูเทียบ.............................................................................. 7 
 P.2-2 การเปลี่ยนแปลงหลักที่สงผลกระทบตอสภาพการแขงขันของสถาบัน และโอกาสในการ 

        สรางนวัตกรรมและความรวมมือ........................................................................................ 
 

8 
 P.2-3 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ.......................................................... 9 
 P.2-4 การปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับ.................................................................... 10 
 1.1-1 วิธีการสื่อสารเพ่ือถายทอดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และขอมูลขาวสารตาง ๆ................ 13 
 1.2-1 ลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงาน............................................................................... 14 
 1.2-2 กระบวนการหลัก ตัวบงชี้ วิธีการกํากับดูแลพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของแตละ 

        กลุมเปาหมาย.................................................................................................................... 
 

15 
 2.1-1 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธ............................................ 18 
 2.1-2 เปาประสงคยุทธศาสตรและตัวชี้วัดเปาประสงค................................................................ 20 
 2.1-3 ความทาทายเชิงกลยทุธและเปาประสงคยุทธศาสตรของคณะ........................................... 21 
 2.2-1 แผนปฎิบัติการที่สําคัญของคณะ........................................................................................ 22 
 2.2-2 ชองทางในการถายทอดและติดตามแผนปฏิบัติการ........................................................... 24 
 2.2-3 ตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญในแตละระดับเปาประสงคยุทธศาสตรและระดับกลยุทธ. 25 
 3.1-1 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีในปจจุบันของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร.. 30 
 3.1-2 กลุมลูกคาในอดีตและลูกคาในอนาคตของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร.................... 31 
 3.1-3 วิธีการประเมินผลความพึงพอใจสําหรับผูรับบริการ...........................................................  32 
 3.2-1 ผูเก่ียวของกับการใหขอมูลการพัฒนาหลักสูตร.................................................................. 33 
 3.2-2 สิ่งสนับสนุนและชองทางการเขาถึงสารสนเทศ.................................................................. 33 
 3.2-3 การจัดการความสัมพันธกับลูกคา...................................................................................... 34 
 4.1-1 ยุทธศาสตร กลยุทธ ชุดโครงการและตัววัดผลการดําเนินการ............................................ 35 
 4.1-2 การใชขอมูลของผูรับบริการมาปรับปรุงการดําเนินการ..................................................... 39 
 5.1-1 จํานวนบุคลากรเทียบกับเกณฑ.......................................................................................... 44 

 
 



จ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หนา 
 5.1-2 คณะกรรมการตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร…………………………………………. 46 
 5.2-1 ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรกับคณะ............................................................... 48 
 5.2-2 วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร.............................................................................. 48 
 6.1-1 กระบวนการที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร................................................ 51 
 6.2-1 การดําเนินการเก่ียวกับผูสงมอบในหวงโซอุปทาน............................................................... 54 
 7.1-1 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการที่มุงเนน 

        ลูกคา................................................................................................................................... 
 

57 
 7.1-2 ผลลัพธการดําเนินการดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการที่มุงเนนลูกคา................. 57 
 7.1-3 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ.... 58 
 7.1-4 ผลลัพธการดําเนินการดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ......................... 59 
 7.1-5 ผลลัพธการดําเนินการดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน............................................... 59 
 7.1-6 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการจัดการหวงโซอุปทาน...................................... 59 
 7.2-1 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน.......... 60 
 7.2-2 ผลลัพธการดําเนินการดานความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน............................... 60 
 7.2-3 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น………….. 62 
 7.3-1 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 63 
 7.3-2 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานบรรยากาศการทํางาน.................................... 53 
 7.3-3 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานความผูกพันของบุคลากร............................... 63 
 7.3-4 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากร........................................ 64 
 7.3-5 ผลลัพธการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร.................................................................... 64 
 7.4-1 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการนําองคการ............................................... 64 
 7.4-2 ผลลัพธการดําเนินการดานการนําองคการ.......................................................................... 64 
 7.4-3 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการกํากับดูแล................................................ 65 
 7.4-4 ผลลัพธผลลัพธการดําเนินการดานการกํากับดูแล................................................................ 65 
 7.4-5 ผลลัพธการดําเนินการดานกฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน............................. 65 
 7.4-6 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานจริยธรรม........................................................ 65 
 7.4-7 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานสังคม.............................................................. 66 
 7.4-8 ผลลัพธการดําเนินการดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ............................................................. 66 
 7.5-1 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานงบประมาณและการเงิน................................. 67 
 7.5-2 ผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน............................................................ 67 
 7.5-3 ผลลัพธการดําเนินการดานตลาด......................................................................................... 67 

 
 
 



ฉ 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หนา 
 P.1-1 โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร............................................... 4 
 P.1-2 โครงสรางการแบงสวนงานภายในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร.................................. 5 
 1.1-1 ขั้นตอนกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคการ................................................. 11 
 2.1-1 กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของคณะ........ 17 
 4.1-1 ทิศทางการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการคณะ.................................... 41 
 6.1-1 แนวทางการออกแบบหลักสูตร............................................................................................ 52 
 6.1-2 แนวทางการออกแบบบริการ............................................................................................... 52 
 7.1-1 ขอมูลการรับรางวัลของนิสิตในแตละป................................................................................ 58 
 7.2-1 สัดสวนชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับคณะ.................................................... 61 
 7.2-2 สัดสวนชองทางท่ีนิสิตรับรูถึงการรับฟงเรื่องรองเรียน.......................................................... 61 
 7.2-3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ....................................... 62 
 7.5-1 ภาพเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนมัธยม ที่เขารับการศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและ 

        ศิลปศาสตรตามแตละโครงการในแตละป............................................................................ 
 

68 

 



 

1 
 

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 ใหกับคณะวิชาในวิทยาเขตจันทบุรี  โดยมีกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานสนับสนุนในการดําเนินงานใหกับ
คณะฯ ในปการศกึษา 2560 คณะมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร (ดําเนินการ
ปด 1 หลักสูตร) มีบุคลากรปฏิบัติการ ประกอบดวย อาจารย 38 คน นักวิทยาศาสตร 4 คน และ นักวิชาการ
ศึกษา 1 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) เพ่ือดําเนินการใหบรรลุตามพันธกิจคณะ 
 

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

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีนิสิตประมาณ 1,000 คน ไดจัดการสอนใน 6 สาขาวิชา ดังนี ้
 

ตารางที ่P.1-1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

1. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
 

* ดําเนินการปดหลักสูตร มีนิสิตอยูในชั้นปที่ 3 และปที่ 4 
 

  โดยมีกลไกการสงมอบหลักสูตรแกนิสิตผานการจัดการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงาน 
สหกิจศึกษาและการคนควาดวยตนเอง เพ่ือตอบสนองความตองการอัตรากําลังของภาครัฐและภาคธุรกิจ ท้ังนี้
คณะยังไดใหบริการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานแกคณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี คือ คณะอัญ
มณี และ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  นอกจากนี้คณะไดผลักดันใหเกิดงานวิจัยที่ตอบโจทยความตองการของ
ทองถิ่นภาคตะวันออก และประเทศชาติ ผานการดําเนินงานของสาขาวิชาตาง ๆ เชน งานวิจัยดานพืช ดาน
บริหารธุรกิจ และดานโลจิสติกส เปนตน รวมถึงการใหบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งไดมาจากงานวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของแตละสาขาวิชา ซึ่งตอบสนองตอทั้งกลุมสถานศึกษา เกษตรกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดย
กลไกการสงมอบผานการเผยแพรงานวิจัยทางวารสารและที่ประชุมวิชาการ การจัดการอบรม การเปนวิทยากร
ถายทอดความรู การเปนที่ปรึกษาทางวิชาการใหองคการตาง ๆ รวมถึงการมีบทบาทนําในการกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
 

  P.1ก(2) พันธกิจ วิสัยทัศนและคานิยม 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลัก และ
เปาประสงค ดังนี ้
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ตารางที ่P.1-2 ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลัก เปาประสงค ของคณะ 

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 มุงมั่นในการทํางานดวยความรับผดิชอบ 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 

1. จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานใหกับคณะตาง ๆ ในวิทยาเขต 
2. งานบริการและงานวิจยัท่ีครอบคลุม ทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
    สมรรถนะหลักทั้ง 2 ประเด็น สงเสริมใหคณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร มคีวามสามารถในการ
ใหบริการวิชาการ ทั้งดานการจัดการเรยีนการสอน การอบรมใหความรู การวจิัยและอื่นๆ ไดอยาง
กวางขวาง ครอบคลุม และพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง 

เปาประสงค 1. คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เปนหนวยงานที่พัฒนาองคความรูและปรับพื้นฐานวิชาการ เพ่ือการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ 
2. บูรณาการวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประการใหประสบ
ผลสําเร็จ 
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P.1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 48 คน  ในปการศึกษา 2560 มีบุคลากรที่
กําลังลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน และมีบุคลากรที่กําลังปฏิบัติงาน จํานวน 43 คน โดย
แบงเปนขาราชการ จํานวน 3 คน พนักงานมหาวทิยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จํานวน 31 คน และ พนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินรายไดสวนงาน จํานวน 9 คน บุคลากรของคณะโดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 30-45 ป  
 

ตารางที ่P.1-3 ขอมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรท่ีปฏิบัติงานในปการศึกษา 2560 
ประเภท กลุมงาน ตําแหนงทางวิชาการและวุมิการศึกษา รวม 

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

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 1 4   5 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  3 5  8 
สาขาบริหารธรุกิจ  2 4  6 
สาขาการจัดการโลจสิติกสและการคา
ชายแดน 

 1 4  5 

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  1 7  8 
กลุมศึกษาทั่วไป 2 2 2  6 

สาย
สนับสนุน 

นักวิทยาศาสตร    4 4 
นักวิชาการศึกษา    1 1 

รวม 3 13 22 5 43 
  

 คณะไดวางแผนบริหารจํานวนคณาจารยในแตละสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑ และสงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาชีพ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของแตละบุคคล โดยสรางการมีสวนรวมในการ
กําหนดคาเปาหมายในการทํางานทั้งระดับของบุคคล และระดับคณะ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจ และ
ความมุงมั่นในการทํางาน และการพัฒนารวมกันในองคการ 
 

P.1ก(4) สินทรัพย 
  คณะดําเนินงานภายใตการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ สงผลใหการบริหารงานดาน
สํานักงาน อาคารสถานที่ และระบบสารสนเทศ อยูในความดูแลของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับการกํากับดูแลสินทรัพยของคณะจะเปนในดานหองปฏิบัติการและ
ครุภัณฑประกอบ ที่สําคัญไดแก   
  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
เทคโนโลยีชีวภาพ หองปฏิบัติการโรคพืช และหองปฏิบัติการทางสรีระวิทยาของพืช อยางละ 1 หอง ความจุ
หองละ 30 คน 
 ซึ่งมีสวนชวยใหคณะสามารถดําเนินการดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาได
เปนไปตามพันธกิจ 
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P.1ก(5) กฎระเบียบขอบังคับ 
  คณะดําเนินงานภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับดานตาง ๆ เพ่ือการกํากับดูแล
ใหเกิดการดําเนินงานที่โปรงใส มีธรรมาภิบาล ดังนี ้
 

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

1. ดานการบริหาร
องคการ 

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

- กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ดานบริหารวิชาการ
และงานวิจัย 

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

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

- สํานักงานประกันสังคม 
5. ดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

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

 

P.1 ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
P.1ข(1) โครงสรางองคการ 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี แบงการ

บริหารงานออกเปน สํานักงานจัดการศึกษา และสํานักงานคณบดี ซึ่งดูแลการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตร การบริหารคณะและพัฒนาบุคลากร มีกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี (อยูภายใตสํานักงานอธิการบดี 
ดูแลทุกคณะในวิทยาเขตจันทบุรี) ทําหนาท่ีเสมือนสํานักงานเลขานุการคณะ ดูแลงานสนับสนุนวิชาการและ
งานอาคารสถานที่ทั้งหมด 

ดานการบริหารในระดับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลนโยบาย โดยมีอธิการบดีเปนผูรับ
ดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในระดับคณะ มีคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกํากับดูแลการ
ดําเนินงาน นโยบายและบริหารของคณะ มีคณบดีเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยมีรองคณบดี ผูชวยคณบดี 
และประธานสาขาวิชา เปนคณะทํางานหลัก นอกจากนั้นยังมีการแตงตั้งผูแทนของบุคลากรแตละสาขาใน
รูปแบบของคณะกรรมการดานตาง ๆ ที่มีรองคณบดีและผูชวยคณบดีกํากับดูแล เพื่อสรางการมีสวนรวมและ
ทําใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพที่ P.1-1 โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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ภาพที ่P.1-2 โครงสรางการแบงสวนงานภายในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 

P.1ข(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาถึงความ

ตองการและบริการที่ตอบสนอง ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที ่P.1-5 ผูรับบริการ 
ผูรับบริการ ความตองการหลัก บริการที่ตอบสนอง 

ลูกคาปจจุบนั 
- นิสิต 1. หลักสูตรที่มีคุณภาพ 

2. การสําเร็จการศึกษาตามเวลา 
3. ศักยภาพที่ไดรบัการพัฒนาเม่ือจบการศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอน 
2. กิจกรรม หรือสิ่งสนับสนุนผูเรียน 

- คณะตางๆ ใน
วิทยาเขตจันทบุร ี

1. การสอนในรายวิชาที่รองขอ 1. การจัดการเรียนการสอน 

- นักวิจัย  1. ผลลัพธงานวิจัยไปใชประโยชน หรือตอยอดการทํางาน 
2. ผลการวิจัยไปอางอิงสินคาหรือผลิตภณัฑ 

1. งานวิจัยที่ตรงความตองการ 
2. การเผยแพรผลงานวิชาการ 

- เกษตรกร หรือ 
ผูประกอบธุรกิจ 

1. ความรู ทักษะการพัฒนาที่ไดจากการรับบริการ 
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการตางๆ จากการรับบริการ 

1. งานวิจัยที่ตอบสนองความตองการ 
2. โครงการบริการวิชาการ 

- หนวยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 

1. ความรู บริการทางวิชาการ 
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการตางๆ จากการรับบริการ 

1. โครงการบริการวิชาการ 

ลูกคาอนาคต 
- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
ตอนปลาย 

1. การไดเขารับการศึกษา 
2. หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
3. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน 

1. การประชาสมัพันธแนะนําหลักสูตร 
2. หลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
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ผูรับบริการ ความตองการหลัก บริการที่ตอบสนอง 
- ผูสูงอายุ หรือ  
ผูเกษียณ 

1. ความรู/หลักสตูรระยะสั้นในการประยุกตใชงาน 
2. สังคมและโอกาสในการแบงปนความรู ประสบการณ 
หรืออ่ืน ๆ 

1. การประชาสมัพันธแนะนําหลักสูตร 
2. หลักสูตรระยะส้ันท่ีเนนการปฏบิัติใช
งานไดจริง 
3. กิจกรรม โครงการที่เปดโอกาสใน
การแบงปนความรู ประสบการณ หรือ
อ่ืน ๆ 

- หนวยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 

1. ความรู บริการทางวิชาการ 
2. ขอมูลการจัดฝกอบรม การใหบริการวิชาการตาง ๆ 

1. การประชาสมัพันธงานวิจัย การ
ใหบริการวิชาการ 
2. ผลงานวิจัย และโครงการบริการ
วิชาการ 

ลูกคาในอดีต 
- ศิษยเกา 1. หลักสูตรในระดับที่สูงข้ึน หรือ การอบรมเฉพาะดาน 

2. เครือขายศิษยเกาท่ีสนับสนุนการทํางาน  
3. การไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 

1. การใหชอมูลขาวสารเก่ียวกับ
หลักสตูร บริการวิชาการ และคณะ 
2. เครือขายศิษยเกา 

- ผูท่ีเคยไดรับการ
อบรมจากคณะ 

1. ขอเสนอแนะในการดําเนินการตาง ๆ ที่สืบเนื่องจากการ
รับบริการ 
2. ความรู บริการทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 

1. การประชาสมัพันธ และการติดตาม
การดําเนินการหลังการรับบริการ
วิชาการ 
2. การจัดหลักสูตร การบริการวิชาการ
ในลักษณะตอเนื่อง 

 

ตารางที ่P.1-6 ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการหลัก บริการท่ีตอบสนอง 

- ผูปกครอง 1. หลักสูตรท่ีนาสนใจ เมื่อจบแลวมีงานทํา 
2. สําเร็จการศึกษาตามเวลา 
3. ความไววางใจเมื่อสงบุตรหลานมารับ
การศึกษา 

1. การประชาสมัพันธแนะนําหลักสูตร ชีวติ
ความเปนอยู บริการตาง ๆ ระหวางนิสิตศึกษา  
2. หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมคุีณภาพ 

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

1. การจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมความรู
ทางวิชาการ มีความสามารถในการปฏิบัติ  
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสิตใหมีมนุษย
สัมพันธ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

- มหาวิทยาลัย 1. ผลงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ
มหาวิทยาลยัในระดบัประเทศและภูมิภาค 

1. การดําเนินงานที่ตอบสนองตามพันธกิจของ
คณะ และมหาวิทยาลัย 

 

  จากขอมูลที่แสดง จะเห็นไดวา คณะไดมีการแบงสวนของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียไวแตกตางกัน 
ดังนั้นคณะจึงมีแนวทางและวิธีการในการสื่อสารกับแตละกลุมที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
 

P.1ข(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุตามพันธกิจของคณะ ดังตารางที่ P.1-7 ตอไปนี้  
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ตารางที ่P.1-7 ผูสงมอบ 
ผูสงมอบ ความตองการหลัก 

