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บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร (Executive Summary) 
 
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ ฉบับปรับปรุงป ี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นี ้ 

จัดท าขึ้นโดยการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม (ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
“ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation)” 
การปรับแผนยุทธศาสตรค์ณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในครั้งนี้ โดยความร่วมมือของบุคลากรทั้งคณะ
ไดป้รับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และก าหนดตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสม และให้มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรบัปรุง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

 
เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้น า

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านของมหาวิทยาลัยบูรพา มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
คณะ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
 
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ท าการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์คณะ โดยก าหนดแนวทางตาม ๕ ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแยกออกเป็น ๑๘ กลยุทธ ์ 
๔๔ ตัวชีว้ัด และ ๗๙ โครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ติดตามผล และปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตรใ์นครั้งนี้เป็นการท าแผนระยะกลาง (๕ ปี) โดยในปีสุดท้ายคือ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เป็นการก าหนดแผนให้มากกว่าก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๑ ปี เพือ่ให้
คณะมีช่วงเวลาในการปรับปรุงแผนครั้งต่อไปให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ฉบบัต่อไปของมหาวิทยาลัย



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๑ 

แผนยทุธศาสตร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลัยบรูพา วทิยาเขตจนัทบุร ี

 
 
 

 
๑. ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป 
๑.๑ ประวตัิและพัฒนาการ 
 

จังหวัดจันทบุร ี ได้อนุญาตใหม้หาวิทยาลัยบูรพาใช้อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสรณ ์  และศาลา
กลางจังหวัดหลังเก่าเป็นส านักงานและอาคารเรียนช่ัวคราว  และได้เปิดท าการเรียนการสอนเมื่อ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตรที่เปิดสอนในขณะนั้น คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ์ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บางแสน ในชว่งเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ไดย้้ายมา ณ ทีท่ าการ
ใหม่  เลขที่ ๕๗  หมู่ ๑ ต าบลโขมง  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  จนถึงปัจจุบัน และสภามหาวิทยาลัย
บูรพาได้อนุมัติจัดตั้ง  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  และวิทยาลัยอญัมณี  
เป็นหน่วยงานภายในเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตรไ์ด้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในรายวิชา

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ ให้กับคณะวิชาที่วิทยาเขตจันทบุรี  
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตร ีของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ มดีังนี ้

  พ.ศ. ๒๕๓๙  เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ์
  พ.ศ. ๒๕๔๗  เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕o  เปิดหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
        และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการปรับปรุงหลักสตูรเดิม และพฒันาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรทั้งหมดได้เริ่ม
ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๕ สาขาวิชา ดังนี ้

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มการจัดการ กลุม่การตลาด และ

กลุ่มการเงิน) 
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก ได้แก่   
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  

และในปี ๒๕๕๙ ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

ดังนัน้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จงึมีหลักสูตรที่จดัการเรียน
การสอนจ านวนทั้งสิ้น ๕ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
๑.๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
๑.๒  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ๒.๑  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 ๒.๒  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
๓. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
 ๓.๑  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
 
จ านวนนิสิตทั้งหมดในแต่ละปกีารศึกษาแยกตามสาขา ตั้งแต่หน่วยงานเริ่มจัดตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

จนถึงปี พ.ศ ๒๕๕๙ รวม ๒๐ ปี บัณฑิตที่จบในหลักสูตรตา่ง ๆ รวมทั้งสิน้ ๒,๒๘๖ คน  
จ านวนบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ แยกตามสาขาดังนี ้ 

 

 
แผนภาพแสดงจ านวนบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ แยกตามสาขา 

 

๑.๒ สถานภาพทางกายภาพ 
 ปัจจุบัน อาคารที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนที่วิทยาเขตจันทบุรี เป็นการใช้อาคารสถานที่ร่วมกัน
ส าหรับทั้ง ๓ คณะวิชา ทั้งหมด ๓ อาคาร  
พื้นที่รวม  ๓๓,๕๙๓ ตารางเมตร  

- อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร ์๑๐๐ ปี พื้นที ่๘,๐๖๐ ตารางเมตร 
- อาคารเรียนรวม  พื้นที ่๑๕,๕๓๓ ตารางเมตร 
- อาคารสารสนเทศ พื้นที ่๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
- อื่น ๆ เป็นหอพักนิสิต หอพักบุคลากร และอาคารสันทนาการ 
นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ยังมีหอ้งปฏิบัติการเฉพาะทางและแปลงสาทิต