- โรงเรียน  1. การสงมอบนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไดเขาศึกษาตอในคณะ 
- กองบริหารวิทยาเขตจันทบรุ ี 1. บริการสนับสนุนการทํางานในสวนสํานักงานคณบดี ใหกับคณะ 
- บริษัท หางราน รัฐวิสาหกิจ ที่
มีการทําธุรกรรมกับคณะ 

1. การสงมอบวัสดุ ครุภณัฑ และบริการที่มีคณุภาพใหกับคณะ 

 

ตารางที ่P.1-8 คูความรวมมือ 
คูความรวมมือ ความตองการหลัก 

- หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ที่มีขอตกลง 
หรือความรวมมือกับคณะฯ 

1. ความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาบุคลากร 
2. ความรวมมือในการเปนแหลงฝกงาน สหกิจใหนิสิตและการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 

 

P.2. สภาวการณขององคการ 
 

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

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเปนสวนงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ทั้งดานวิทยาศาสตร 
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร (ซ่ึงเปนกลุมวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาพื้นฐานตาง ๆ) ใหกับคณะตาง ๆ ที่เปด
สอนในวิทยาเขตจันทบุรี และมีการจัดการเรียนการสอนของคณะอีก 5 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตรจัดเปนคณะขนาดกลางของมหาวิทยาลัยบูรพา ในชวงเวลาที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบกับคณะที่
คลายคลึงกันในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดวาอยูในเกณฑที่ดีกวา
ในกรณีของจํานวนหลักสูตร จํานวนนิสิตท่ีรับเขา จํานวนนิสิตจบ และอัตราการคงอยูของนิสิต แตเม่ือเทียบกับ
คณะที่มีสภาพคลายกันในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หรือ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในประเด็นของจํานวนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเปน
รองมหาวิทยาลัยหลักอื่น ๆ สําหรับการพิจารณาคูเทียบแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที ่P.2-1 คณะและสถาบันท่ีพิจารณาเปนคูเทียบ 
ระดบัท่ีพิจารณา สวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานตางสถาบนั 

ระดบัคณะ 
คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ระดบัสาขาวิชา 
- สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 
- สาขาเทคโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
- สาขาบริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการ

ทองเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรรีาชา 
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ระดบัท่ีพิจารณา สวนงานภายในมหาวิทยาลัย สวนงานตางสถาบนั 
- สาขาการจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน 

คณะโลจิสติกส คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา 

- สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

   

P.2ก(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
  เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยและปจจัยทางสภาวะเศรษฐกิจ สังคมภายนอกสงผล
กระทบตอทิศทางการบริหารจัดการและการแขงขันของแตละสวนงาน ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน แตดวยความหลากหลายของศาสตรตาง ๆ ภายในคณะ ทําใหสามารถบูรณาการ
ทั้งดานงานวิจัย งานวิชาการ และปรับปรุงพัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการสรางความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการพัฒนา
งานวิชาการ และการผลิตบัณฑิตของคณะ  สําหรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สงผลกระทบตอ
ความสามารถในการแขงขันสามารถแสดงไดดังนี ้ 
 

ตารางที ่P.2-2 การเปลี่ยนแปลงหลักที่สงผลกระทบตอสภาพการแขงขันของสถาบัน และโอกาสในการสราง 
                    นวัตกรรมและความรวมมือ 

การเปลี่ยนแปลงหลกัท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบตอสภาพการแขงขนัของ
สถาบัน 

โอกาสในการสรางนวัตกรรม และความ
รวมมือ 

การเปลีย่นแปลงผูบริหาร
มหาวิทยาลยั 

การเปลีย่นแปลงในมหาวิทยาลัย ทําใหมี
การเปลีย่นแปลงนโยบาย และขาดความ
ตอเนื่องในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

สูญเสียโอกาสในการพัฒนาความรวมมือ 
ขาดความคลองตัวในการดําเนินการ 

การปรับเปลี่ยนเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะตองใชเวลาในการศึกษาเกณฑ และ
ปรับตัวใหเขากับเกณฑขอบังคับใหม 

เกณฑใหม (EdPEx) ชวยสงเสริมใหคณะ
ไดมีแนวทางการพัฒนาองคการทีช่ัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

ความเขมงวดในการควบคุมของ
สกอ. 

การดําเนินการใหเปนไปตามกฏเกณฑ
ขอบังคับที่ สกอ. เพ่ิมเติมและเกณฑที่ปรับ
ใหม 

การพัฒนามาตรฐานคณุภาพการศึกษา
ของคณะใหเปนท่ียอมรับ 

การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) 

คณะ และสาขาวิชาตองมีการปรับตัวให
สอดคลองกับความตองการของตลาดใหม 

คณะมโีอกาสในการสรางความรวมมือ
ใหม ๆ กับทั้งหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชนในเขตอีซีซีมากขึ้น 

การไดรบังบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐที่จํากัด 

การสรางผลงานวิจยั  
การสงเสริมการพัฒนาดานการเรียนการ
สอน และโอกาสในการใหบริการวิชาการ
ถูกจํากัด 

แรงกระตุนหลักที่ทําใหคณะตองแสวงหา
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือ
หางบประมาณในการสงเสริมการ
ดําเนินงานของคณะ 

อัตราการเกิดที่ลดลง โครงสราง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลง 

จํานวนผูที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา
ลดลง สงผลตอรายไดของคณะ 

แรงผลักดันการพัฒนาหลักสตูรที่
ตอบสนองและดึงดดูความสนใจของ
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การเปลี่ยนแปลงหลกัท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบตอสภาพการแขงขนัของ
สถาบัน 

โอกาสในการสรางนวัตกรรม และความ
รวมมือ 

ผูเรยีน และสรางบริการทางวิชาการท่ี
สรางรายไดใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากร 
และเศรษฐกิจสังคมโลก 

 

P.2 ก(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  เพ่ือพิจารณาความสามารถในการแขงขัน คณะและสาขาวิชาไดพิจารณาคูเทียบ ดังตารางที่ P.2-1  
โดยในระยะเริ่มตน จะมุงเนนการเปรียบเทียบขอมูลในระดับสาขาวิชา โดยใชประเด็นอัตราการจบ อัตราการมี
งานทําของบัณฑติ ซ่ึงในอนาคตจะไดพิจารณาในประเด็นอ่ืน ๆ และในระดับคณะตอไป 
 

P.2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ 
  คณะไดพิจารณาความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
 

ตารางที ่P.2-3 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ 
 ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1. การพัฒนาการประชาสัมพันธ และกระบวนการ
รับเขาผูเรียนทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่
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
ของคณะ 

3. บุคลากร 1. การสรรหาและรักษาไวซึ่งบุคลากร 
2. การสงเสริมและผลักดันการดําเนินการดานการ
พัฒนาบุคลากร 

1. การมีระบบจูงใจบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
คณะอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
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 ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
2. การสนับสนุนงบประมาณโดยเทาเทียมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
อยางตอเนื่อง 

4. ความ
รับผิดชอบ 
ตอสังคม 

1. การสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

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

5. การเงนิและ
งบประมาณ 

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

1. คณะมีเงนิรายไดสะสมที่สามารถใชในการลงทุน
เพ่ือการพัฒนาไดในอนาคต 
2. คณะมภีารกิจในการใหบริการวิชาพ้ืนฐานใหแก
คณะอ่ืน ๆ ในวิทยาเขตจันทบุร ี

 

P.2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีการวางระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการในระดับตาง ๆ ตาม
แนวทางของวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี ้
 

ตารางที ่P.2-4 การปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับ 
ระดบั การดาํเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการ 

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

สาขา 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 

   
  การนําวงจรคณุภาพ (PDCA) มาใชในการดําเนินงานและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง เปนสิ่งทีส่งเสริม
และสนับสนุนใหคณะและสาขามีผลการประเมินที่พัฒนาข้ึน นอกจากนี้การกําหนดคูเทียบที่ดี และการสราง
เครือขายความรวมมือตาง ๆ จะชวยใหคณะสามารถพัฒนาไปในทิศทางท่ีไดดียิ่งข้ึน 
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน 
หมวดท่ี 1 การนําองคการ 

 
1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสูง 
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยบูรพาไดอนุมัติจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตร ขึ้นโดยมอบหมายใหเปนหนวยงานจัดการศึกษาในรายวิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ใหกับคณะในวิทยาเขตจันทบุร ีและผลิตบัณฑิตของคณะ เริ่มตนจากสาขาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร จนมี 5 สาขาในปจจุบัน ตลอดจนมีงานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มคีวามเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมของทองถิ่นและประเทศชาติ  
 
1.1 ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 

1.1ก(1) วิสัยทัศน และ คานิยม 
  การดําเนินการคณะเพ่ือใหไดมาซึ่งวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคการ ดําเนินการโดยการมี
สวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวนในคณะ โดยเริ่มตนคณะทํางานซึ่งประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวย
คณบดี และอาจารยประธานสาขาวิชาตางๆ เขามาเปนตัวแทนเพ่ือรางวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ ตลอดจน
ทิศทางในการบริหารงานคณะและแนวทางในการพัฒนาสาขาวิชา โดยการนําวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเปนตัวตั้ง จากนั้นจึงไดวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
รวมถึงการพิจารณาทิศทางแนวโนมของการพัฒนาประเทศในอนาคต หลังจากนั้นจึงไดมีการประชุมใหญของ
คณะรวมกับบุคลากรทุกคน เพ่ือพิจารณาวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ รวมถึงรวมกันกําหนดยุทธศาสตร กล
ยุทธ และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนการกําหนดคาเปาหมายในการดําเนินการตาง ๆ รวมกัน ซึ่งเมื่อเปนท่ี
เรียบรอยจึงไดมีการนําเสนอเพ่ือผานการเห็นชอบตอกรรมการประจําคณะ และนํามาประกาศใช พรอมทั้ง
ถายทอดไปยังผูเก่ียวของตาง ๆ ทั้งนี้ไดมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการทบทวน วิสัยทัศน 
คานิยม และพันธกิจ เปนประจําทุกสองป สําหรับขั้นตอนกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคการ 
แสดงไดดังภาพที่ 1.1-1 และในสวนของบุคลากรที่คณะไดรับเขาใหม มีการถายทอดและทําความเขาใจ
เก่ียวกับ วิสัยทัศน และพันธกิจตาง ๆ ของคณะดวย 
 

 
ภาพที่ 1.1-1 ข้ันตอนกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคการ 
 
  ในดานการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจนั้นคณะดําเนินการผานชองทางที่หลากหลาย ดัง
แสดงในตารางที่ 1.1-1 เพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถเขาถึง เขาใจ และนําไปปฏิบัติได 



 

12 
 

  1.1ก(2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
 คณะดําเนินการโดยที่คณบดีไดประพฤติตนใหเปนตัวอยางแกบุคลากรในคณะ ในการใชหลักความ
ถูกตอง ถูกระเบียบ ถูกกฏหมาย บนพื้นฐานของการมจีริยธรรมในการทํางาน ทบทวนพูดคุยสิ่งที่ควรประพฤติ 
และปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง โดยไดมีถายทอดจากระดับคณะไปยังสาขาวิชา ผานการชี้แจงในการประชุมในระดับ
คณะทํางาน คณะกรรมการดําเนินงานตาง ๆ และการประชุมบุคลากรของคณะ โดยไดการกําหนดใหมีการ
ประเมินการมีธรรมาภิบาลของผูบริหารอยางตอเนื่อง (ปละ 1 ครั้ง)   
  นอกจากนี้แลวในดานการจัดการหลักสูตร และการวิจัย คณบดียังไดเนนย้ําใหมีการดําเนินการที่
เปนไปตามกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของ การมีจริยธรรมวิชาชีพของแตละบุคคล มีการวากลาวตักเตือนกรณีเกิดการ
กระทําที่ไมสมควรไมถูกตอง  และนําไปสูบทลงโทษ หากมีการกระทําซ้ําหลังจากไดรับการตักเตือนไปแลว 
 
  1.1ก(3) การสรางสถาบันที่ประสบความสําเร็จ 
  การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมุงเนนการขับเคลื่อนโดยอาศัยยุทธศาสตรที่เกิด
จากการมีสวนรวมกันของบุคลากรในคณะทุกภาคสวน  ดังนั้นในการสรางสถาบันใหประสบความสําเร็จ 
บรรลุผลตามพันธกิจของคณะนั้น เกิดจากการรวมกันผลักดันยุทธศาสตรของคณะ ซึ่งมี 5 ดาน ประกอบดวย 
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอสังคม 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
  โดยที่คณะไดมีการวางแผนการดําเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดเปนกลยุทธที่มีการ
ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมายกลยุทธในแตละระยะเพ่ือเปนการกํากับติดตามการปฏิบัติการของคณะ  
  ในดานการสรางสภาพแวดลอมเพ่ือการผลักดันใหการปฎิบัติการสามารถบรรลุพันธกิจไดนั้น คณะได
รวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ใหเกิดความเหมาะสมตอการ
พัฒนานิสิต การพัฒนาการวิจัย การใหบริการทางวิชาการ  ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทํางาน จัด
วัสดุครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันคณะเองก็ไดใหการสนับสนุนการ
ดําเนินการของนิสิตและบุคลากรของคณะ เชน การสงเสริมการจัดโครงการพัฒนานิสิต การผลักดันใหบุคลากร
ไดรับการอบรมพัฒนาตนเองทางวิชาการ วิชาชีพประจําปซึ่งเปนการพัฒนาในระยะสั้น รวมถึงการวางแผนเพื่อ
ขอตําแหนงทางวิชาการ และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  สําหรับในดานการวิจัยคณะไดใหการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการทํางานวิจัย การแสวงหาความรวมมือและงบประมาณจากองคการภายนอก  รวมถึงการ
สงเสริมใหอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในคณะไดมีบทบาทในการสงเสริมและผลักดันใหเกิดงานวิจัยสําหรับ
อาจารยใหมของคณะ  และนอกเหนือจากการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพแลวคณะยังไดสงเสริมใหบุคลากรไดรับ
การอบรม ไดมีบทบาทการเปนผูนําในเวทีตาง ๆ พรอมทั้งวางแนวทางในการสรางเสริมประสบการณใหแก
บุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนผูบริหารในอนาคต นอกจากนั้นคณะยังไดผลักดัน
โครงการจัดต้ังศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแตละสาขา มุงเนนการใหบริการวิชาการแกชุมชน ควบคูไปกับการ
สนับสนุนพัฒนานิสิตและบุคลากร เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ แตละดานที่ตรงกับความถนัดและความ
ตองการของแตละบุคคล 
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1.1 ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคการ 
  1.1ข(1) การสื่อสาร 
  คณะมีรูปแบบและชองทางสื่อสารเพื่อถายทอดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ไปในหลายชองทาง เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน ดังนี ้
 
ตารางที ่1.1-1 วิธีการสื่อสารเพ่ือถายทอดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และขอมูลขาวสารตาง ๆ 

กลุมเปาหมาย รูปแบบและชองทางสื่อสาร ความถี่ 

นิสิต - การประชุมนสิิต 
- การชี้แจงของอาจารยท่ีปรึกษา 
- เว็บไซตของคณะ 
- Social Media ที่คณะใชบริการ 

อยางนอยมีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 

บุคลากรในคณะ - การประชุมบุคลากรของคณะ 
- เว็บไซตของคณะ 
- อีเมล 
- Social Media ที่คณะใชบริการ 

อยางนอยเดือนเวนเดือน 

ผูรับบริการวิชาการ - การจัดโครงการบริการวิชาการ 
- เว็บไซตของคณะ 
- อีเมล 
- Social Media ที่คณะใชบริการ 
- หนวยงานที่เปนคูความรวมมือ 

อยางนอยภาคเรยีนละ 1 คร้ัง 

ศิษยเกา - การจัดโครงการที่เก่ียวของกับศษิยเกา 
- การจัดโครงการบริการวิชาการ 
- เว็บไซตของคณะ 
- Social Media ที่คณะใชบริการ 

อยางนอยภาคเรยีนละ 1 คร้ัง 

นักเรียนและผูปกครอง - การออกหนวยประชาสมัพันธ 
- การจัดโครงการบริการวิชาการ 
- เว็บไซตของคณะ 
- Social Media ที่คณะใชบริการ 
- หนวยงานที่เปนคูความรวมมือ 

อยางนอยภาคเรยีนละ 1 คร้ัง 

ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ - การติดตอเขาพบโดยคณาจารย 
- เว็บไซตของคณะ 
- Social Media ที่คณะใชบริการ 

อยางนอยภาคเรยีนละ 1 คร้ัง 

หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 

- การติดตอเขาพบโดยคณาจารย หรือผูบริหารคณะ 
- การจัดโครงการบริการวิชาการ 
- เว็บไซตของคณะ 
- Social Media ที่คณะใชบริการ 
- หนวยงานที่เปนคูความรวมมือ 

อยางนอยภาคเรยีนละ 1 คร้ัง 
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  1.1ข(2) การมุงเนนการปฏิบัต ิ
  ในการดําเนินการของคณะนั้น จากแผนยุทธศาสตร ที่มีการกําหนดเปนกลยุทธแลว จะมีการกําหนด
แผนปฏิบัติการ ซึ่งมีการระบุระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และงบประมาณในการดําเนินงาน ซึ่งจะมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานผานการประชุม ท้ังในระดับคณะ และระดับสาขาวิชา โดยที่มีการสรางตารางกิจกรรม
ของคณะเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นปการศึกษาจะมีการรายงาน
ภาพรวมการปฏิบัติงงานในการประชุมใหญของคณะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมหรือ
โครงการ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน และเปนไปตามพันธกิจของคณะอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันคณะมุงเนน
ใหการสนับสนุนบุคลากรในการสรางผลงานและนวัตกรรมรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลภายนอก เพื่อ
เสริมสรางทักษะ และประสบการณ ใหกับบุคลากร ในการแกไขและจัดการกับปญหาใหกับสังคม และไดขอมูล
จากความเปนจริงเพ่ือใชในการเรียนการสอน 
 
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตอสังคม 
1.2 ก. การกํากับดูแลองคการ 

1.2ก(1) การกํากับดูแล 
  คณบดีจะทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับอธิการบดี และมีการกําหนดตัวชี้วัดอยางชัดเจนในการปฏิบัติ
และดําเนินการ  ซึ่งจะมีการประเมินผลการดําเนินการทุก 2 ป ในวาระ 4 ปของคณบดี  นอกจากนั้นคณะยังมี
การรับมอบหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะมีการสรุปและปรับปรุง
เปาหมายทุกปงบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการดําเนินการผานระบบสารสนเทศกลางท่ีทาง
มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น 
 สวนตําแหนงคณบดีมหาวิทยาลัยมีระบบในการสรรหาโดยอธิการบดีเปนประธาน โดยสามารถเปนได
ทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกคณะที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม 

    
  1.2ก(2) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
  ในดานการประเมินผลการปฎิบัติงานโดยเฉพาะผูบริหารนั้น ในแตละปคณบดีจะไดมีการทําขอตกลง 
(KPI) กับอธิการบดีเพ่ือเปนการรับทราบภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ  นอกเหนือจากนั้นคณะยังไดมีการ
ประเมินผลการบริหารงานตามหลักการธรรมาภิบาล รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ที่ไดกําหนดไว  โดยแสดงขอมูลไดดังตารางที่ 1.2-1 สวนของคณะกรรมการประจําคณะ จะมีการประเมิน
ตนเองปละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินคณบดีจากกลุมผูบริหาร จะเปนขอมูลเบื้องตนที่อธิการบดีและ
คณะกรรมการประเมินใชเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาใหแกคณบดีตอไป 
 
ตารางที ่1.2-1 ลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน สิ่งที่ประเมิน 

การประเมินผลตามขอตกลงของคณบดี
กับอธิการบด ี

1 ครั้งตอป ประสิทธภิาพในการบริหารงาน
ตามขอตกลง 

แบบประเมินผลการบริหารงานตาม
หลักการธรรมาภิบาล 

1 ครั้งตอป การปฏิบัตตินของผูบริหารตาม
หลักการธรรมาภิบาล 
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วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน สิ่งที่ประเมิน 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร 

- การประชุมกรรมการประจําคณะ  
  อยางนอย 6 ครั้งตอป 
- การประชุมใหญของคณะ  1 ครัง้ตอป 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร  

 
1.2 ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
  1.2ข(1) การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบยีบ และการไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน 
  คณะจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก 2 ป และมีการนําผลการประเมินการ
ฝกงานและการทํางานในสวนงานภายนอกแบบสหกิจศึกษา มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต 
 นิสิตของคณะตองผานการฝกงานในระดับดี รวมทั้งผานการทดสอบความรูเฉพาะทางตามสาขา  
ความรูภาษาอังกฤษ และความรูทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑของคณะ จึงจะสามารถสําเร็จ
การศกึษาอยางสมบูรณ 

  
1.2ข(2) พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 

  กระบวนการในการสงเสริมและกํากับดูแลใหมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม รวมทั้งการสรางปฏิสัมพันธของ
ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1.2-2 
 
ตารางที ่1.2-2 กระบวนการหลัก ตัวบงชี้ วิธีการกํากับดูแลพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมของแตละกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย กระบวนการหลัก ตัววัด/ตัวบงชี้ วิธีการกํากับดแูล 

นิสิต - การช้ีแจงถึงแนวปฏิบัติที่
ถูกตองตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
มุงเนนดานคุณธรรมจรยิธรรม 
และการอยูรวมกันในสังคม 
- การจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม 
รวมถึงจริยธรรมวชิาชีพ 

1. รอยละของนิสิตทีเ่ขารวม
กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ และ                  
การเปนพลเมืองท่ีด ี
2. รอยละของนิสิตที่ทําผิด
วินัยของมหาวิทยาลัย ที่ถูก
ตัดคะแนนความประพฤติ 
หรือทุจริตในการสอบ 
3. จํานวนโครงการที่สงเสริม
การสรางคุณธรรม จริยธรรม 
จิตสาธารณะ และการเปน
พลเมืองท่ีด ี

- การกํากับดูแลผานทาง
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย
ผูสอน และงานกิจการนิสิต  

บุคลากร - การถายทอดและเนนย้ําถึง
จริยธรรมในวิชาชีพ  
- การมีสวนรวมในกิจกรรม 
โครงการตาง ๆ ของคณะ วิทยา
เขต และมหาวิทยาลัย รวมถึง

1. KPI รายบุคคลในการ
ประเมินภาระงาน 
2. การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนผาน
ระบบของมหาวิทยาลัย 

- การกํากับดูแลผานทาง
อาจารยประธานสาขา และ
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
- การประชุมบุคลากรของ
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กลุมเปาหมาย กระบวนการหลัก ตัววัด/ตัวบงชี้ วิธีการกํากับดแูล 

หนวยงานภายนอก คณะ 

ผูรับบริการวิชาการ - การถายทอดความรู ที่
สอดแทรกจริยธรรมในการ
ทํางานและวิชาอาชีพใหกับ
ผูรับบริการ 

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

- การกํากับดูผานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ และ
ขอเสนอแนะในการจัด
โครงการ ซึ่งนํามาเปน
แนวทางในการปรับปรุง
ตอไป  
 

 
1.2 ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 

1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม 
 คณะไดสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอชุมชนในเขตภาคตะวันออก โดย
กําหนดกลยุทธในการสงเสริมผลักดันใหคณะอยูรวมกับสังคมและชุมชนไดอยางผาสุก โดยใชโจทยจากสังคม 
ปญหาของชุมชน ทองถิ่น หรือประเทศเปนประด็นหลักในการดําเนินการ เชน  
  กลยุทธท่ี 2.3 สนับสนุนงานวจิัยที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
  กลยุทธที่ 2.6 สงเสริมการใหบริการวชิาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
 กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
 

1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน 
ชุมชนที่คณะใหความสําคัญ คือ ชุมชนในเขตภาคตะวันออก ซึ่งเปนที่ตั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งแปดจังหวัดภาคตะวันออก ดังนั้นคณะจึงสงเสริมกิจกรรมและโครงการที่ทําใหชุมชนมีความ
ยั่งยืนโดยการใชสมรรถนะหลักของคณะ ทั้งการพัฒนานิสิต ที่ใหโควตาพิเศษสําหรับนักเรียนที่อยูในเขตภาค
ตะวันออก การจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวบุคคล หนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เชน การอบรมพัฒนาวิชาชีพแกเกษตรกร การจัดโครงการใหความรูและสงเสริมการแสดงออกทาง
วิชาการใหกับนักเรียนในเขตภาคตะวันออก การอบรมครูผูสอนในโรงเรียน รวมถึงการสงเสริมผูประกอบธุรกิจ
ทั้งรายยอยและรายใหญใหมีความสามารถในการแขงขันได 

ในสวนของจังหวัดจันทบุรีที่ซึ่งเปนที่ตั้งหลักของวิทยาเขต คณะมีชุมชนท่ีรวมทํางานในเรื่องของการ
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 
  การวางแผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรดําเนินการโดยเริ่มจากการนําวิสัยทัศน 
พันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางหลัก จากนั้นจึงมีการทํา SWOT Analysis  โดยการมี
ระดมสมองของบุคลากรทุกคนในคณะ เพ่ือทําใหเกิดเปน วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงมี
การจัดทําแผนกลยุทธท้ังระยะสั้นและระยะยาว กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด โดยไดถายทอดลงในระดับสาขาวิชา 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมและการรับรู ซึ่งทําใหเกิดเปนแผนปฏิบัติการทั้งในระดับสาขา และระดับคณะที่มีความ
สอดคลองกัน และกอนการประกาศใช ไดนําเสนอเพ่ือผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะอีกขั้น
หนึ่ง 
 สําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรมีการกํากับติดตามโดยนําเสนอความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะ และติดตามความกาวหนาในที่ประชุมทีมผูบริหารของคณะเปนราย
ไตรมาศจนสิ้นปงบประมาณ 
 ในดานการติดตามตรวจสอบการดําเนินการนั้น คณะไดดําเนินการผานการจัดประชุมทั้งในระดับสาขา
และระดับคณะ พรอมทั้งมีการวางแนวทางในการทบทวนยุทธศาสตร และกลยุทธในทุก ๆ 2 ป เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 

 
ภาพที่ 2.1-1 กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของคณะ 
 
  2.1ก(2) นวัตกรรม 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการ
วิจัย ซึ่งเปนจุดผลักดันใหเกิดนวัตกรรมข้ึน ดังนั้นในการจัดทําแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
จึงไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งเชื่อวางานวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพ จะ
สามารถนํามาตอยอดเปนนวัตกรรมที่ดีได  และดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีความหลากหลายของ
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ศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งเปนสมรรถนะหลักขององคการ   ดังนั้นคณะจึงพยายามผลักดันการวิจัยเชิงบูรณาการ
ตางศาสตร ซึ่งชวยตอบสนองโอกาสในการแขงขันทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ โดยผาน
โครงการจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนยสาธิตและศูนยเรียนรูของแตละสาขา ไดแก ศูนยขอมูลภาค
ตะวันออกของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย
ภาษาศาสตรสําหรับภาคตะวันออกของสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ศูนยพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
ของสาขาบริหารธุรกิจ และศูนยพัฒนาโลจิสติกสและการคาชายแดนของสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคา
ชายแดน  จะเห็นไดวาเปนการผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรมของแตละสาขาตามความเชี่ยวชาญ  
  

2.1ก(3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 
ในการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธนั้น คณะไดมีวิธีการในการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหดัง

แสดงไดจากตารางท่ี 2.1-1 ตอไปนี้ 
   
ตารางที ่2.1-1 การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ 

ขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะห 

วิสัยทัศน พันธกิจ 
แผนยุทธศาสตร 

รวบรวมขอมูลเดมิจากเอกสาร ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั  และขอขอมูลจากกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุร ี

- การระดมความคดิเห็นของบุคลากร  
- การใหความคิดเห็นโดย
คณะกรรมการประจําคณะ 

ปจจัยภายใน ภายนอก - การสอบถามศิษยเกา สถานประกอบการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย 
- การประชุมระดมสมองบุคลการของคณะ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
- นโยบาย Thailand 4.0 
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

- SWOT Analysis 

ผลการดําเนินงานที่
ผานมา 

- รายงานสรุปผลการดําเนินการท่ีผานมาของคณะ  
- รายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของ
คณะ 

- การพิจารณาผลการดาํเนินการเทียบ
กับคาเปาหมาย 
- การพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน 

ความทาทายและความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

- ขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
- นโยบายการพัฒนาจังหวัด ประเทศ และ
มหาวิทยาลยั 
- แนวทางการพัฒนากรอบ EEC 
- การประชุมของคณะทํางาน 

- การพิจารณาแผนงานที่สามารถ
ตอบสนองตอความทาทายและความ
ไดเปรียบ 
- การเปรียบเทียบกับคูเทียบ 

ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจาก
บุคลากรและนิสติ 

- การสอบถามความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตร - สรุปประเด็นทีไ่ดจาการสอบถาม
ความคิดเห็น 
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ขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะห 

การจัดสรรงบประมาณ
และการเงิน 

- ขอมูลงบประมาณรายรับรายจาย โดยกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุร ี

- สัดสวนการใชจายงบประมาณจาก
แผนที่ตั้งไว 

ความพึงพอใจ ความ
ตองการและความ
คาดหวังของนิสิตและผู
มีสวนไดสวนเสีย 

- การสํารวจโดยคณะ และกองแผนมหาวทิยาลยับูรพา - การใช Google Form ในการ
รวบรวมและการวิเคราะหขอมลู 

 
 ประเด็นในการวิเคราะหเปนดังนี้ 
  1. ความทาทายเชิงกลยุทธของคณะ 
  1.1 การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของคน
ในสังคมอยางรวดเร็ว 
  1.2 จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
  1.3 สัดสวนประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะทีค่นวัยแรงงานลดลง 
  1.4 ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง เสื่อมโทรม และไมเพียงพอตอความตองการ 
 2. ความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จในอนาคตของคณะ 
  2.1 การปรับปรุงพัฒนาบทบาทและการดําเนินการของคณะ ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันและความตองการที่เปลี่ยนไปในอนาคต 
  2.2 การบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณ จํานวนบุคลากร จํานวนผูเรียน 
  2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน แตตองรักษาคุณภาพของการ
ใหบริการแกสังคม 
 3. ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมดานกฎหมายและขอบังคับ 
  3.1 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่รัดกุม แตทําใหขาดความคลองตัวในการดําเนินการ 
  3.2 การควบคุมคุณภาพที่เพิ่มความตองการท่ีมีมาตรฐานสูง 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. ความสามารถของคณะที่จะนําแผนกลยุทธไปปฏิบัต ิ
  5.1 คณะสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ กําหนดกลยุทธและตัวชี้วัด
รวมกัน 
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  5.2 คณะมีการผลักดันแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจากระดับชาติ กระทรวง มหาวิทยาลัย 
คณะ สาขา และผูรับผิดชอบรายบุคคล เพ่ือใหเกิดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม และสามารถติดตามความ
ตองการ ตลอดจนความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการไดอยางตอเนื่องชัดเจน 
 

2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดพิจารณาถึงระบบงานหลักที่มีความสําคัญตอการบรรลุ

วัตถุประสงคตามพันธกิจของคณะ ซึ่งประกอบดวย 
1. ระบบงานวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา และการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาพื้นฐานใหกับคณะอ่ืน ๆ ในวิทยาเขตจันทบุร ี
2. ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ สนับสนุนการสรางงานวิจัยทั้งในระดับบุคคล ระดับสาขา 

ระหวางสาขา และกับหนวยงานภายนอก  ตลอดจนการสงเสริมการบริการวิชาการใหกับหนวยงานตาง ๆ 
3. ระบบงานกิจการนิสิต สงเสริมการจัดกิจกรรม โครงการในการพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะ 

และประสานการดําเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในระดับวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
4. ระบบงานประกันคุณภาพ สนับสนุนการดําเนินการดานการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
โดยระบบงานทั้ง 4 จะมีการดําเนินการประสานกัน โดยไดรับความรวมมือจากสาขาวิชา ในการสง

บุคลากรมารวมเปนคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนการทํางาน 
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ยังมีระบบสนับสนุนการดําเนินการในสวนของ

สํานักงานคณบดี จากกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรอีีกดวย 
 
2.1 ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
  2.1ข(1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  ไดพิจารณามา
จากเปาประสงคยุทธศาสตรของคณะ ซึ่งไดกําหนดระยะเวลาในการสัมฤทธิ์ผลภายใน 5 ป (พ.ศ. 2560 ถึง 
พ.ศ. 2564) รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
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  

3. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ และความ
เช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

1. รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ และ
ความเช่ียวชาญในงานที่รับผดิชอบ 
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เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร 
4. สรางการมีสวนรวม และรับผดิชอบตอสังคมสวนรวม 1. มีโครงการท่ีตอบสนองตอการมสีวนรวมทั้ง 3 ดาน ไดแก 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา 
2. นิสิตรอยละ 80 เขารวมโครงการท่ีสงเสริมความคิดเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจสรางสรรค หรือจิตอาสา หรือ
จิตสาธารณะ 

5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการภายในใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใน
การบริหารจัดการคณะ 
2. มีการดําเนินการครบถวนตามหลักธรรมาภิบาล 

 
  2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือเปาประสงคยุทธศาสตรของคณะ สามารถตอบสนองตอความทาทาย
เชิงกลยุทธ ดังที่แสดงในตารางที่ 2.1-3 สําหรับในการบริหารจัดการนั้นคณะไดมีแนวทางการกระจายการ
ดําเนินการลงสูระดับสาขาวิชา เพ่ือใหไดมีโอกาสในการนําเสนอโครงการที่สามารถตอบสนองตอเปาประสงค
ยุทธศาสตรของคณะ จากนั้นจึงไดมีการรวบรวมขอมูลและดําเนินการประชุมในคณะทํางานซึ่งประกอบดวย
ผูบริหาร และอาจารยประธานสาขา เพื่อพิจารณาขอเสนอการดําเนินโครงการตาง ๆ ซึ่งจะสามารถรวม
โครงการหรือกิจกรรมที่เหมือนกันเขาดวยกัน และลดการแยงชิงทรัพยากรภายในคณะ 
   
ตารางที่ 2.1-3 ความทาทายเชิงกลยุทธและเปาประสงคยุทธศาสตรของคณะ 

 ความทาทายเชิงกลยุทธ เปาประสงคยุทธศาสตร 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1. การพัฒนาการประชาสัมพันธ และกระบวนการรับเขา
ผูเรยีนที่มีคุณสมบติัเหมาะสมกับสาขาที่เลือกเรียน 
2. การพัฒนาหลักสตูรใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมและประเทศชาต ิ
3. การพัฒนาทักษะของนิสิตในดานความรูวิชาการและการ
นําไปใชใหเหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพของแตละสาขาวิชา 
4. การเสรมิสรางพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช
ชีวติท่ีเหมาะสม มีคณุธรรม จรยิธรรม จิตสาธารณะ และ
พลเมืองท่ีด ี

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ
และเชื่อมั่นในสังคม มีทักษะสากล และมี
คุณธรรม จรยิธรรมกํากับความรู
ความสามารถ 

2. การวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

1. การสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย การนําเสนอและ
ตีพิมพผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศของบุคลากรใน
คณะ 
2. การสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
3. การสงเสริมการวจิัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตร 
4. การสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายการวิจัย 

2. สรางงานวิจัย และการบริการวชิาการท่ี
มีคุณภาพ โดยอาศยัความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง หรือความหลากหลายของศาสตร
สาขาตางๆ ในคณะเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของสังคม 

3. บุคลากร 1. การสรรหาและรักษาไวซึ่งบุคลากร 
2. การสงเสริมและผลักดันการดําเนินการดานการพัฒนา
บุคลากร 

3. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
และความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผดิชอบ 
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 ความทาทายเชิงกลยุทธ เปาประสงคยุทธศาสตร 

4. ความ
รับผิดชอบ 
ตอสังคม 

1. การสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม 

4. สรางการมีสวนรวม และรับผดิชอบตอ
สังคมสวนรวม 

 
2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ
2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัต ิ
  2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ 
  แผนปฏิบัติการของคณะ ไดมาจากการดัดแปลงยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของคณะ เพ่ือสรางเปน
ชุดโครงการ และใหแตละสาขาวิชาไดนําเสนอโครงการ และรวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ
ของคณะ โดยมีแผนปฏิบัติการในระยะสั้นในรูปแบบของโครงการประจําป หรือโครงการตอเนื่อง และ
แผนปฏิบัติการในระยะยาวในลักษณะของชุดโครงการ ซึ่งแผนปฏิบัติการที่สําคัญสามารถแสดงไดที่ตาราง 
2.2-1 ตอไปนี้  
 
ตารางที่ 2.2-1 แผนปฎิบัติการที่สําคัญของคณะ 

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
มาตรฐานอาชีพของแตละ
สาขาวิชา 

1. ทดสอบความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการสอบ English 
Proficiency Test 
- โครงการ IT Proficiency 
Test 

2. สงเสรมินิสิตพัฒนาทักษะใน
สาขาอาชีพที่เก่ียวของ 

- โครงการแนะนํามาตรฐาน
วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะนิสิต
ดานวิชาชีพของหลักสูตร 

3. ทดสอบความสามารถทาง
วิชาการตามสาขา (Trial Exit 
Exam) 

- โครงการทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการตาม
สาขา (Trial Exit Exam) 
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เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนปฏิบัตกิารระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวอยางแผนปฏิบัตกิารระยะ
สั้น (โครงการ) 

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

1. เสริมสรางพัฒนาทักษะทาง
สังคม และทักษะการใชชีวิตท่ี
เหมาะสม 

- โครงการปฐมนเิทศ 
- 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 

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 
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เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ แผนปฏิบัตกิารระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวอยางแผนปฏิบัตกิารระยะ
สั้น (โครงการ) 

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
พัฒนาคณะ 2560 - 2564 

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ 
2560 - 2564 

5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีความรวดเร็ว โปรงใส 
ตรวจสอบได 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในคณะ 

- โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ
การคิดภาระงาน 
- โครงการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในคณะ 

 
  2.2ก(2) การนําแผนปฏิบตัิการไปสูการปฏิบัต ิ
  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการนั้น อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในคณะ รวมถึงการแจงระบุตัว
บุคคลผูรับผิดชอบ ดังนั้นจึงเปนถายทอดแผนปฏิบัติการโดยปริยาย แตอยางไรก็ตามไดมีการดําเนินเนนย้ําเม่ือ
ถึงระยะเวลาในการดําเนินงาน และการติดตามการดําเนินการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อให
สามารถบรรลุตามเปาประสงคยุทธศาสตรใหได รายละเอียดชองทางในการถายทอดและติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผน แสดงไดดังตารางที่ 2.2-2 
 
ตารางที่ 2.2-2 ชองทางในการถายทอดและติดตามแผนปฏิบัติการ 

ชองทาง กลุมเปาหมาย ชวงเวลา / ความถี่ 

การประชุมคณะทํางาน ผูบริหาร และอาจารยประธานสาขา ทุกเดือน 

การประชุมสาขา บุคลากรในสาขา ทุกเดือน 

การประชุมคณะ บุคลากรทุกคนในคณะ ทุก 2 เดือน 

การนัดหารือรายบคุคล บุคลากรทุกคนในคณะ ทุกภาคเรียน  

เครือขายสังคมออนไลน ตามแตละ
สาขาและกลุมงาน 

บุคลากรในสาขา/กลุมงาน หรือ 
บุคลากรทุกคนในคณะ 

เปนประจํา 

การประชุมนสิิต นิสิต หรือ ผูแทนนิสิต ทุกภาคเรียน 
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  2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
  ในดานการจัดสรรทรัพยากร คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดกระจายการสอบถามความตองการ
ทรัพยากรลงสูระดับสาขา เพ่ือใหสาขาไดจัดลําดับความตองการและความจําเปนของทรัพยากรที่จะใชในการ
ผลักดันแผนปฏิบัติการของสาขาและคณะ หลังจากนั้นจึงนําเสนอกลับมาสูคณะ เพื่อใหคณะทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวย ผูบริหารและประธานสาขาไดรวมกันพิจารณากลั่นกรอง โดยผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 ท้ังนี้หากมีการดําเนินการใดที่มีความตองการเปนพิเศษ หรืออยูนอกเหนือแผนปฏิบัติการแตเปนความ
ตองการจําเปนเรงดวน ก็สามารถนําเสนอตอผูบริหารโดยตรง ซึ่งเปนดุลยพินิจตามอํานาจและขอบเขตการ
อนุมัติของคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะ 
   

2.2ก(4) แผนดานบคุลากร 
  คณะและสาขาวิชา ไดรวมกันพิจารณาวางแผนดานบุคลากร โดยพิจารณาถึงการมีจํานวนบุคลากรที่
สอดคลองและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเปนสําคัญ 
นอกจากนั้นยังไดใหการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ โดยไดกําหนดใหมีทั้งแผน
ระยะสั้นและระยะยาวที่จะสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรของคณะ ทั้งในดานการรวมกับมหาวิทยาลัยใน
การจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม  หรือในดานการสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการ และการสงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ  
 
  2.2ก(5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
  คณะไดดําเนินการกําหนดตัวบงชี้วัดผลการดําเนินการจากระดับเปาประสงคยุทธศาสตร สูตัวบงชี้ใน
ระดับกลยุทธ และจากระดับกลยุทธสูระดับปฏิบัติการ เพื่อทําใหการวัดผลเกิดความสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหสามารถพิจารณาทิศทางการบริหารไดดียิ่งขึ้น สําหรับตัวบงชี้ที่สําคัญในแตละ
ระดับแสดงไดดังนี ้
 
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 
4. จํานวนครั้งในการออก
ประชาสมัพันธหลักสูตรนอก
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
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
ตัดคะแนนความประพฤติ 
หรือ ทุจริตในการสอบ 
3. จํานวนโครงการที่สงเสริม
การสรางคุณธรรม 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
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
คณะ 

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

2.2 สงเสริมและสนับสนุน
การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ 

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

2.3 สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและชุมชน 

1. จํานวนงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินและชุมชน 

2.4 สงเสริมการวิจยัเชิง
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 
2. รอยละของโครงการ
บริการวิชาการท่ีไดรบัผล
การประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดีข้ึนไป 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
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
สวสัดิการ 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. นิสิตรอยละ 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 

5. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ภายใน 

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริม
การมีสวนรวมของบุคลากรในการ
บริหารจดัการคณะ 

5.1 เสริมสรางการมีสวน
รวมของบุคลากรในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนา
และบรหิารคณะ 

1. จํานวนโครงการ หรือ
กิจกรรมสงเสริมการมสีวน
รวมของบุคลากรในการ
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
2. มีการดําเนินการครบถวนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

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 
  การคาดการณผลการดําเนินการของคณะ ดําเนินการภายใตการใชขอมูลในการตัดสินใจ ทั้งขอมูล
ภายในและขอมูลภายนอก โดยจากตัวชี้วัดในระดับกลยุทธที่มีการกําหนดคาเปาหมายในแตละปนี้ จากปที่1 
ถึง ปที่ 5 คณะโดยการประชุมระดมสมองของบุคลากรทั้งคณะจะรวมกันพิจารณาโดยใชผลการดําเนินการใน
อดีต และ สภาวการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเพื่อทบทวน และกําหนดคาเปาหมายใหมในการดําเนินการ  ซึ่งถา
หากการดําเนินการไดผลลัพธที่เปนไปตามคาเปาหมายแลว ในปถัดไปก็จะพิจารณาในการคงคาเปาหมาย หรือ
ปรับคาเปาหมายขึ้นเพื่อความทาทายในการดําเนินการของคณะ แตถาหากการดําเนินการในปจจุบันยังไม
เปนไปตามเปา ในปถัดไปก็อาจปรับคาเปาหมายลงเพ่ือใหคณะไดปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือกระบวนการในการ
ดําเนินการเพ่ือใหสามารถเปนไปตามคาเปาหมายได 
 
2.2 ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการ 
  โดยปกติคณะจะพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเปนประจําทุกปเพ่ือ
นํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการในปถัดไป แตในกรณีที่มีสถานการณหรือปจจัยที่ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
ไว หรือมีเหตุเรงดวนในการดําเนินการ ก็จะมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวเสนอตอคณบดี ซึ่งคณะทํางานจะรวม
ประชุมกันเพ่ือหาทางออกในการปรับเปลี่ยนการดําเนินการใหทันทวงที  แตทั้งนี้จะเปนไปตามกรอบการใช
ทรัพยากรที่กําหนดไว หรือเปนไปตามกรอบอํานาจ และความรับผิดชอบท่ีผูบริหารคณะสามารถใหการอนุมัติ
ได  
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หมวดท่ี 3 ลูกคา 
 

3.1 เสียงของลูกคา 
3.1 ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  3.1ก(1) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นท่ีมีอยูในปจจุบัน 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอคณะในปจจุบัน 
โดยมีชองทางในการรับฟงความตองการของแตละกลุมแตกตางกัน ดังแสดงไดในตารางท่ี 3.1-1 ตอไปนี้  
 
ตารางที ่3.1-1 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบันของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

กลุมผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

สิ่งที่รับฟง ชองทางในการรับฟง งานท่ีเกี่ยวของ ชวงเวลา/ความถี ่

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

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

- งานวิชาการ 
- งานกิจการนิสิต 

ทุกภาคการศึกษา 

คณะตาง ๆ ในวิทยา
เขตจันทบุร ี

- ความตองการในการ
จัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาตาง ๆ 

- อาจารยผูสอน 
- อาจารยประธาน
สาขา 
- ผูชวยคณบดฝีาย
วิชาการ 

- งานวิชาการ 
 

กอนเปดภาคเรียน
ของทุกปการศึกษา 

ผูใชบัณฑิต 
ผูประกอบการ 

- คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของ
หนวยงาน 
- ความรู ทักษะที่
ตองการใหมีในบัณฑติ 

- อาจารยที่ปรึกษา 
สหกิจและฝกงาน 
- แบบสํารวจความคิด
เห็นตอผูใชบัณฑิต 

- งานประกันคุณภาพ 
- งานวิชาการ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ผูรับบริการวิชาการ - ความตองการในการ
รับการถายทอด
ความรูและทักษะใน
การปฏิบัต ิ

- การสํารวจขอมูล 
- การพบผูแทน
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 
- เครือขายสังคม
ออนไลน 

- งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ตลอดปการศึกษา 

 
  เมื่อไดขอความความตองการตาง ๆ แลว คณะและสาขาวิชาจะไดนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียแตละ
กลุมในอนาคต 
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  3.1ก(2) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นท่ีพึงมี 
  สําหรับลูกคาในอดีต และลูกคาในอนาคต คณะก็ไดจัดชองทางในการรับฟงความตองการ และขอมูล
ปอนกลับ 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 

- ผูท่ีเคยไดรับการ
อบรมจากคณะ 

- การนําความรูและ
ทักษะไปใชประโยชน 
- ความตองการในการ
อบรมหรือพัฒนา
เพ่ิมเตมิ 

- การสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 
- เครือขายสังคม
ออนไลน 

ตลอดปการศึกษา - การจัดโครงการ
บริการวิชาที่
ตอบสนองตอความ
ตองการเพ่ิมเติม 

ลูกคาในอนาคต 
นักเรียนและ
ผูปกครอง 

- หลักสูตร เน้ือหาวิชาที่
ตองการเรียน 
- รูปแบบในการนําเสนอ
ขอมูลของคณะและ
สาขา 
- ความคาดหวังของ
ผูเรยีนและผูปกครอง 
- การบริการท่ีตองการ
ใหม ี

- การออกหนวย
แนะนําหลักสูตร 
- การจัดคาย หรือ
บริการวชิาการกับ
กลุมนักเรียน 
- สายตรงผูบริหาร 
- เครือขายสังคม
ออนไลน 
- แบบสอบถาม 

ตลอดปการศึกษา - การปรับปรุงรูปแบบ
การนําเสนอขอมูล
หลักสตูรในการออก
หนวย 
- การปรับปรุง
หลักสตูรใหตอบสนอง
ตอความตองการ 
 

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

- ความตองการในการ
จัดหลักสูตรในการอบรม  
- การของรับการปรึกษา
ปญหา 

- การสํารวจ 
- การพบผูแทน
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 

ตลอดปการศึกษา - การออกแบบการ
บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองตอความ
ตองการ 

 
3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  3.1ข(1) ความพงึพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน 
  สําหรับการดําเนินการของคณะนั้น จะมุงเนนในประเด็นของการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในกลุมตาง ๆ เปนหลักกอน ซึ่งมีทั้งการดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา และ
การดําเนินการในสวนของคณะ โดยจะมีวิธีการประเมินผลที่แตกตางกันแตละกลุมดังนี ้
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ตารางที่ 3.1-3 วิธีการประเมินผลความพึงพอใจสําหรับผูรับบริการ 
กลุมผูรับบริการ 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 

- ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ - แบบสอบถามผูใชบัณฑิต 
- แบบประเมินสหกิจ 

- การปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
- การนําขอมูลไปใชเปนปจจัยในการสราง
คูเทียบเพ่ือการพัฒนา 

- ผูรับบริการวิชาการ - แบบประเมินความพึงพอใจตอการรับ
บริการ 
- การสังเกตพฤติกรรมผูรับการอบรม 

- การนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการ
จัดบริการวิชาการ 
- การสรางหลักสตูรที่ตอบสนองความ
ตองการ 

- ศิษยเกา - แบบประเมินบณัฑิต 
- แบบประเมินโครงการดานศิษยเกา 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอ
ความตองการของตลาด 
- การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมเพ่ือการ
สานสมัพันธกับศิษยเกา 

 
  สําหรับในประเด็นการประเมินความผูกพันของลูกคานั้น ทางคณะมีแนวทางในการพิจารณาสําหรับ
กลุมผูรับบริการวิชาการในอนาคต ซึ่งถาหากผูรับบริการวิชาการมีความพึงพอใจตอการรับบริการก็อาจจะมา
รับบริการในหลักสูตรอ่ืน ๆ รวมถึงแนะนําใหกับผูอื่นท่ีรูจักเขามารวมรับการอบรมได ซึ่งจะสงผลดีตอการจัด
โครงการของคณะตอไป 
 
  3.1ข(2) ความพงึพอใจเปรียบเทียบกับคูแขง 
  คณะไดพิจารณาเลือกคูเทียบทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตรแลว โดยพิจารณาจากสถาบันที่มี
การจัดการศึกษาและมีบริบทคลายคลึงกัน และไดวางแนวทางในการรวบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับความพึง
พอใจลูกคาแตละกลุมไว แตยังไมไดติดตอประสานขอความรวมมือกับสถาบันคูเทียบอยางชัดเจน ดังนั้นใน
อนาคตคณะจะไดดําเนินการประสานความรวมมือ เพ่ือการใชขอมูลรวมกันในการพัฒนาองคการตอไป 
 
3.2 ความผูกพันของลูกคา 
3.2 ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนและกลุมลูกคาอื่น 

3.2ก(1) หลักสูตรและบริการ 
ในการพัฒนาหลักสูตรของคณะนั้น ไดอาศัยการสํารวจขอมูลจากบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้
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ตารางที่ 3.2-1 ผูเก่ียวของกับการใหขอมูลการพัฒนาหลักสูตร 
ผูเกี่ยวของ วิธีการสํารวจขอมูล 

- นิสิตปจจุบัน - การสัมภาษณ  
- การทําแบบสอบถาม - ศิษยเกา 

- ผูใชบัณฑิต /ผูประกอบการ 
- นักเรียน / ผูปกครอง 
- ผูทรงคุณวุฒิในสาขา - การสัมภาษณ 

- การวพิากษหลักสตูร 

 
  นอกจากนั้นยังตองอาศัยขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบดวย อาทิเชน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสรางเปนหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตอความตองการของนักเรียนและผูปกครองได 
 ในขณะเดียวกัน สําหรับการใหบริการวิชาการ ก็จําเปนตองสํารวจความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
และศักยภาพของคณะในการสรางบริการวิชาการที่เกิดประโยชนสูงสุด 
 
  3.2ก(2) การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  คณะและมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่นในหลายลักษณะแตกตางกันตามกลุม 
รวมถึงการสงเสริมชองทางการเขาถึงสารสนเทศ ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3.2-2 
 