เทคโนโลยีการเกษตรที่อยู่ภายนอกบริเวณอาคารอีกกว่า ๕๐ ไร ่  



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๓ 

๑.๓ บคุลากร  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) คณะวิทยาศาสตร์และศิลป-

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน ๔๘ คน  จ าแนกเป็น 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน ๓๒ คน    

มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๑๔ คน วุฒิปริญญาโท จ านวน ๑๘ คน  
เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน และต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๓๑ คน 

2. ข้าราชการ จ านวน ๓ คน  
มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๒ คน วุฒิปริญญาโท จ านวน ๑ คน  
เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน และต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑ คน 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย ซี่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จ านวน ๑๓ คน  
มีวุฒิปริญญาโท จ านวน ๘ คน เป็นต าแหน่งอาจารย์ชาวไทย จ านวน ๗ คน ต าแหน่งอาจารย์ลูกจ้าง
ชาวต่างชาติ จ านวน ๑ คน  
มีวุฒิปริญญาตรี จ านวน ๕ คน เป็นต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ คน และต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน ๑ คน  

 

 
แผนภาพแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

       
แผนภาพแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๔ 

 ๑.๔ งบประมาณ  
ในแต่ละปี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ มีดังน้ี 
 

แหลง่เงิน/ประเภทงบประมาณ 
ปงีบประมาณ 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบประมาณทั้งหมด ๒๑,๔๕๐,๙๒๓ ๒๑,๓๘๓,๘๐๐ ๒๖,๐๖๕,๙๐๐ ๒๔,๖๕๓,๐๐๐ ๒๑,๙๑๘,๖๐๐ ๒๓,๘๑๔,๘๐๐ ๒๑,๙๕๑,๒๐๐ 

แหลง่เงินแผน่ดิน ๕,๑๑๔,๙๐๐ ๖,๘๕๙,๖๐๐ ๘,๘๔๐,๙๐๐ ๗,๓๘๔,๗๐๐ ๘,๐๘๓,๖๐๐ ๙,๐๒๖,๒๐๐ ๙,๑๖๗,๗๐๐ 

๑. งบประมาณเงินแผ่นดิน ๑,๘๐๕,๙๐๐ ๑,๖๕๑,๕๐๐ ๑,๗๘๔,๖๐๐ ๒,๐๐๗,๑๐๐ ๒,๐๐๗,๑๐๐ ๑,๑๗๑,๔๐๐ ๑,๑๗๑,๕๐๐ 

๒. งบประมาณจากรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓,๓๐๙,๐๐๐ ๕,๒๐๘,๑๐๐ ๗,๐๕๖,๓๐๐ ๕,๓๗๗,๖๐๐ ๖,๐๗๖,๕๐๐ ๗,๘๕๔,๘๐๐ ๗,๙๙๖,๒๐๐ 

๒.๑ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ๐ ๒,๒๓๐,๐๐๐ ๓,๖๑๐,๐๐๐ ๒,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๒,๑๒๑,๙๐๐ ๒,๔๒๐,๐๐๐ 

๒.๒ งบด าเนินการ (ค่าใช้สอยวัสดุ) ๒,๖๗๓,๔๐๐ ๒,๗๑๘,๐๐๐ ๒,๗๑๒,๙๐๐ ๒,๘๙๓,๒๐๐ ๓,๑๙๓,๐๐๐ ๓,๔๒๗,๑๐๐ ๓,๐๘๖,๕๐๐ 

๒.๓ งบอุดหนุน ๖๓๕,๖๐๐ ๒๖๐,๑๐๐ ๗๓๓,๔๐๐ ๒๙๔,๔๐๐ ๑,๒๒๗,๕๐๐ ๒,๓๐๕,๘๐๐ ๒,๔๘๙,๗๐๐ 

แหลง่เงินรายได ้ ๑๖,๓๓๖,๐๒๓ ๑๔,๕๒๔,๒๐๐ ๑๗,๒๒๕,๐๐๐ ๑๗,๒๖๘,๓๐๐ ๑๓,๘๓๕,๐๐๐ ๑๔,๗๘๘,๖๐๐ ๑๒,๗๘๓,๕๐๐ 

๑. งบประมาณเงินรายได้ ๑๕,๔๒๑,๒๐๐ ๑๖,๕๘๖,๗๐๐ ๑๙,๗๑๖,๐๐๐ ๑๗,๒๖๘,๓๐๐ ๑๓,๘๓๕,๐๐๐ ๑๔,๗๘๘,๖๐๐ ๑๒,๗๘๓,๕๐๐ 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๕ 

แผนภาพแสดงงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๖ 

๒. โครงสร้างการบริหาร 
๒.๑ โครงสรา้งการแบง่ส่วนงานมหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ โครงสรา้งการบรหิารงานมหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

 

คณะอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

โครงการจัดต้ัง 
ส านักวิทยบริการฯ 

กองบริหาร  
วิทยาเขตจันทบุรี 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๗ 

๒.๓  โครงสรา้งการแบ่งส่วนงานภายในคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วทิยาเขตจนัทบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ๒.๔ โครงสรา้งการบรหิารงานคณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ รายละเอียดการแบ่งหน้าที่ของคณะท างานชุดต่างๆ ในคณะ แสดงเพิ่มเติมใน 
  ภาคผนวก 

*ใช้ทรัพยากรรว่มกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุร ี

อธิการบด ี

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 คณบด ี
 

ประธานสาขาวิชา 
 

ผู้ช่วยคณบด ี
 

คณะกรรมการด้านต่างๆ 
 

คณะท างานแต่ละสาขา 
 

รองคณบด ี
 

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

ส านักงานการจัดการศึกษา 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

ส านักงานคณบดี* 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๘ 

๓. หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน 
 ๓.๑  หลักสูตร 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตรจ์ัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ สาขาวิชา ดังนี ้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
๑.๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
๑.๒  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   ๒.๑  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   ๒.๒  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
  ๓. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
   ๓.๑  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
 

 ๓.๒ ระบบการเรียนการสอน 
  ระบบการศกึษา 

ระดับปริญญาตรี  การศึกษาภาคปกติ  เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดย
จัดเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา คอื ภาคต้นและภาคปลาย ตามล าดับ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน หรือในช่วงเวลาให้เหมาะสมกับวิธีการจัดการศึกษาก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๙ 

 
 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ เป็นยุทธศาสตรท์ี่คณะผู้บริหาร

อาจารย์ และบุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมในการก าหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพฒันา 
คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วยทิศทางยุทธศาสตร์ ได้แก่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ พร้อมกับก าหนดระบบวัดผลของยุทธศาสตร์  
ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ปรัชญามหาวทิยาลัยบรูพา 
 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม  
 
ปณธิานมหาวทิยาลัยบรูพา 

๑. ผลิตบัณฑิตใหม้ีปัญญาใฝ่หาความรู้และคุณธรรม 
๒. สร้างองคค์วามรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๓. เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาค

ตะวันออก 
 
เป้าประสงค์มหาวทิยาลัยบรูพา 

๑. มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑติและการวิจัยและมีผลงาน
โดดเด่นในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

๒. มหาวิทยาลัย เป็นคลังความรู้ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของประเทศ และระดับนานาชาติ เป็น
ที่พึ่งทางวิชาการของสังคม น าพาสังคมสู่สังคมอุดมศึกษา 
 

พนัธกิจมหาวทิยาลัยบรูพา 
๑. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ

การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเปน็พลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบรูพา 
  “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 “Wisdom of the East for the future of the nation” 

ส่วนที่ ๒ 
ทศิทางยทุธศาสตร์คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๑๐ 

ปณธิานคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
 “สร้างคนดี ทวีปัญญา เป็นทีพ่ึง่พาให้แผ่นดิน” 

 
เป้าประสงค์คณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้และปรับพ้ืนฐานวิชาการ 
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

๒. บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์เพือ่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ ประการให้
ประสบผลส าเร็จ 

 
พันธกิจคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือ 
๑. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสรมิสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดงบทบาท
น าในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 
ค่านยิมองค์กร 

ค่านิยมหลักในองค์กร (Core Value) นั้น เป็นค่านิยมทีใ่ช้ในการชี้น าองค์กรและพฤติกรรมของ
บุคลากรให้ปฏบิัติตาม และเป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กรอีกด้วย 
ซึ่งค่านิยมหลักที่ว่านีก็้มักที่จะมีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับลักษณะของพันธกิจของเราด้วย โดย
บุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กรก็ต้องยึดถือยึดมั่นและปฏิบัติเพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรนั้นมุ่งหน้า
ไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ค่านยิมองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์  
 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี จะร่วมมอืกันลดความ
ขัดแย้งในองค์กร อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ เป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน เสียสละ และมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดี สร้างคนดีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้เท่าทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต 
 