ตารางที่ 3.2-2 สิ่งสนับสนุนและชองทางการเขาถึงสารสนเทศ 

ผูเกี่ยวของ ส่ิงสนับสนนุ ชองทางการเขาถึงสารสนเทศ 
- นิสิต - ทุนสงเสริมการศึกษา 

- การใหคําปรึกษาทางการศึกษาและ
การศึกษาตอ 
- บริการดานสุขภาพ 

- เวบ็ไซตของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

- ผูรับบริการวิชาการ - บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ - เว็บไซตของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

- ศิษยเกา - สิทธิประโยชนดานการใชบริการของ
มหาวิทยาลยั 

- เวบ็ไซตของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

- นักเรียน / ผูปกครอง - การใหโควตาเขาศึกษา 
- การบริการวิชาการแกนักเรียน 

- เวบ็ไซตของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

- ผูใชบัณฑิต / ผูประกอบการ - การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ - เว็บไซตของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 

   
  3.2ก(3) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  ในการจําแนกกลุมลูกคาของคณะนั้น นอกเหนือจากการจําแนกตามแนวคิดของลูกคาในอดีต ลูกคา
ปจจุบันและลูกคาในอนาคตแลวนั้น คณะไดใหความสําคัญกับกลุมลูกคาที่อยูในเขตภาคตะวันออก เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่ตั้งของคณะอยูในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยูในเขตภาคตะวันออกตอนลาง  
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 ดังนั้นการดําเนินการของคณะจึงมุงเนนตอบสนองตอความตองการในเขตภาคตะวันออกเปนหลัก 
ตัวอยางเชน 
 - ดานการพัฒนานิสิต คณะใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก  รวมถึงในจังหวัด
จันทบุรีเปนพิเศษ  นอกจากนั้นหลักสูตรที่เปดสอนก็มีความสอดคลองเหมาะสมกับเขตจังหวัดภาคตะวันออก 
 - ดานการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสงเสริมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองให
เกิดประโยชนตอทองถิ่นภาคตะวันออก เชน การเลี้ยงผึ้งชันรง การพัฒนาวิสหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออก 
การจัดโครงการคายทักษะคอมพิวเตอรท่ีมุงเนนโรงเรียนจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เปนตน 
 
3.2 ข. การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ 
 ในดานการจัดการความสัมพันธกับลูกคานั้น คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมีการดําเนินการกับ
ลูกคาในแตละกลุมแตกตางกันดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.2-3 การจัดการความสัมพันธกับลูกคา 

กลุมลูกคา การจัดการความสัมพันธ 
- นิสิต - การใหคําปรึกษา และการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 

- การสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การศกึษาดูงาน การอบรมและ
การพัฒนาวิชาชีพ 

- ผูรับบริการวิชาการ - การติดตามผลหลังการไดรับการอบรม 
- การสรางกลุมสื่อสารระหวางผูเขาอบรมและวิทยากร 

- ศิษยเกา - การสรางเครือขายศิษยเกา เพื่อประสานการใหบริการวิชาการตาง ๆ 
- นักเรียน / ผูปกครอง - การจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบของคายวิชาการ และ

กิจกรรมการประกวดแขงขัน เพ่ือใหเกิดความผูกพันกับคณะ 
- ผูใชบัณฑิต / ผูประกอบการ - การติดตามผลหลังการรับบัณฑิตเขาทํางาน 

- การใหการชวยเหลือทางธุรกิจ 
 
  3.2ข(2) การจัดการขอรองเรียน 
 คณะมีการดําเนินการเพ่ือรับฟงขอรองเรียนในชองทางตอไปนี้  
  1. ผานอาจารยที่ปรึกษา  

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

เพ่ือประสานความรวมมือกับผูที่มีหนาที่เก่ียวของมาดําเนินการแกปญหาตอไป  
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หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 
4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ 
  4.1ก(1) ตัววัดผลการดําเนินการ 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรได กําหนดแผนปฏิบัติการประจําคณะ และใช  Google 
Application เปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามการดําเนินการ สําหรับในดานขอมูลและสารสนเทศที่ใชใน
ประกอบการดําเนินการและตัดสินใจนั้น ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 คณะและสาขาวิชาเปนผูจัดเก็บ
ขอมูลเอง เชน การจัดโครงการบริการวิชาการของคณะและสาขาวิชา และสวนที่ 2 กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี เปนหนวยสนับสนุนใหบริการจัดเตรียมและสงขอมูลให  ดังนั้นในการดําเนินงานของคณะจึงใชขอมูล
และสารสนเทศมาเปนตัวพิจารณาผลการดําเนินการตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และมีการประชุมติดตามการ
ดําเนินการอยูเปนระยะ รวมถึงมีการสรุปผลการดําเนินงานในแตละป พรอมทั้งกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติตอไป  สําหรับยุทธศาสตร กลยุทธ ชุดโครงการและตัววัดผลที่กําหนดแสดงไดดังตารางที่ 4.1-1 
ตอไปนี้  
 
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 

2. พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม 

1. รอยละของบัณฑติที่มีงานทํา
สัมพันธกับสาขาทีเ่รียน 
2. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการ
ปรับปรุงโดยใชขอมูลจากการมีสวน
รวม หรือขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 

1.3 การพัฒนาทักษะของ
นิสิตในดานความรูวิชาการ
และการนาํไปใชใหเหมาะสม

1. ทดสอบความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ และการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. รอยละของนิสิตทีมี่ระดับ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี
ขึ้น 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

กับมาตรฐานอาชีพของแตละ
สาขาวิชา 

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

2.2 สงเสริมและสนับสนุน
การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ 

1. สงเสรมิและสนับสนุนการ
นําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัย 

1. จํานวนงานวิจัยที่นําเสนอในเวที
วิชาการในประเทศ หรือตางประเทศ 



 

37 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

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 
2. รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 
3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
หรือทักษะในสาขาวิชา 
4. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
(ชุดโครงการ) 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

4. พฒันาการมีสวน
รวมและการ
รับผิดชอบตอสังคม 

4.1 การสงเสรมิกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา หรือการกีฬา 

1. การสงเสริมกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ศาสนา หรือการกีฬา 

1. จํานวนโครงการที่มีการสงเสริม
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 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดพิจารณาเลือกคูเทียบท้ังในระดับคณะและระดับหลักสูตรแลว 
โดยพิจารณาจากสถาบันที่มีการจัดการศึกษาและมีบริบทคลายคลึงกัน แตมีการดําเนินการที่เหมาะสมเปนคู
เทียบเพื่อการพัฒนาของคณะ โดยในชวงแรกนี้จะมุงเนนไปที่การเทียบในระดับหลักสูตร ในบางประเด็นที่
สามารถขอขอมูลในเบื้องตนได ซึ่งแตละสาขาจะเปนผูนําเสนอตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และสวน
งานตางสถาบัน  ซึ่งขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบนั้นจะชวยในการพิจารณาถึงกระบวนการบริหารจัดการภายใน
คณะและหลักสูตร จะสามารถผลักดันใหบรรลุพันธกิจไดมากนอยเพียงใด 
   
  4.1ก(3) ขอมูลผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  คณะมีวิธีการใชขอมูลของผูรับบริการมาปรับปรุงการดําเนินการทั้งในระดับคณะและสาขา ในลักษณะ
ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1-2 การใชขอมูลของผูรับบริการมาปรับปรุงการดําเนินการ 
กลุมลูกคา งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานกิจการนสิิต 

- นิสิต - การปรับปรุงหลักสูตร หรือ
รายวิชาในแตละสาขา  

- การสงเสริมทักษะการวิจัยให
นิสิต 

- การจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
ตามคณุสมบัติบณัฑิตอันพึง
ประสงค 
- การปรับปรุงบริการและ
สวัสดิการใหกับนิสติ 

- ผูรับบริการวิชาการ  - การพัฒนางานวิจัยให
สอดคลองกับความตองการ 
- การพัฒนาหลักสตูรการ
บริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
ตามความตองการของตลาด 

 

- ศิษยเกา - การปรับปรุงหลักสูตร หรือ
รายวิชาในแตละสาขา 

- การพัฒนาหลักสตูรการ
บริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
ตามความตองการของตลาด 

- การจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
ตามคณุสมบัติบณัฑิตอันพึง
ประสงค 
- การปรับปรุงบริการและ
สวัสดิการใหกับนิสติ 

- นักเรียน / ผูปกครอง - การปรับปรุงหลักสูตร หรือ
รายวิชาในแตละสาขา 

 - การปรับปรุงบริการและ
สวัสดิการใหกับนิสติ 

- ผูใชบัณฑิต / 
ผูประกอบการ 

- การปรับปรุงหลักสูตร หรือ
รายวิชาในแตละสาขา ให
สอดคลองตามความตองการ
ของตลาด 

- การพัฒนาหลักสตูรการ
บริการวิชาการ  ใหสอดคลอง
ตามความตองการของตลาด 

- การจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
ตามคณุสมบัติบณัฑิตอันพึง
ประสงค 

 
4.1ก(4) ความคลองตัวของการวัด 

  คณะมีการวางระบบการวัดผลการดําเนินการทั้งในระดับสาขาและระดับคณะทุกปผานการประเมิน
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลลัพธ ขอเสนอแนะ ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินการในรอบปถัดไป  นอกจากนี้ยังมีการวัดการดําเนินการผลตามยุทธศาสตรของคณะ ซึ่งสอดคลองตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดรายป เปนระยะ 5 ป ซึ่งจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนคา
เปาหมายในการดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพการณได 
  ในขณะเดียวกันคณะและกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลการดําเนินการ
ดานตาง ๆ ไว ซึ่งสามารถนํามาใชประกอบการวิเคราะห และวัดผลการดําเนินการ หากมีความตองการนํา
ขอมูลเพ่ิมเติมไปใชประกอบการตัดสินใจได 
 
4.1 ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 
  คณะมีแนวทางในการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ และขีดความสามารถในการดําเนินการ 
ผานรูปแบบการประชุมรวมกันทั้งในการประชุมสาขา การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ การประชุมคณะทํางาน  
การประชุมคณะ และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยใชขอมูลตัวชี้วัดที่แตละสวนไดมีหนาที่
รับผิดชอบ เชน อัตราการคงอยูของนิสิตชั้นปที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 การจัดโครงการบริการวิชาการ เปน
ตน  โดยไดใชขอมูลผลการดําเนินการในอดีต พิจารณารวมกับขอมูลภายนอก และองคการคูเทียบเปนปจจัยใน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
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 4.1 ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ 
4.1ค(1) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรตองการผลักดันใหเปนองคการท่ีใชงานวิจัยเปนแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง  ดังนั้นงานวิจัยและบริการวิชาการ จึงไดจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อผลักดันใหอาจารยภายใน
คณะผูมีความรูความชํานาญในการวิจัยได เปนผูถายทอดประสบการณ และเปนพ่ีเลี้ยงในการทําการวิจัยใหกับ
อาจารยใหม รวมถึงคณาจารยทานอ่ืนในคณะ  โดยไดมีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปน
ทางการ เชน การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานวิจัย เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยที่เคยทํางานวิจัยได
แบงปนประสบการณ และอาจารยรุนใหมไดรับการถายทอดประสบการณ ซึ่งเปนการเปดโอกาสในการพัฒนา
งานวิจัยระหวางศาสตร ซึ่งเปนสมรรถนะหลักของคณะและเปนตัวชี้วัดหนึ่งในยุทธศาสตรของคณะ ในสวนที่
ไมเปนทางการ เชน การรวมกลุม หรือจับคูคณาจารยเพ่ือพัฒนาการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย 
 นอกจากนั้นแลวคณะ ยังสงเสริมใหมีการจัดกิจการรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการอบรมทั้งที่
วิทยากรเปนบุคลกรภายในคณะ และบุคลากรภายนอก รวมไปถึงในการที่บุคลากรของคณะไดไปอบรม หรือ
ศึกษาดูงานตาง ๆ ก็จะใชการโอกาสในการจัดประชุมคณะเปนพ้ืนที่ในการแชรประสบการณและความรูที่ได
ถายทอดใหแกกัน 
 
  4.1ค(2) ผลการดําเนินการในอนาคต 
  การพิจารณาผลการดําเนินการในอนาคตนั้น คณะไดพิจารณาผลการดําเนินการในปจจุบันที่เกิดข้ึน
ตามปจจัยตัวชี้วัดตาง ๆ จากนั้นจึงไดพิจารณาขอมูลการดําเนินการในอดีตของคณะ ควบคูกับการนําขอมูล
ปจจัยภายนอก มาประกอบการตัดสินใจ เชน ขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
นโยบายภาครัฐ กระแสแนวโนมของเทคโนโลยี เปนตน รวมกับขอมูลการดําเนินการของคูเทียบ เปนแนวทาง
ในการคาดการณผลการดําเนินการ โดยการดําเนินการเหลานี้มีการถายทอดจากระดับคณะ สูระดับสาขา และ
คณะกรรมการตาง ๆ ดังภาพที่ 4.1-1 เพื่อใหทุกสวนไดมีขอมูลประกอบเพ่ือรวมกันปรับปรุงการดําเนินการ
ของคณะตอไป 
 
  4.1ค(3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม 
  ในการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะนั้น หลังจากที่ในแตละระดับไดมีการประชุมเพื่อพิจารณา
ทบทวนผลการดําเนินการแลว ก็จะมีการสงขอมูลขึ้นมาในแตละระดับจากคณะกรรมการตาง ๆ สาขา และ 
จนถึงคณะทํางาน แสดงไดดังภาพที่ 4.1-1 ซึ่งจะมีการนําเสนอขอมูลท่ีสมควรไดรับการปรับปรุงการดําเนินการ 
หรือ โอกาส ขอจํากัดที่พบในการดําเนินงาน  จากนั้นในการประชุมในระดับคณะก็จะไดมีการนําเสนอเพ่ือ
รวมกันพิจารณากําหนดประเด็นที่ตองติดตามปรับปรุง   
 ท้ังนี้ในประเด็นการสรางนวัตกรรมขององคการนั้น คณะมีแนวทางในการผลักดันการสรางนวัตกรรม
จากงานวิจัย  และในอนาคตจะไดสงเสริมใหแตละสาขาวิชาไดมีโอกาสพัฒนางานวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ
ดําเนินงานของคณะ และสงผลใหเกิดเปนนวัตกรรมตอไป 
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ภาพที่ 4.1-1 ทิศทางการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการคณะ 
 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ก. ความรูของสถาบัน 

4.2ก(1) การจัดการความรู 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดดําเนินการจัดการความรูโดย สามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 
1. สําหรับบุคลากรภายในคณะ  การดําเนินการมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 การรวบรวมขอมูล ทั้งทางดานความชํานาญ เชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะ  และความ
ตองการในการไดรับการอบรม หรือเพ่ิมพูนทักษะของบุคลากรในคณะ 

1.2 พิจารณาคัดเลือกประเด็นหรือหัวขอที่บุคลากรตองการ ซึ่งหากเปนดานท่ีมีบุคลากรใน
คณะมคีวามเชี่ยวชาญ ก็จะดําเนินการเชิญใหเปนวิทยากรในการถายทอดความรู  หรืออาจเชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกที่มีความรูความสามารถสอดคลองตามความตองการของบุคลากรในคณะ 

1.3 จัดกิจกรรม หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีดี
ใหกับบุคลากรในคณะ  

1.4 ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงตอ หรือ ตอยอดการจัดอบรม 
  2. สําหรับบุคคลภายนอก หรือผูรับบริการวิชาการ มีการดําเนินการดังนี ้
   2.1 งานวิจัยและบริการวิชาการ หรือ แตละสาขาวิชา ไดรับทราบความตองการในการ
ถายทอดความรู หรือทักษะจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
  2.2 แตละสาขาวิชาพิจารณาถึงโอกาสและความเปนไปไดในการใหบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอความตองการ รวมถึงการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดการบริการ
วิชาการ 
  2.3 ดําเนินการขออนุมัติและจัดโครงการบริการวิชาการ พรอมท้ังประเมินผลโครงการเพ่ือ
เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินการในอนาคต 
 สําหรับการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งสองลักษณะนั้นจะชวยใหเกิดการพัฒนาทั้งในดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาการตางศาสตรของบุคลากรในคณะ และเปนโอกาสในการรับฟงความตองการทั้งจาก
บุคลากรภายในและผูใชบริการภายนอกในการปรับปรุงการใหบริการของคณะได 
 
  4.2ก(2) การเรียนรูระดับสถาบัน 
  ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะนั้น เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูขามศาสตรตาม
สมรรถนะหลักของคณะ โดยบุคลากรดานวิทยาศาสตรจะไดมีโอกาสในการรับรูถึงการจัดการศึกษา  การ
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พัฒนางานวิจัยฝงมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในขณะเดียวกับบุคลากรดานศิลปศาสตร ก็จะไดมีโอกาส
รับรูถึงเครื่องมือ และแนวทางดานวิทยาศาสตร ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนางานวิจัยของ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได  ซึ่งเปนการใชทรัพยากรบุคคลที่มีในคณะอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการ
เรียนรูและทํางานรวมกันตามแนวคิดคานิยมของคณะ 
 
4.2 ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.2 ข(1) คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ 
 ขอมูล และสารสนเทศหลักของคณะไดรับการจัดเก็บและรวบรวมโดยระบบสารสนเทศรวมของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมี สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนผูดูแล สวนขอมูลในระดับปฏิบัติการของคณะ
นั้นจะมีกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเปนผูดําเนินการและดูแลรักษาขอมูลและสารสนเทศ ซึ่งในการปฏิบัตินั้น
เอกสารที่มีความสําคัญจะมีทั้งการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) และ ไฟลเอกสาร (Soft File) 
ซึ่งทําใหยืนยันถึงความถูกตอง ครบถวนของขอมูล   
 นอกจากนั้น ในสวนของการดําเนินการโดยบุคลากรในคณะ ไดใช Google Application ในการ
จัดเก็บรวบรวม และกระจายขอมูลในการดําเนินการ ซึ่งสามารถทําใหผูใชงานไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงได
ทันเวลา รวมถึงการกําหนดการเขาถึงขอมูลไดตามความเหมาะสม 
  
  4.2ข(2) ความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 
 การจัดการดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศนั้น มหาวิทยาลัยไดมีการใชระบบ
การยืนยันตัวบุคคล (Username Password) กอนการเขาใชงานระบบสารสนเทศ และเครือขายอินเทอรเน็ต 
รวมถึงการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลแตกตางกันตามแตละหนาที่ของบุคลากร   
 สําหรับในดานการสํารองขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยไดใหพ้ืนที่บน Google Application 
เพ่ือใชในการสํารองไฟลการทํางานตาง ๆ 

สวนการดําเนินการของคณะนั้น ไดจัดหาเครื่องสํารองไฟทั้งแบบสวนบุคคล และแบบรวมเพ่ือปองกัน
ปญหาไฟดับ และการสนับสนุนโปรแกรม Antivirus เพ่ือปองปญหาภัยคุกคามตอระบบเครือขาย ขอมูล และ
สารสนเทศ 
 
  4.2ข(3) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 
  เนื่องจากขอมูล และสารสนเทศหลักของคณะไดรับการจัดเก็บและรวบรวมไวในระบบสารสนเทศท่ี
ไดรับการดูแลโดยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา ทําใหมีความพรอมตอการใชงานตลอด 24 ชม. 
  ในดานของการเขาใชงานระบบเครือขายนั้น กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีหนวยงานยอย คือ   
โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบ โดยไดดําเนินการติดตั้งระบบ
เครือขายไรสายใหครอบคลุมในทุกอาคาร และไดรับความรวมมือจากบริษัทเอกชนเขามาขยายชองทางในการ
ใชงานอินเทอรเน็ตใหมากยิ่งข้ึน 
   
  4.2ข(4) คุณสมบัติของฮารดแวรและซอฟตแวร 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดมีการดําเนินการเก่ียวกับ ฮารดแวรและซอฟตแวรเพ่ือการ
ทํางานดังนี ้
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 1. ฮารดแวร ในปจจุบันมี 2 รูปแบบคือ  
   1.1 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบที่ซื้อขาดจากบริษัท จะมีบุคลากรจากโครงการ
จัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูดูแลประสานงานซอมแซม รวมกับบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถาหากเครื่องไมสามารถซอมแซมไดก็จะดําเนินการจําหนายออกจากระบบและจัดหา
เครื่องใหมทดแทน 
  1.2 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบที่เปนลักษณะเชาพรอมบริการ ซึ่งในปจจุบัน
คณะดําเนินการในลักษณะนี้ เนื่องจากจะมีการรับประกันและการดูแลรักษาจากบริษัท ซึ่งจะชวยลดภาระดาน
การดูแลฮารดแวรของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได 
  2. ซอฟตแวร  ในการดําเนินการดานซอฟตแวร มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์เปนอยาง
มาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีขอตกลงกับบริษัท Microsoft ในการใชซอฟตแวรสําหรับบุคลากรทางการศึกษา  ใน
ขณะเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการติดตั้งโดยบุคลากรของโครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะตองเปนซอฟตแวรที่มลีิขสิทธิเ์ทานั้น  
  สําหรับการดําเนินการของคณะจะมีการสอบถามความตองการและความจําเปนในการซื้อซอฟตแวร
ลิขสิทธิเ์พ่ือการจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจากการสนับสนุนโปรแกรม Antivirus แกบุคลากรของคณะ 
   

4.2ข(5) ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน 
 สําหรับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยโดยสํานักคอมพิวเตอรจะมีการสํารองขอมูลจากระบบ
สารสนเทศตาง ๆ อยูเปนระยะเพ่ือรองรับการเกิดปญหาในการใชงาน 
 สวนของวิทยาเขตจันทบุรี จะมีโครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
ผูดําเนินการสํารองขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ ที่เปนการดําเนินการเฉพาะสวนของวิทยาเขต 
  ในดานการดําเนินการของคณะนั้น เนื่องจากเปนคณะไมไดมีบุคลากรในดานนี้โดยตรง จึงไดตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในสวนของคณะ เพ่ือวิเคราะหถึงสภาวะฉุกเฉินในลักษณะตาง ๆ และแนวทางการ
รับมือ จากนั้นจึงรายงานตอผูบริหารคณะ เพ่ือใหผูบริหารคณะไดรวมประชุมกับผูบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
ในการหาวิธีการในการปองกันปญหา และการฟนฟูภายหลังการเกิดปญหา 
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หมวดท่ี 5 บุคลากร 
 

 บุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตลอดจน
การสรางบรรยากาศในการทํางานอยางมีความสุขใหแกบุคลากรจึงเปนเรื่องที่คณะใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment) 
5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
  ในประเด็นของขีดความสามารถคณะใหความสําคัญใน 4 ประเด็น หลัก ไดแก 
 1. ความสามารถในการสอนและการบริการวิชาการ 
 2. ความสามารถในดานการวิจัยและการแสวงหาความรวมมือดานงานวิจัย 
 3. ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 4. ความสามารถในการเปนผูนํา และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 โดยคณะจัดใหมีการอบรมพัฒนา ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมจากภายนอกเพื่อพัฒนา
ทักษะ ความรูความสามารถในดานตาง ๆ อีกทั้งคณะยังจัดใหมีการพูดคุย แนะนํา สงเสริมความรูความสามารถ
ในดานตาง ๆ เหลานี้ในการประชุมใหญของคณะเปนประจําทุกป 
 ในสวนของอัตรากําลัง คณะดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังใหสอดคลองกับขอกําหนดของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจํานวน
อัตรากําลังเสนอผานกองแผนงาน เพ่ือใหอธิการบดีอนุมัติ  ทั้งนี้ขึ้นกับแผนการพัฒนาคณะในการกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรที่จะรับบุคลากรเพิ่มขึ้นดวย 
  สําหรับในปจจุบันจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูเทียบกับเกณฑดังกลาวแสดงไดดงัตารางท่ี 5.1-1 
 
ตารางที่ 5.1-1 จํานวนบุคลากรเทียบกับเกณฑ 

ประเภท สาขา/กลุมงาน จํานวน
บุคลากรที่
ปฏิบัตกิาร 

จํานวน
บุคลากรที่ลา

ศึกษาตอ 

จํานวน
บุคลากรตาม

เกณฑ 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยในป
การศึกษา 

สายวิชาการ 
(อาจารย) 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 5 2 5 12 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 1 5 13 
สาขาบริหารธรุกิจ  
(กลุมวิชาการตลาด  
และกลุมวิชาการเงนิ) 

6 1 6 13 

สาขาการจัดการโลจสิติกสและ
การคาชายแดน 

5 - 5 10 

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

8 - 5 13 

กลุมศึกษาทั่วไป 6 1 - 13 
สายสนบัสนุน นักวิทยาศาสตร 4 - - - 

นักวิชาการศึกษา 1 - - - 
รวม 43 - - - 
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  เมื่อพิจารณาขอมูลจะเห็นไดวาในดานภาระงานสอนตอปนั้น ไมเกินกวาเกณฑขั้นสูงของภาระงาน แต
เมื่อพิจารณาในดานจํานวนบุคลากรของแตละสาขาวิชาพบวา บางสาขาวิชามีจํานวนคนเกินกวาเกณฑ บาง
สาขามีจํานวนคนพอดีเกณฑ  
 
  5.1ก(2) บุคลากรใหม 
 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และรักษาไวซึ่ง
บุคลากรใหมของคณะดังนี้ 
  1. การสรรหาบุคลากร 
 คณะและสาขาวิชา รวมกันกําหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข กรอบภาระงานการรับผิดชอบ พรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในคณะ จากนั้นจึงไดประกาศรับสมัครผานชองทาง
ตาง ๆ 
  2. การคัดเลือก 
 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกตามที่ไดประกาศไว ซึ่งมีท้ังการสอบขอเขียนเพื่อพิจารณา
ความรูความสามารถ และการสอบสัมภาษณ ซึ่งอาจรวมถึงการสอบสอน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงกําหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. การบรรจุ 
 เมื่อไดผูผานเกณฑคุณสมบัติเปนที่เรียบรอย จะไดมีการติดตอใหทําสัญญาการปฏิบัติงาน โดยจะมี
ระยะการทดลองงานตามแตประเภทของบุคลากร ซึ่งในขณะนั้นคณะและสาขาวิชาจะไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการทดลองงานควบคูไป 
 4. การรักษาไวซึ่งบุคลากรใหม 
  การดําเนินการของคณะและสาขาเพ่ือการรักษาไวซึ่งบุคลากรใหมนั้น แบงเปน 2 ลักษณะ 
   4.1 การดูแลดานภารกิจของบุคลากร คณะและสาขา จะไดรวมกันกําหนดพี่เลี้ยงเพ่ือให
คําปรึกษาทั้งในดานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในบุคลากรสายวิชาการก็จะมีการใหการแนะนําทั้งทางดานการ
สอนและการประเมินผล  ดานการวิจัยและบริการวิชาการ ดานการประพฤติตัวที่เหมาะสม รวมถึงภารกิจ
หนาที่ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งมีทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  
  4.2 การดูแลดานชีวิตความเปนอยูและการปรับตัวเขากับองคการ คณะและกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี จะไดรวมกันจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งทางดานกายภาพ เชน หองปฏิบัติงาน อุปกรณประกอบ 
รวมถึงอาคารที่พักหากมีความจําเปน เปนตน 
  4.3 การจัดทําแผนพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล เพื่อเปนการเตรียมการใหกับบุคลากร
พัฒนาตนเองตามเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญา และเพื่อการตออายุสัญญาจาง ทั้งเรื่องของภาระงานข้ันต่ํา 
การทําตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนการศกึษาตอของแตละบุคคล 
  สําหรับประเด็นของบุคลากรใหมนั้นคณะไดใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยไดมีการกําหนดเปนกล
ยุทธ การสรรหาและรักษาไวซึ่งบุคลากร ในยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
  

5.1ก(3) การทํางานใหบรรลุผล 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร สงเสริมการทํางานเปนทีมเพ่ือใหงานสามารถการบรรลุผลได 

ดังนั้นในจึงใหความสําคัญกับการทํางานท้ังในระดับของสาขา และคณะกรรมการตาง ๆ ทั้งนี้ไดกําหนดใหมี
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ตัวแทนของแตละสาขาเขารวม โดยที่บุคลากรแตละคนจะตองมีสวนรวมเปนคณะกรรมการอยางนอย 1 ชุด 
ซึ่งคณะกรรมการท่ีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดกําหนดมีดังนี ้
 
ตารางที่ 5.1-2 คณะกรรมการตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

คณะกรรมการ ผูบริหารที่ประสานงานหลักในคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการภาระงาน 
รองคณบด ี2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. คณะกรรมการสวัสดิการ 
4. คณะกรรมการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
5. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ 
6. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

7. คณะกรรมการกิจการนิสิต ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 

8. คณะกรรมการประกันคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

 
  จะเห็นไดวาในแตละคณะกรรมการแตละชุดจะมีการผสมผสานบุคลากรทั้งดานวิทยาศาสตรและดาน
ศิลปศาสตร ซึ่งจะเปนการใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของคณะในการผสมผสานการทํางานรวมกันเพื่อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายในองคการ เพื่อเพ่ิมความเขาใจรวมกันในการ
พัฒนาองคการ และสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 
 
  5.1ก(4) การจัดการการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร 
  ในดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรนั้น จากตารางท่ี 5.1-1 จะเห็นไดวาคณะไดรวมมือกับ
สาขาในการจัดโครงสรางของบุคลากรใหรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน เชน การลาศึกษาตอ หรือ การ
ลาออกของบุคลากร ไว ซึ่งทั้งนี้คณะไดวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือพิจารณาในการจัดทําแผนการสรรหาบุคลากร
ใหกับสาขาที่อาจมีปญหาไดในอนาคต  
 
5.1 ข. บรรยากาศดานบคุลากร 

5.1ข(1) สภาพแวดลอมของท่ีทํางาน 
   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดรวมมือกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการจัดการ
สภาพแวดลอมภายนอก ใหมีสุขภาวะที่ดี เหมาะสมกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เชน ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในอาคาร การจัดการดานการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เปนตน  รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพ 
เชน สนามกีฬา สระวายน้ํา หองพยาบาล เปนตน 
  สําหรับในสวนการดําเนินงานของคณะนั้น คณะไดมีการดําเนินการปรับปรุงหองทํางานใหเกิดสะดวก 
เปนสัดสวน เหมาะสมกับการทํางาน รวมถึงการจัดเครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑและวัสดุสํานักงานใหเพียงพอ
และเหมาะสมตอการทํางาน 
 
  5.1ข(2) สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการคณะเพ่ือเปนหนวยงานในการ
พิจารณาสวัสดิการของคณะ และการรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของ
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มหาวิทยาลัย รวมถึงประสานงานกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีในการจัดการสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และกองทุนประกันสังคมตามสิทธิอันพึงไดของบุคลากร 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
5.2 ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

5.2ก(1) วัฒนธรรมองคการ  
คณะไดนําคานิยมของคณะ “BUUSA” ซึ่งเกิดจากการรวมกันระดมสมองของบุคลากรในคณะ มา

ปรับใชเปนวัฒนธรรมองคการ ซึ่งเปนการยอคํามาจาก 
B: Breaking the wall  

              ลดกําแพงท่ีกอใหเกิดความขัดแยง การแบงฝาย แบงพวก ในองคการ 
  U: Understanding 
          เขาใจถึงปญหา และความเปนไปขององคการ และสภาพแวดลอม 
  U: Unity 
          ความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองคการ ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน 
  S: Spirit 
              เสียสละ มุงมั่นในการทํางานดวยความรับผิดชอบ และรวมกันพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มี
ความหมายโดยนัยคือ 

      S: Speed         ความรวดเร็ว ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
        P: Proactive ความกระตือรือรน มุงทํางานเพื่อองคการ 
       I: Initiative ความคิดริเริ่ม สรางสรรค เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
       R: Respect ความเคารพนับถือ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
       I: Industrious   ความขยัน มุงมั่น ในงานสรางคนดีใหแผนดินประสบความสําเร็จ 
       T: Team work  การทํางานเปนทีม ยอมรับ และใหอภัยซึ่งกันและกัน ทํางานรวมกันอยางมี 

                                ความสุข 
 A: Advantage    
     สรางประโยชนใหแกสังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่อง 

 ในดานการถายทอดคานิยมขององคการลงไปนั้น ผูบริหารคณะไดมีการเนนย้ํา และนําเสนอในการ
ประชุมคณะอยางตอเนื่อง รวมถึงการประพฤติตนใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในคณะ ซึ่งสงผลใหบุคลากรใน
คณะมีการปรับตัวมุงพัฒนาการทํางานเพ่ือตอบสนองตอพันธกิจของคณะ ซึ่งจะเห็นไดจากผลลัพธการ
ปฏิบัติการสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายในหลายประเด็น 
   

5.2ก(2) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
ในการพิจารณากําหนดปจจัยที่ใชในการขับเคลื่อนความผูกพันระหวางบุคลากรกับคณะนั้น คณะไดมี

การจําแนก รวบรวมขอมูลและวิเคราะหถึงความตองการของบุคลากรในแตละกลุม ซึ่งภาพรวมบุคลากรของ
คณะนั้นจะแบงบุคลากรออกเปน 2 กลุมหลัก คือ สายวิชาการ (อาจารย) และสายสนับสนุน ซึ่งท้ังสองกลุมจะ
มคีวามตองการทั้งในสวนที่คลายคลึงและแตกตางกัน ดังนี ้
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ตารางที่ 5.2-1 ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรกับคณะ 

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 
  ในดานการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะนั้น คณะไดมีการดําเนินการทั้งในทางตรงและ
ทางออม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.2-2 วิธีการประเมินความผูกพันของบคุลากร 

ลักษณะการประเมิน วิธีการประเมิน 
ทางตรง - การสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม โครงการเสรมิสรางความสัมพันธในองคการ 

- การสํารวจความพึงพอใจดานสวสัดิการ สิ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิต และการทํางาน (ตัวช้ีวัด
ระดับกลยุทธ) 

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

 
  5.2ก(4) การจัดการผลการดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินการนั้น คณะไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาระงาน ซึ่งเปนหนวยงานที่
พิจารณาขอกําหนดการประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะ ซึ่งแบงออกตามกลุมบุคลากร ดังนี ้
  1. บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย)  จะพิจารณาจากภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานวิชาการ 
ภาระงานบริหาร และ ภาระงานอ่ืนๆ 
  2. บุคลากรสายสนับสนุน จะพิจารณาภาระงานจากงานในตําแหนงความรับผิดชอบ งานปฏิบัติการ
ทางเทคนิค/ทางวิชาการ งานพัฒนาศักยภาพตนเอง  งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ และ ภาระงาน
บริหารและงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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  โดยเมือ่กอนเปดปงบประมาณจะใหบุคลากรแตละคนไดกําหนด คาเปาหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล 
(KPI) กอน จากนั้นเมื่อสิ้นปงบประมาณก็จะใหแตละบุคคลสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการปฏิบัติงาน
นี้จะใชเปนแนวทางในการพิจารณาของผูบริหารในการปรับขึ้นคาตอบแทน 
 นอกเหนือจากนั้นสําหรับบุคลากรที่ไดสรางผลงานดีเดน ทําคุณประโยชน หรือสรางชื่อเสียงใหกับ
คณะ ผูบริหารคณะก็จะใหการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัลตอบแทนในโอกาสตาง ๆ เชน ในการประชุมคณะ 
หรือ ในการโครงการสายสัมพันธของคณะ 
  สําหรับในกรณีการเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบของวารสาร คณะไดสนับสนุนเงินรางวัลให
เปนพิเศษเพื่อเปนการจูงใจแกบุคลากรในการทํางานวิจัยและตีพิมพเผยแพร ซึ่งเปนการยกระดับการ
ดําเนินการดานการวิจัยของคณะใหดียิ่งข้ึน 
 