B: Breaking the wall 
 ลดก าแพงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง การแบ่งฝ่าย แบ่งพวก ในองค์กร 
U: Understanding 
 เข้าใจถึงปัญหา และความเปน็ไปขององค์กร และสภาพแวดล้อม 
U: Unity 
 ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองค์กร ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 
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S: Spirit 
 เสียสละ มุ่งมั่นในการท างานด้วยความรับผิดชอบ และร่วมกันพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

S: Speed ความรวดเร็ว ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
P: Proactive ความกระตือรือรน้ มุ่งท างานเพ่ือองค์กร 
I: Initiative ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เทา่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
R: Respect ความเคารพนับถือ ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน 
I: Industrious ความขยัน มุ่งมั่น ในงานสร้างคนดีให้แผ่นดนิประสบความส าเร็จ 
T: Team work การท างานเป็นทีม ยอมรับ และให้อภัยซึ่งกันและกัน ท างานร่วมกันอย่างมี 
  ความสุข 

A: Advantage 
 สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 
 
สมรรถนะหลกัของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (Core Competencies) 

๑. จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้กับคณะต่างๆ ในวิทยาเขต 
๒. งานบริการและงานวิจัยที่ครอบคลุม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

 สมรรถนะหลักทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าว ส่งเสริมให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีความ 
สามารถในการให้บริการวิชาการ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การอบรมให้ความรู้ การวิจัยและอื่นๆ 
ได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
คุณลักษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์  

เป็นคุณลักษณะหลักของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ๖ 
คุณลักษณะ ดังนี ้ 
๑. เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
๒. มีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน สามารถบูรณาการความรูต่้างศาสตร์ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓. มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 
๔. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในการท างานและการด ารงชีวิตในสังคมได ้
๕. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและมีทักษะทางสังคม เป็นที่ยอมรับ 
๖. มีสุขภาพทีด่ีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 
อัตลักษณข์องบณัฑติคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 “บัณฑิตมีมนษุยสัมพันธ”์ 
  
 
 
 
 
. 
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วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
 “บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมทันสมยั สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม” 
 “Interdisciplinary integration for modernized society, moral and ethic - based people” 
 
ค านยิามวิสัยทัศน ์
บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ มีหลายสาขาวิชา ซึ่งในแต่ละ
ศาสตร์สาขามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน การประสานจุดเด่นของศาสตร์สาขาต่าง ๆ เขา้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในเรื่องของการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต การวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการ รวมทั้งการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการพัฒนาคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาสังคมทันสมัย เป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะตอ้งเปน็ก าลังส าคัญในการช่วยเหลือ                                                                                                                                                                                       
สังคมส่วนรวม ร่วมมือรว่มใจกันพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งเท่าทันกบัการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเป็น
รูปธรรม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร นิสิต และบัณฑิตของคณะอย่างเต็มที่ 
สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรม และจริยธรรม มุ่งมั่นสร้างคนดีให้บ้านเมืองเนื่องจากในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องเก่งรู้ เก่งคิด เก่งปฏิบัติ เก่งคน 
และที่ส าคัญตอ้งมีคุณธรรมและจริยธรรมเปน็เครื่องก ากับให้การใช้ความรู้ความสามารถที่มีนั้นก่อประโยชน์
แก่สังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง มิใช่มุ่งแต่แสวงประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้องเท่านั้น  
 
เป้าประสงค์วิสัยทัศน ์

เป้าประสงค์วิสัยทัศน์เป็นผลสัมฤทธิ์ในอนาคตที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มุ่งหวังจะให้
บรรลุผล บ่งบอกว่าคณะได้ด าเนินการพัฒนาไปในทิศทางของวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย
เป้าประสงค์ ดังนี้ 

๑. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตได ้

๒. สร้างผลงานวิจัยและงานวิชาการโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือความหลากหลายของ
ศาสตร์สาขาต่างๆ ในคณะ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

๓. มีการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานตรงตามเกณฑ์การจัด
การศึกษาของประเทศครบทุกหลักสูตร ตอบสนองทิศทางในการพัฒนาของประเทศ 

 
ตัวชี้วดัวสิัยทัศน ์

๑. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระดับดีขึ้นไป  
๒. นิสิตทุกสาขาของคณะ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีจิตอาสา และให้ความร่วมมือในการ

พัฒนาสังคมส่วนรวม 
๓. ทุกสาขามีผลงานวิจัยหรืองานวิชาการ ที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือความหลากหลาย

ของศาสตร์สาขาต่างๆ ในคณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
๔. ทุกหลักสูตรของคณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาของประเทศ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาที่ก าหนด

ขึ้นมาอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบต่าง ๆ สัมพันธ์สอดคล้องกัน มีวสิัยทัศน์หรือภาพฝันที่วาดไว้ร่วมกัน 
ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์อันแสดงถึงเจตจ านงค์ร่วมของทุกฝ่าย เพื่อกระท า
พันธกิจอันถือเป็นหน้าที่รับผดิชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

ตามวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
เพื่อให้ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตรส์อดคล้องและบรรลผุลสมัฤทธิ์ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์ จึงก าหนดประเด็นหลักในการพัฒนาคณะ
ออกเป็น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี ้

 
๑. พฒันาคณุภาพบณัฑติ ผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีคุณธรรม เปน็ที่ยอมรับ และด ารงชีพในสังคม

โลกได้อย่างสง่างาม 
๒. พฒันาคณุภาพการวิจัยและการบรกิารวชิาการ สร้างงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพ โดย

อาศัยความเข้มแข็งของทุกศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะ ก่อประโยชน์ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. พฒันาศกัยภาพของบคุลากร พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการส่งเสริมความเข้มแข็ง 
                 แก่องค์กรและสังคมส่วนรวม 

๔. พฒันาการมีสว่นร่วมและรับผดิชอบตอ่สังคม สร้างการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อสังคม 
 ส่วนรวม 

๕. พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภายใน พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มี 
                ประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์เป็นผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลป-
ศาสตร์ มุ่งหวังจะให้การพัฒนาสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย เป็นผลสัมฤทธิ์ส าคัญที่บ่งบอกว่า การ
ด าเนินการตามพันธกิจบรรลุผลส าเร็จ   และคณะได้พัฒนาไปถึงวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ๕ ข้อ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๑๔ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พฒันาคณุภาพบณัฑติ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในสังคม มีทักษะสากล 
และมีคุณธรรม จริยธรรมก ากบัความรู้ความสามารถ โดยผา่นเกณฑ์ของคณะ   
 ตัวชี้วดัเป้าประสงค์ยทุธศาสตร์   
 ๑) ผลติบัณฑติมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของคณะมากกว่าร้อยละ ๘๐  
 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การพัฒนาการประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการรับเข้าผู้เรียนที่มคีุณสมบัติเหมาะสมกับ
สาขาที่เลือกเรียน    
เป้าประสงค์กลยุทธ ์ 

๑.การพัฒนากระบวนการรับเข้าผู้เรียนที่มีคณุสมบัติเหมาะสมกับสาขาทีเ่ลือก และมีจ านวนรับเข้า
เป็นไปตามแผนการรับนิสิต  

๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ถึงความสอดคล้องของหลักสูตรที่มีต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและสังคม 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

ตัวชี้วัดที่ ๑. อัตราการคงอยู่ของนิสิตปี ๑ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๑ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของจ านวนนิสิตรับเข้าจริงต่อจ านวนนิสิตที่ก าหนดไว้ตามแผน 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖๐ ๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓. รอ้ยละของจ านวนนิสิตที่รับเข้าโดยโครงการพิเศษต่อจ านวนนิสิตที่รับเข้าในแต่ละป ี

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

  หมายเหตุ ไม่รวมเฉพาะโครงการขยายโอกาส 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔. จ านวนครั้งในการออกประชาสัมพันธ์หลักสตูรนอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ ๖ ๗ ๘ ๘ 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๑๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

เป้าประสงค์กลยุทธ ์ ผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณสมบัตสิอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๑. รอ้ยละของความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๘๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของบัณฑิตที่มีงานท าสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓. รอ้ยละของหลักสูตรที่มีการปรบัปรุงโดยใช้ข้อมูลจากการมสี่วนร่วม หรือ 

       ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การพัฒนาทกัษะของนิสิตในด้านความรู้วิชาการและการน าไปใช้ให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานอาชีพของแต่ละสาขาวิชา 
เป้าประสงค์กลยุทธ ์ 