5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
  5.2ข(1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา 
  คณะใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมพัฒนาทาง
วิชาการ ท้ังที่มีการจัดโดยคณะและการอบรมกับหนวยงานภายนอก ซึ่งไดกําหนดเปนการสงเสริมและผลักดัน
การดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร  โดยที่คณะไดใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาตนเอง ใน
วงเงินเฉลี่ย 10,000 บาท/คน/ป  ซึ่งถาหากมีบุคลากรคนใดมีความตองการจําเปนที่รับการอบรมและมีมูลคา
สูงกวาวงเงินทีกํ่าหนดไวก็สามารถขออนุมัติตอคณบดี ซึ่งจะพิจารณาใหเปนกรณไีป ท้ังนี้คณะไดใหโอกาสกับผู
ที่ไปการอบรม ไดกลับมาถายทอดถึงประโยชนที่ไดรับจากอบรมในการประชุมคณะ ซึ่งเปนการรวมแบงปน
ความรูและสามารถจุดประกายตอยอดองคความรูกับบุคลากรในสาขาอื่น ๆ ได  
  นอกจากนั้นคณะยังสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมในงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคณะและสาขา
โดยเฉพาะ  เชน การอบรมผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมเพ่ือสงเสริมการวิจัย เปนตน ซึ่งจะทํา
ใหบุคลากรของคณะมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึนและมีโอกาสในการเขารวมการ
ดําเนินงานในคณะกรรมการเฉพาะดานของมหาวิทยาลัย และระหวางสถาบันการศึกษาได   และในดานการ
พัฒนาภาวะผูนํานั้น คณบดีไดใหความสําคัญกับบุคลากรใหม ที่จะเปนกําลังในการพัฒนาคณะในรุนตอไป โดย
ไดสงเสริมการจัดโครงการพัฒนาภาวะผูนําใหกับบุคลากรใหมโดยเฉพาะ เพ่ือเปนการชี้นําแนวทางในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนทักษะการจัดการกับปญหาอุปสรรคในการทํางาน สวนผูบริหารในระดับรอง
คณบดีและผูชวยคณบดี ก็ไดรับการสงเสริมใหไดรับการอบรม และมีบทบาทการเปนผูนําในเวทีตาง ๆ เพื่อ
เสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพการเปนผูนําในอนาคต 
  
  5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 
  คณะมีวิธีในการการประเมินผลการเรียนรูและพัฒนา จากการที่บุคลากรไดรับการอบรมและพัฒนา
ตนเองดังนี ้
 1. การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยคณะ สามารถประเมินผลโดยตรงไดจากแบบประเมินผลของ
โครงการ  
 2. การเขารับการอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอก เปนการประเมินผลทางออมโดยผานตัวชี้วัดของ
กลยุทธตาง ๆ ดังนี ้  
   กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรในคณะ 
   กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
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  กลยุทธท่ี 2.4 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตร 
  กลยุทธท่ี 2.5 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายการวิจัย 
  กลยุทธท่ี 3.2 การสงเสริมและผลักดันการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร 
 
  5.2ข(3) ความกาวหนาในหนาที่การงาน 
  ดานความกาวหนาในหนาที่การงานนั้น คณะ สาขา และบุคลากรแตละคน ไดรวมกันวางแผน
ความกาวหนาทางวิชาชีพ โดยแบงเปนตามกลุมบุคลากร ดังนี ้
 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 
  ทั้งนี้คณะไดรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดจัดเจาหนาที่ ในการใหความรูและเปนผู
ประสานงานหลักในกรณกีารขอตําแหนงในลักษณะตางๆ 
 สําหรับการสืบทอดตําแหนงผูบริหารคณะเปนไปตามนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่จะ
สามารถดํารงตําแหนงไดวาระละ 4 ป และเปนติดตอกันไมเกิน 2 วาระ แตทั้งนี้คณะไดสนับสนุนบุคลากรของ
คณะใหมีทักษะและภาวะผูนํา 
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หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการทํางาน 
6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

6.1ก(1) ขอกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
ในการออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการในการทํางานของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

จําเปนที่จะตองระบุขอกําหนดที่สําคัญเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการ 
ซึ่งวิธีการที่ใชในการระบุขอกําหนดนั้น จะพิจารณาความสัมพันธของปจจัยที่เปนขอบังคับที่คณะและสาขา
จะตองปฏิบัติตาม 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 ของคณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 2.4 ความตองการของผูรับบริการ 
3. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
 3.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 3.2 วิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
สําหรับกระบวนการที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร จําแนกไดดังนี้ 

 
ตารางที่ 6.1-1 กระบวนการที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

งาน กระบวนการที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
งานบริหาร - กระบวนการบรหิารจัดการภายในคณะ 
งานวิชาการ - กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

- กระบวนการคัดเลือกนสิิต 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ - กระบวนการวิจัย 
- กระบวนการใหบริการวิชาการ 

งานพัฒนานิสิต - กระบวนการพัฒนานิสติ 
งานประกันคุณภาพ - กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
  ทั้งนี้จะไมมกีระบวนการสนับสนุนเนื่องจากเปนการดําเนินการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุร ี
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  6.1ก(2) แนวคิดการออกแบบ 
  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร บริการ และกระบวนการของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมี
วิธีการดังนี้  
 1. การออกแบบหลักสูตร สามารถนําเสนอไดดังภาพที่ 6.1-1 
     

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

 
ภาพที่ 6.1-2 แนวทางการออกแบบบริการ 
 
  3. การออกแบบกระบวนการ จะมีการจัดการแบงสวนตามงานที่เก่ียวของ ดังที่แสดงในตารางท่ี 6.1-1 
 สําหรับในการออกแบบหลักสูตร และบริการนั้นจะไดมีการนําเทคโนยีสารสนเทศมาใชในการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชงาน 
 
6.1 ข. การจัดการกระบวนการ 
  6.1ข(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัต ิ
  ในการนํากระบวนการไปสูการปฏิบัตินั้น คณะไดดําเนินการผานแผนปฏิบัติงานที่มีการกระจายการ
รับผิดชอบจากระดับคณะลงสูระดับสาขา และคณะกรรมการตาง ๆ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และผูรับผิดชอบ รวมถึงการประสานงานติดตามการดําเนินการโดยอาจารยประธานสาขา หัวหนา
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คณะกรรมการ ผูชวยคณบดี หรือรองคณบดี  จากนั้นจะมีการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติในภาพรวมโดย
คณะทํางานซึ่งประกอบดวยคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และอาจารยประธานสาขา 
เพ่ือทําใหการดําเนินการเปนไปตามที่ไดกําหนดไว 
 
  6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน 
 สําหรับกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญของคณะนั้น จัดอยูในสวนของสํานักงานคณบดี เชน งานการ
สารบรรณ งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานการเจาหนาที่ งานอาคารสถานที่ งานคลังและทรัพยสิน เปนตน 
จะมีกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีทําหนาที่เปนผูดูแล ประสานงานให โดยมีการประชุมรวมกันระหวางคณบดี
คณะตาง ๆ และ ผูบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งเปนไปตามแนวทางรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยา
วิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี  
 
  6.1ข(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
  ในการปรับปรุงหลักสูตร บริการและกระบวนการนั้น คณะไดใชแนวทางของวงจรคุณภาพ (PDCA) 
เปนแนวทางหลักในการดําเนินงาน 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
หลักสูตรมีความเหมาะสม ทันยุคสมัย ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 ลักษณะ จะไดมีการสอบถามความคิดเห็น
ของลูกคาในกลุมตาง ๆ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขา แลวจึงดําเนินการผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศใชหลักสูตรตอไป  ทั้งนี้หาก
สาขาใดมีเหตุผลความจําเปนที่ตองปรับปรุงหลักสูตรก็สามารถดําเนินการไดเพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา เชน การปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน 
  2. การปรับปรุงบริการ จากกระบวนการออกแบบบริการ ที่แสดงดังภาพที่ 6.1-2 จะเห็นวาเมื่อมีการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมใหบริการแลวจะมีการวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
การจัดโครงการหรือกิจกรรมในครั้งตอไป 
 3. การปรับปรุงกระบวนการ ก็จะมีการปรับปรุงการดําเนินการในการใหบริการโดยอาศัยขอมูลการ
ประเมินผลตาง ๆ เชน การจัดโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนานิสิต ในกระบวนการพัฒนานิสิต 
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6.1 ค. การจัดการนวัตกรรม 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัย ซึ่งสามารถตอยอดเปน
นวัตกรรมไดในอนาคต ดังนั้นในแผนกลยุทธของคณะจึงไดมุงเนนการพัฒนาคณุภาพการวิจัย  ซึ่งสอดคลองกับ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่คณะมีการบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรที่เปนศาสตรหลัก
ของคณะ โดยที่คณะไดใหการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทั้งที่เปนเงินรายไดของคณะ รวมถึงการแสวงหา
งบประมาณและความรวมมือภายนอก เพื่อการสงเสริมงานวิจัยท่ีจะเกิดเปนผลผลิตนวัตกรรมไดในอนาคต 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  สําหรับการควบคุมดานงบประมาณในการปฏิบัติงานนั้น จากการท่ีคณะไดมีการกําหนดแผนปฏิบัติ
งาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบแลว  อีกทั้งคณะยังใหผูรับผิดชอบไดกําหนดประมาณการ
คาใชจายในการดําเนินการดวย   
  สวนในดานการบริหารจัดการในคณะนั้น คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดี และอาจารยประธาน
สาขาเปนตัวแทนในการติดตอสอบถามความตองการในการใชทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ  รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งเมื่อไดขอมูลและก็จะไดพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย หรือดําเนินการจัดสรรงบประมาณจาก
เงินรายไดของคณะเพ่ือการดําเนินการที่จําเปนเหมาะสมตอไป 
  นอกจากนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมการประหยัดพลังงานและใชทรัพยากรอยางคุมคา คณะไดมีแนวทาง
และการปฏิบัติการที่จะลดการใชทรัพยากรและพลังงาน เชน การสงเสริมใหใชระบบ E-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือ การใช Google Application ในการแชรขอมูล รวมถึงการทําแบบประเมินออนไลน แทน
การถายสําเนาเอกสาร  การแจงขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ ผานเครือขายสังคมออนไลน เปนตน รวมถึงการ
ปรับปรุงหองทํางานของคณาจารยในแตละสาขาใหรวมกัน พรอมทั้งปรับปรุงไฟฟาความสวาง เพื่อเปนการลด
การใชไฟฟา เคร่ืองปรับอากาศ และยังสงผลใหคณาจารยในสาขาไดมีปฏิสัมพันธกันสะดวกมากยิ่งข้ึน 
   
6.2 ข. การจัดการหวงโซอุปทาน 
  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการจัดการหวงโซอุปทานในประเด็น
ของผูสงมอบ ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.2-1 การดําเนินการเก่ียวกับผูสงมอบในหวงโซอุปทาน 

ผูสงมอบ การคัดเลือกคูสง
มอบ 

การวัดและ
ประเมินผล 

การใหขอมูล
ปอนกลับ 

การดําเนินการเมื่อ
เกิดปญหา 

- โรงเรียน  คณะเปดกวางในการ
รับนักเรียนจาก
โรงเรียนตาง ๆ แต
จะมีการพิจารณา
เปนพิเศษสําหรับ
โรงเรียนที่อยูในเขต
ตะวันออก รวมถึง
โรงเรียนที่คณะและ

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

- การใหขอมูล
เก่ียวกับโครงการที่
คณะจดั  
- การใหขอมูล
เก่ียวกับการรับสมัคร
นิสิตของคณะและ
มหาวิทยาลยั 

- การติดตอ
ประสานงานโดยตรง
กับผูบริหารเพ่ือขจัด
ปญหา 
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ผูสงมอบ การคัดเลือกคูสง
มอบ 

การวัดและ
ประเมินผล 

การใหขอมูล
ปอนกลับ 

การดําเนินการเมื่อ
เกิดปญหา 

สาขาไดเคยมี
กิจกรรมรวมกัน เชน
การจัดคาย การ
อบรมครู เปนตน 

- กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุร ี

- - การประเมินผล
ความพึงพอใจในการ
รับบริการทั้งในแตละ
หนวยงานยอยและ
ตอตัวบุคลลท่ี
ปฏิบัติงาน 

- การแจงขอมูล
ความตองการใหกับ
กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรทีราบ เพ่ือ
การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

- สื่อสารโดยตรงกับ
ผูบริหารกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี ถึง
อุปสรรคและปญหา 
เพ่ือหาหนทางแกไข 

- บริษัท หางราน รัฐวิสาหกิจ 
ที่มีการทําธุรกรรมกับคณะ 

คณะคัดเลือกจาก
ระเบียบแนวทาง
ปฎบิัติของ
มหาวทิยาลยั 

- การสงมอบงาน  - ขอมูลการ
ประเมินผลการใช
บริการ 

- รายงานตอกอง
บริหารวิทยาเขตเพื่อ
หาหนทางแกไข หรือ
การแจงตอ
มหาวิทยาลยัเพ่ือการ
ขึ้นบัญชีดําบริษัทที่
กอใหเกิดปญหากับ
มหาวิทยาลยั 

 
6.2 ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
  6.2ค(1) ความปลอดภัย 
  ในการดําเนินการรักษาความปลอดภัยนั้น คณะไดดําเนินการรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ใน
การรวมกําหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัย โดยที่จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมถึงการติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือบันทึกขอมูลในจุดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา การจัดบริการประกัน
อุบัติเหตุสําหรับนิสิต และบุคลาการ  การมีบริการหองพยาบาลโดยมีบุคลากรทางการแพทยใหบริการในทุกวัน 
การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงประจําอาคาร การจัดอบรมการหนีไฟในทุกปการศึกษา  
  นอกเหนือไปจากนั้นในสวนของหองปฏิบัติการเฉพาะทางที่คณะเปนผูรับผิดชอบ  คณะไดจัดใหมี
อุปกรณรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะที่มีความเหมาะสมตอลักษณะการใชงานทางวิทยาศาสตร 
 
  6.2ค(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
  สําหรับการเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉินนั้น คณะและกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดรวมกัน
จัดเตรียมความพรอม โดยในสวนของคณะไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอแนะประเด็นที่
อาจเปนปญหาตอผูบริหารคณะ และผูบริหารวิทยาเขต สําหรับในสวนการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
ตัวอยางเชน    
  1. การเกิดไฟไหม กองบริหารวิทยาเขตไดกําหนดใหทุกอาคารมีทางหนีไฟ และอุปกรณการดับเพลิงที่
มีการตรวจสอบความพรอมตอการใชงานอยางสมํ่าเสมอ 
 2. การเกิดไฟฟาดับ คณะไดจัดเตรียมระบบสํารองไฟไวเพื่อปองกันการทํางานของอุปกรณ
คอมพิวเตอร ในขณะเดียวกันกองบริหารวิทยาเขตไดจัดใหมีไฟฉุกเฉินติดตั้งตามจุดตาง ๆ 



 

56 
 

 3. การเกิดอุบัติเหตุ กองบริหารวิทยาเขตไดจัดใหมีพนักงานขับรถอยูเวร ในกรณีจําเปนตองพานิสิต
หรือบุคลากรไปรักษาที่โรงพยาบาล 
 4. การเกิดเหตุดวนเหตุราย  คณะและกองบริหารวิทยาเขตไดแจงใหนิสิตและบุคลากรทราบถึงเบอร
โทรศัพทดวนในกรณีที่ตองการแจงเหตุ เพ่ือการประสานเจาหนาที่ตํารวจอยางทันทวงที 
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หมวดท่ี 7 ผลลัพธ 
   
  ผลลัพธท่ีนําเสนอประกอบดวย ผลลัพธตามยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และ
ผลลัพธการดําเนินการ ซึ่งสอดคลองกับประเด็นที่พิจารณาในแตละขอ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ  
7.1 ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
  ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนไดถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดหลักของพันธกิจหลักประการหนึ่งของคณะ
วิทยาศาสตรและศลิปศาสตร คณะมุงม่ันท่ีจะใหนิสิตเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองใหไดตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับสายอาชีพตามสาขาที่เลือกเรียน  และสงเสริมใหนิสิตเขาสูกระบวนการสอบวัดความสามารถ
ตามมาตรฐานตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกเหนือจากการที่นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาได  
เมื่อพิจารณาแนวโนมของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑเวลา  การไดงานทําไดในระยะเวลา 1 ป และ
แนววโนมของการไดรับรางวัลสูงขึ้น เปนตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาคณะไดผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถเปนท่ี
ยอมรับออกไปสูตลาดแรงงานได 
 
ตารางที่ 7.1-1 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการที่มุงเนนลูกคา 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

1 1.1 1. อัตราการคงอยูของนิสิตป 1 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ที ่1 (รอยละ) 

N/A N/A 85 82 90 90 

2. รอยละของจํานวนนิสติรับเขาจริงตอจํานวน
นิสิตท่ีกําหนดไวตามแผน 

N/A N/A 60 92 65 65 

1.2 1. รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําสมัพันธกับสาขา
ที่เรียน 

N/A N/A 60 74 65 70 

1.3 1. รอยละของนิสิตทีมี่ระดับความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดีข้ึน 