๑.เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 

๒.เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการใช้ทักษะสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความสามารถทางวิชาการและมาตรฐานอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑. รอ้ยละของนิสิตที่มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลย ี
        สารสนเทศที่ดีขึ้น 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕๐ ๕๕ ๕๕ ๖๐ ๖๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถทางวิชาการตามที่คณะก าหนด 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๕ ๕๕ 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๑๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๓. รอ้ยละของนิสิตที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นๆ  
       ที่สัมพันธก์ับสาขาที่เรียน 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒ ๓ ๕ ๕ ๗ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสงัคม และทักษะการใชช้ีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐาน
ของสังคม และวัฒนธรรมไทย พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การพฒันากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
กาย และสขุภาพใจ) 
เป้าประสงค์กลยุทธ ์ พัฒนาทักษะนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ให้มีทักษะการใช้ชีวิตที่
เหมาะสม ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑. รอ้ยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการครบทุกทักษะ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒. จ านวนโครงการที่คณะจัดแต่ละทักษะในแต่ละปี 
ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ การเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์กลยุทธ ์ ส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตรท์ี่มี
ความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๑. รอ้ยละของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และ 

                          การเป็นพลเมืองที่ด ี

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของนิสิตที่ท าผิดวินัยของมหาวิทยาลัย ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือ 

                         ทุจริตในการสอบ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

<๑๐ <๑๐ <๘ <๘ <๘ 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๑๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๓. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และการเป็น 
                          พลเมืองที่ด ี

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๒. สร้างงานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ โดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือความหลากหลายของศาสตร์สาขาต่างๆ ในคณะ ตอบสนองความต้องการของ
สังคม  

 ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ยุทธศาสตร์ 
๑) จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ 
๒) โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมหรือชุมชน และได้รับความพึง

พอใจจากผู้มีสว่นเก่ียวข้องในระดับดี มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓) ร้อยละ ๒๐ ของโครงการวิจัยเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในคณะ  

 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของบคุลากรในคณะ 
เป้าประสงค์กลยุทธ ์ พัฒนาศักยภาพงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑. รอ้ยละของบุคลากรที่มีโครงการวิจัย 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ ๘๐ 

   

ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของบุคลากรที่มีโครงการวิจัยตรงสาขา 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๐ ๕๐ ๕๐ ๗๐ ๗๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓. รอ้ยละของบุคลากรที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๔. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยต่อบุคลากร 
ค่าเป้าหมาย (งบประมาณ) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕. จ านวนโครงการของคณะที่สนบัสนุนความสามารถในการวิจยั 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๒ ๓ ๓ ๓ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์กลยุทธ ์เผยแพร่งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศและสากล 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์   
 ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนงานวิจัยที่น าเสนอในเวทีวิชาการในประเทศ หรือต่างประเทศ 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖ ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๒ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓ ๔ ๕ ๕ ๖ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สนับสนนุงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่และชุมชน 

เป้าประสงค์กลยุทธ ์ สร้างงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๑๙ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมการวจิัยเชิงบูรณาการต่างศาสตร ์
เป้าประสงค์กลยุทธ ์ สร้างงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการต่างศาสตร์ 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัย 

เป้าประสงค์กลยุทธ ์ ส่งเสริมความรว่มมือในการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑. รอ้ยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายวิจัย 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

   หมายเหตุ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณในปีน้ัน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒. จ านวนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๒ ๒ ๒ ๓ 

   หมายเหต ุเครือข่ายวิจัย หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การภายนอกคณะ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๖ ส่งเสริมการให้บริการวชิาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์กลยุทธ ์ สร้างงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
       ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ ๔ ๔ ๕ ๕ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของโครงการบริการวิชาการที่ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ 

ดีขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๐ 

ตัวชี้วัดที ่ ๓. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๑ ๕ ๖ ๖ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๓. สรรหา คัดเลือก และคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ยุทธศาสตร์   
๑) มีการด าเนินงานในการสรรหา และคัดเลือกเป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 
๒) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรอยู่ในระดับร้อยละ ๙๐  
๓) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร 
เป้าประสงค์กลยุทธ ์จัดหาและรักษาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑. รอ้ยละของจ านวนบุคลากรที่คณะจัดหาได้ตามแผนอัตราก าลังของคณะ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของบุคลากรที่มีระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนคณุภาพชีวิต   

           และการท างานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖๐ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๓. รอ้ยละการคงอยู่ของบุคลากร 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๔. รอ้ยละของบุคลากรที่ผ่านการทดลองงาน 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๑ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการดา้นการพฒันาบคุลากร 
เป้าประสงค์กลยุทธ ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนของบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ ๗ ๑๐ ๑๒ ๑๕ 

  หมายเหต เริ่มนับในวันที่ยื่นเสนอขอต าแหน่ง และค่าเป้าหมายเป็นจ านวนสะสม 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

 หมายเหตุ  สัดส่วนผู้มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (รวมอาจารย์ศึกษาต่อ) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓. รอ้ยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน หรือทักษะใน 
                 สาขาวิชา 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๔. จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากร 
ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบตอ่สังคม 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๔. สร้างการมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

  ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ยุทธศาสตร์   
๑)  มีโครงการที่ตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก ่การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และการกีฬา 
๒)  นิสิตร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมความคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ หรอืจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ 

 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๒ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา หรือการกีฬา 
เป้าประสงค์กลยุทธ ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากรในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
กีฬา 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

 ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการที่มีการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือ 
           กีฬา 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒ ๓ ๓ ๓ ๓ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนรว่มในการรับผดิชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์กลยุทธ ์ ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของนิสิตและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการที่มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

เป้าประสงค์กลยุทธ ์ส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ในสังคมมันจะจัดการ 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปใช้ในการ 
                          ด าเนินกิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายใน 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล* 

  ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ยุทธศาสตร์   
๑) โครงการหรือกิจกรรมทีส่่งเสรมิการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการคณะ 
๒) มีการด าเนินการครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๓ 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดแนวทางการพฒันาและบริหารคณะ 
เป้าประสงค์กลยุทธ ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ของคณะ 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการก าหนด 

           แนวทางการพัฒนาและบริหารคณะ 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๒. รอ้ยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายใน
คณะในระดับดีขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๓. จ านวนครั้งของการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของคณะให้ 
       สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ค่าเป้าหมาย (จ านวน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

- ๑ - ๑ - 
 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้

เป้าประสงค์กลยุทธ ์ สร้างระบบการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ให้มธีรรมาภิ
บาล รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ 

ตัวชี้วัดที่ ๑. รอ้ยละของบุคลากรที่ประเมินความพึงพอใจของการบริหารจัดการภายในคณะอยู่ใน 
                ระดับดีขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ *รายละเอียดเพ่ิมเตมิในภาคผนวก



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๔ 

 

 
ภาพแผนที่กลยุทธ์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๕ 

 
 

 
เพื่อเป็นการด าเนินงานให้เป้าประสงค์ทั้ง ๕ เป้าประสงค์ และ ๑๘ กลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร ์จงึได้ก าหนดโครงการเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์ 
แผนงาน และชุดโครงการโดยย่อ (Project Brief) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การพัฒนาการประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการรับเข้าผู้เรียนที่มคีุณสมบัติเหมาะสมกับ
สาขาที่เลือกเรียน 
๑. ชุดโครงการ การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการรับเข้าผู้เรียนที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่เลือกเรียน 

๒. ความส าคญัของโครงการหลักการ
และเหตุผล 

การท าให้บัณฑิตมีคุณภาพ ย่อมมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยน าเข้า
ได้แก่ นักเรียน อาจารย์ วิชาความรู้ ปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ วิธีการ
ในการเรยีนการสอน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ เพื่อให้นิสิตเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ  
ถ้าหากสามารถคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนได้ 
จ านวนผู้เรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และสามารถ
รักษาให้ผู้เรียนสามารถคงอยู่และส าเร็จการศึกษาได้ จะส่งผลต่อความ
คุ้มค่าต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นชุดโครงการนี้จึงให้
ความส าคัญกบัการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังนักเรียน แสดงให้เห็น
โอกาสที่ได้จากการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คณะเปดิสอน มี
จ านวนผู้เรียนที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และท าให้
ผู้เรียนสามารถปรับตัวต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้อัตรา
การคงอยู่ของผู้เรียนดีขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อให้จ านวนนิสิตรับเข้าเป็นไปตามแผน 
๒. เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบตัิตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เกิดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนหรืองานที่เหมาะสม 
๒. มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศกึษาต่อในหลักสูตรที่คณะเปดิสอนสูงขึ้น 
๓. นิสิตชั้นปี ๑ มีความพร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. อัตราการคงอยู่ของนิสิตปี ๑ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของจ านวนนิสิตรับเข้าจริงต่อจ านวนนิสิตที่
ก าหนดไว้ตามแผน 
ตัวชี้วัดที่ ๓. ร้อยละของจ านวนนิสิตที่รับเข้าโดยโครงการพิเศษต่อ
จ านวนนิสิตที่รับเข้าในแต่ละปี 
ตัวชี้วัดที่ ๔. จ านวนครั้งในการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 3 
ชุดโครงการโดยย่อตามยทุธศาสตร์การพฒันาคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๖ 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การพฒันากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มี
ศักยภาพ 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสตูรไปยังนักเรียนโดยตรง 
๑.๑ ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ 
๑.๒ ก าหนดโครงการพิเศษในการรับนิสิต 