N/A N/A 50 N/A 55 55 

2. รอยละของนิสิตทีผ่านเกณฑการทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการตามท่ีคณะกําหนด 

N/A N/A 50 37.45 55 60 

3. รอยละของนิสิตทีส่อบผานมาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ที่สัมพันธ
กับสาขาที่เรยีน 

N/A N/A 2 0.9 3 5 

 
ตารางที่ 7.1-2 ผลลัพธการดําเนินการดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการที่มุงเนนลูกคา 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. รอยละของนิสิตที่จบตามเวลา 69.72 71.31 97.81 
2. รอยละของบัณฑติปรญิญาตรีทีไ่ดงานทําใน 1 ป 77.89 78.40 82.99 
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ภาพที่ 7.1-1 ขอมูลการรับรางวัลของนิสิตในแตละป 
 
 
7.1 ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

7.1ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
 ผลลัพธของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการนั้น ไดนําเสนอถึงผลลัพธที่สะทอนถึงการ
ดําเนินงานท่ีตอบรับกับพันธกิจการจัดการศึกษาและการพัฒนางานวิจัย โดยจากผลลัพธในปการศึกษา 2560 
แสดงใหเห็นวา ผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย และมีแนวโนมที่ดีที่จะบรรลุเปาหมายในปการศึกษา
ตอไป 
 
ตารางที่ 7.1-3 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

1 1.4 2. จํานวนโครงการท่ีคณะจัดแตละทักษะในแต
ละป 

N/A N/A 1 1 1 1 

1.5 2. รอยละของนิสิตที่ทําผิดวินัยของมหาวิทยาลัย 
ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือ ทุจริตใน
การสอบ 

N/A N/A <10 0.09 <10 <8 

3. จํานวนโครงการที่สงเสริมการสรางคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีด ี

N/A 1 1 3 1 1 

2 2.1 2. รอยละของบุคลากรที่มีโครงการวิจัยตรง
สาขา 

N/A N/A 30 50 40 40 

3. รอยละของบุคลากรที่เปนหัวหนา
โครงการวิจัย 

N/A N/A 20 37.5 30 40 

5. จํานวนโครงการของคณะที่สนับสนุน
ความสามารถในการวิจยั 

N/A N/A 1 1 1 2 

2.2 1. จํานวนงานวิจัยที่นําเสนอในเวทีวิชาการใน
ประเทศ หรือตางประเทศ 

8 6 6 7 8 10 

2. จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตพิีมพ ใน
วารสารวชิาการที่มีมาตรฐาน 

11 10 3 9 4 5 
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ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

2.4 1. จํานวนโครงการวิจัยทีมี่การบรูณาการ
ระหวางศาสตร 

N/A N/A 3 6 3 4 

2.5 1. รอยละของบุคลากรที่มสีวนรวมในเครือขาย
วิจัย 

N/A N/A 5 6 5 10 

2. จํานวนโครงการวิจัยทีเ่กิดจากความรวมมือ
กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

N/A N/A 1 1 2 2 

3 3.2 4. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร 1 1 1 2 1 1 

 
ตารางที่ 7.1-4 ผลลัพธการดําเนินการดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ 4 3 3 

 
7.1ข(2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

 ดานการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน คณะรวมกับกองบริหารวิทยาเขตในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการดานการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ใหกับบุคลากร และนิสิตอยางตอเนื่อง 
 
ตารางที่ 7.1-5 ผลลัพธการดําเนินการดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. จํานวนกิจกรรม หรือ โครงการดานการ
เตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

1 1 1 

 
7.1 ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอปุทาน 
 ปจจัยนําเขาหลักที่สําคัญของคณะ คือ นักเรียนที่สมัครเขาเรียนในคณะ ซึ่งคณะไดกําหนดกลยุทธที่ใช
เปนตัวชี้วัดคือรอยละของนิสิตที่ไดจากโครงการพิเศษ ซึ่งจะเห็นไดวามีจํานวนสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้
คณะจะไดสงเสริมการดําเนินการเพ่ือใหมีนิสิตในชองทางดังกลาวมากข้ึน ที่จะเปนสวนชวยในการมีจํานวน
ผูเรียนตามจํานวนที่ตั้งเปาหมาย และสามารถไดนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงความตองการของสาขาวิชาและ
คณะ  
 
ตารางที่ 7.1-6 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

1 1.1 3. รอยละของจํานวนนิสติที่รับเขาโดยโครงการ
พิเศษตอจํานวนนิสติที่รับเขาในแตละป 

  5 22.35 5 5 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 
7.2 ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

7.2ก(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  ผลลัพธดานความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนไดพิจารณาทั้งจากนิสิต ผูใชบัณฑิต และ
ผูรับบริการวิชาการจะมีผลลัพในระดับดี และมีแนวโนมดีขึ้นในแตละป โดยที่คณะไดติตตามสอบถามถึง
ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของนักเรียนซึ่งจะเปนลูกคาในอนาคต พบวา ชองทางท่ีไดรับความนิยมเปน
อยางมากคือ ทางเว็บไซต และ Social Media ซึ่งคณะไดใหความสําคัญโดยทําใหมีความนาสนใจ และให
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัยดึงดูดการเขาใชงานมากขึ้น และสําหรับนิสิตปจจุบันคณะไดสํารวจการรับรูชองทาง
การรบัฟงเรื่องรองเรียน พบวา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประธานหลักสูตร เปนชองทางที่นิสิตรับรูและให
ความสําคัญมากที่สุด ซึ่งเปนไปไดจากการท่ีคณะมีนิสิตไมมากและอาจารยโดยสวนใหญใกลชิดกันนิสิต แตทั้งนี้
คณะก็ยังใหความสําคัญกับชองทางอื่น ๆ เพ่ือใหเปนทางเลือกที่สะดวกแกนิสิตตอไป 
  นอกจากนี้คณะยังไดทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในแตละสาขา ซึ่งในระยะแรกนี้
ยังใชขอมูลจากสวนงานอ่ืนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่คลายคลึงกัน ซึ่งจะเห็นไดวาโดยสวนใหญจะ
ไดรับความพึงพอใจใกลเคียงกัน  ทั้งนี้ในอนาคตจะไดใชขอมูลจากตางสถาบันเพ่ือเปนคูเทียบเคียง และ
เทียบเคียงในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือการสรางโอกาสในการพัฒนาคณะและสาขาใหดียิ่งข้ึน 
 
ตารางที่ 7.2-1 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

1 1.2 2. รอยละของความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูมี
สวนไดสวนเสียในระดับดีขึ้นไป 

N/A N/A 70 77.91 
 

75 75 

 
ตารางที่ 7.2-2 ผลลัพธการดําเนินการดานความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร N/A N/A 3.73 
2. ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการ
สอน 

N/A N/A 3.76 

3. ความพึงพอใจของนิสิตตอระบบสนับสนุน 3.88 3.86 3.94 
4. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 3.85 3.89 4.06 
5. ความพึงพอใจของผูรับบริการวชิาการของคณะ 3.96 3.97 4.21 
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ภาพที่ 7.2-1 สัดสวนชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับคณะ 
 
 

 
ภาพที ่7.2-2 สัดสวนชองทางที่นิสิตรับรูถึงการรับฟงเรื่องรองเรียน 
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ภาพที่ 7.2-3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ 
 

7.2ก(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
   ในดานการประเมินความผูกพันของผูเรียน ไดใชขอมูลการเขารวมโครงการดานตาง ๆ ซึ่งเปนไปตาม
ความสมัครใจ ซึ่งผลลัพธสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ในอนาคตคณะมุงผลักดันใหนิสิตไดเขา
รวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 
ตารางที่ 7.2-3 ผลลัพธยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

1 1.4 1. รอยละของนิสิตทีเ่ขารวมโครงการครบทุก
ทักษะ 

N/A N/A 40 40 45 50 

1.5 1. รอยละของนิสิตทีเ่ขารวมกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการเปน
พลเมืองท่ีด ี

N/A N/A 40 50 45 50 
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7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
7.3 ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
  7.3ก(1) อัตรากําลังและขดีความสามารถของบุคลากร 
  คณะไดใหความสําคัญกับความเหมาะสมของอัตรากําลัง ซึ่งปในปการศึกษาท่ีผานมาไดรับอาจารย
ใหมเขามาเพื่อใหเปนไปตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา แตจากตัวชี้วัดจะเห็นวารอยละของ
บุคลากรที่ผานการทดลองงานไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากอาจารยใหมจะตองมีผลการสอบภาษาผาน
ตามเกณฑ  ดังนั้นในอนาคตคณะอาจตองใชเกณฑภาษาอังกฤษเปนปจจัยหลักหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากร 
  
ตารางที่ 7.3-1 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

3 3.1 1. รอยละของจํานวนบุคลากรที่คณะจัดหาได
ตามแผนอัตรากําลังของคณะ 

N/A N/A 80 87 80 80 

4. รอยละของบุคลากรที่ผานการทดลองงาน N/A N/A 80 66.67 80 90 

 
  7.3ก(2) บรรยากาศการทํางาน 
  คณะและวิทยาเขตไดดําเนินการจัดหาสิ่งสนุบสนุนการปฏิบัติงาน ใหมีความพรอมและเหมาะสมและ
มีการสํารวจผลอยางตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงใหบุคลากรไดมีความสุขในการทํางาน  
 
ตารางที่ 7.3-2 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานบรรยากาศการทํางาน 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

3 3.1 2. รอยละของบุคลากรที่มีระดับความพึงพอใจ
ดานสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการ
ทํางานอยูในระดับดีข้ึนไป 

68 70.4 60 71 70 70 

 
  7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร 
  ผลลัพธดานความผูกพันของบุคลากรไดนําเสนอในประเด็นรอยละการคงอยูของบุคคลากร ซึ่งในป
การศึกษา 2560 มีผลการดําเนินการที่เกือบเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้ในปการศึกษาหนาจะสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 
 
ตารางที่ 7.3-3 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานความผูกพันของบุคลากร 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

3 3.1 3. รอยละการคงอยูของบุคลากร N/A N/A 90 89 90 90 
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  7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดสนับสนุนใหบุคลการไดรับการพัฒนาทางวิชาการในแตละป และ
ความกาวหนาทางวิชาชีพ จะเห็นไดวา ประเด็นที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย คือ จํานวนบุคลากรที่เขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งในปการศึกษา 2560 ไมมีอาจารยยื่นขอตําแหนงทางวิชาการแลวแตยังอยูใน
กระบวนการพิจารณา 
 
ตารางที่ 7.3-4 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

2 2.1 1. รอยละของบุคลากรที่มีโครงการวิจัย N/A N/A 70 93.75 75 75 
3 3.2 1.จํานวนของบุคลากรที่เขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ หรือตําแหนงงานที่สูงข้ึน 
0 0 5 0 7 10 

2. รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปรญิญา
เอก 

42.55 45.94 40 46 40 44 

3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรยีนการสอน หรือทักษะในสาขาวิชา 

N/A N/A 70 86 80 80 

 
ตารางที่ 7.3-5 ผลลัพธการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. รอยละของอาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพในระดับ
นานาชาติ 

N/A 24.32 39.54 

 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล 
7.4 ก. ผลลัพธดานการนําองคการ การกํากับดูแลและความรับผดิชอบตอสังคม 
   7.4ก(1) การนําองคการ 
  ในดานการนําองคการนั้น จะเห็นไดวาผลการประเมินเปนไปตามเปาหมายและมีทิศทางที่ด ี
 
ตารางที่ 7.4-1 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการนําองคการ 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

5 5.1 1. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมการมี
สวนรวมของบุคลากรในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและบริหารคณะ 

N/A N/A 1 1 
 

1 1 

2. รอยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการภายในคณะใน
ระดับดีข้ึนไป 

N/A N/A 70 86.33 70 80 

  
ตารางที่ 7.4-2 ผลลัพธการดําเนินการดานการนําองคการ 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. ประสิทธิภาพในการนําองคการของผูนําระดับสูง N/A 3.69 4.41 
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  7.4ก(2) การกํากับดูแล 
  ในดานการกํากับดูแลองคการนั้นไดมีการประเมินผลและมีผลลัพธในทิศทางท่ีด ี
 
ตารางที่ 7.4-3 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการกํากับดูแล 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

5 5.1 3. จํานวนครั้งของการทบทวนวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวช้ีวัดของคณะให
สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอม 

- 1 - - 1 - 

 
ตารางที่ 7.4-4 ผลลัพธผลลัพธการดําเนินการดานการกํากับดูแล 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. การกํากับดูแลของคณะ N/A 3.99 4.41 

 
  7.4ก(3) กฎหมาย ขอบงัคับและการรับรองมาตรฐาน 
 ในการดําเนินการที่สําคัญของคณะ คือการทําใหหลักสูตรไดรับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเห็นไดวาในปการศึกษา 2560 คณะสามารถแกปญหาจนทําใหทุกหลักสูตรผานการรับรองอยาง
ครบถวน 
 
ตารางที่ 7.4-5 ผลลัพธการดําเนินการดานกฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. รอยละของหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐาน AUN-
QA 

33.33 83.33 100.00 

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 100.00 100.00 100.00 
3. จํานวนการทําผิดจริยธรรมของบุคลากร 0 0 0 

 
 7.4ก(4) จริยธรรม 
  คณะไดประเมินความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ในการบริหารจัดการ ท้ังนี้ผลลัพธเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว  
  
ตารางที่ 7.4-6 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานจริยธรรม 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วดั 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

5 5.2 1. รอยละของบุคลากรที่ประเมินความพึงพอใจ
ของการบริหารจัดการภายในคณะอยูในระดับดี
ขึ้นไป 

N/A N/A 70 88.58 70 80 
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7.4ก(5) สังคม 
  คณะไดดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ซึ่งผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย
ทุกรายการ 
 
ตารางที่ 7.4-7 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานสังคม 

ยุทธ 
ศาสตร 

กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

2 2.3 1. จํานวนงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและชุมชน 

N/A N/A 1 6 1 1 

2.6 1. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและชุมชน 

N/A N/A 4 5 4 4 

2. รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีไดรับผล
การประเมินความพึงพอใจในระดบัดีข้ึนไป 

N/A N/A 50 100 75 75 

4 4.1 1. จํานวนโครงการท่ีมีการสงเสรมิกิจกรรมเพ่ือ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา หรือกีฬา 

N/A N/A 2 2 3 3 

4.2 1. จํานวนโครงการท่ีมีการสงเสรมิความ
รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

N/A N/A 1 1 1 1 

4.3 1. จํานวนโครงการท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเศรษฐกิจสรางสรรคไปใชในการดําเนิน
กิจกรรม 

N/A N/A 1 2 1 1 

 
7.4 ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
  ในดานผลลัพธการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ในปการศึกษา 2560 สามารถดําเนินการไดรอยละ 82.5 ของ
ตัวชี้วัดที่ประเมินผลตามแผนกลยุทธของคณะที่ไดกําหนดไว  
 
ตารางที่ 7.4-8 ผลลัพธการดําเนินการดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. รอยละของแผนปฏิบัติการที่ดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย 

N/A N/A 82.5 
 

 
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
7.5 ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 
  7.5ก(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 
 คณะไดดําเนินการใชจายตามงบประมาณและที่ไดรับ โดยประสิทธิภาพการใชจายอยูท่ีประมาณรอย
ละ 90 ทั้งนี้ในประเด็นที่คณะตองพยายามผลักดัน คือ การสรางรายไดจากโครงการบริการวิชาที่ยังไมเปนไป
ตามเปาหมาย  
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ตารางที่ 7.5-1 ผลลัพธตามยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานงบประมาณและการเงนิ 
ยุทธ 

ศาสตร 
กล
ยุทธ 

ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ผล ผล เปา ผล เปา เปา 

2 2.1 4. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยตอ
บุคลากร (x 1,000 บาท) 

68 126 90 102 120 120 

2.6 3. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีสรางรายได
ใหกับคณะ 

0 0 1 0 1 1 

 
ตารางที่ 7.5-2 ผลลัพธการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. จํานวนเงินวจิัยท้ังหมด 2,795,500.00 4,671,450.00 3,878,120.00 
2. จํานวนเงินวจิัยจากภายนอกตออาจารยประจํา 68,182.92 126,255.40         90,188.83 
3. รายไดจากการบริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 
4. รายไดรวมของคณะ N/A 20,899,200.00 24,614,361.36 
5. รายไดจากงบประมาณแผนดินและจากเงนิรายได N/A 1:1.8 1:1.9 
6. เงนิคงเหลือ N/A N/A 2,871,526.86 
7. สินทรัพยและหนี้สิน N/A 6,489,500.00 10,535,716.00 
8. ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ N/A 87.31 88.33 

 
  7.5ก(2) ผลการดําเนินการดานตลาด 
  สําหรับผลการดําเนินการดานตลาดนั้นเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมแลว กลุมลูกคามาจากโครงการ
การรับนิสิตในเขตภาคตะวันออก และมีผลการเรียนในระดับกลาง  
 
ตารางที่ 7.5-3 ผลลัพธการดําเนินการดานตลาด 

ชื่อตวัวัด 2558 2559 2560 
1. เกรดเฉลี่ยนักเรียนกอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   เฉลี่ยรวมทุกสาขา 

2.92 2.75 2.80 

 1.1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 2.64 2.70 2.83 
 1.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.01 2.06 2.54 
 1.3 สาขาบริหารธุรกิจ 2.89 2.83 2.58 
 1.4 สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน 
2.96 2.84 2.87 

 1.5 สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3.12 3.32 3.19 
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ภาพที่ 7.5-1 ภาพเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนมัธยม ท่ีเขารับการศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
                 ตามแตละโครงการในแตละป 
 
  