๑.๓ ติดต่อโรงเรียนเป้าหมายและขออนุมัตจิัดโครงการ 

๑.๔ ด าเนินการออกประชาสัมพันธ์ (อาจจัดเองหรือร่วมกับวิทยาเขต
และส่วนกลางได)้ และเก็บขอ้มูลนักเรยีนทีม่ีความสนใจศกึษาต่อ  
๑.๕. ติดตามการรับสมัครของมหาวิทยาลัยในช่องทางต่างๆ 

๑.๖. ติดตามประเมินผลจ านวนนิสิตที่เข้ามาจากการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆ 
๒. วางแผนการจัดโครงการ 

๒.๑ จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมนิสิต และ
โครงการพัฒนาการปรับตัวเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัย 

๒.๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการจัดโครงการ 
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร และประชาสัมพันธ์ร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 
๒. โครงการเพชรวิทย์-ศิลป์ (และโครงการพิเศษ)     - อ.ลัญจกร  
๓. โครงการประกวดและสรา้งสื่อประชาสัมพันธ์คณะ    - อ.จาตุรันต/์ อ.ภัญนภัส 
๔. กิจกรรมทบทวนหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการรับเข้าของ

หลักสูตร - อ.ลัญจกร 
๕. กิจกรรม Exit Interview    - อ.ที่ปรึกษา/ ประธานสาขา 
๖. กิจกรรมให้ค าปรึกษาระหว่างการเรียน    - อาจารย์ 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.ลัญจกร  สัตย์สงวน และอาจารย์ธนพล พุกเส็ง 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะ/ สาขา/ หลักสูตร  

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
๑. ชุดโครงการ ๑.๒.๑ ส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. ความส าคญัของโครงการหลักการ
และเหตุผล 

เพื่อให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เทคโนโลยี และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จึง
จ าเป็นต้องอาศัยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้บัณฑิตในแต่ละสาขาของคณะ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๗ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียในระดับดขีึ้นไป 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๑.๒  
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ผลิตจากหลักสูตรที่ก าลัง
ด าเนนิการอยู่ 

๒. เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บัณฑิตของ
คณะร่วมวิพากย์หลักสูตร 

๓. ด าเนินการวิพากย์หลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนา  

๔. ศึกษาข้อมลูลักษณะงานของสถานประกอบการ 
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียต่อหลักสูตร 
๖. ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรและ

วิเคราะห์ผล 
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส ารวจความคิดเห็นและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร  
๒. โครงการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. โครงการวิพากย์หลักสูตรคณะ 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ อาจารย์อรวรรณ  จิตตะกาญจน ์

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะ/ สาขา/ หลักสูตร  

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒  การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
๑. ชุดโครงการ ๑.๒.๒ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

๒. ความส าคญัของโครงการหลักการ
และเหตุผล 

ความต้องการก าลังคนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้แก่ ๓Rs : การอ่านออก 
การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น และ ๘Cs :  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และมีทักษะในการแก้ปัญหา/ ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม/ ทักษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า/ 
ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม และกระบวนทัศน์/ 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และเท่าทนัสื่อ/ ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร/ ทักษะอาชีพ 
และการเรียนรู/้ ความมีเมตตากรุณา วินัย คณุธรรม และจริยธรรม 
นอกจากนี้การท างานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาส่วนหนึง่ไม่ตรงกับ
สาขาที่เรียนท าให้เกิดความสูญเสียทางการศึกษา เป็นโจทย์ส าคัญของ
การพัฒนาหลักสูตรของคณะ  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาหลักสูตรของคณะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๘ 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ไดห้ลักสูตรของคณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน 
ตัวชี้วัดที่ ๓. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรบัปรุงโดยใช้ข้อมูลจากการ
มีส่วนร่วมหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๑.๒  
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. วางแผนและท าการส ารวจและศึกษาข้อมูลลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
กับบัณฑติของหลักสูตรคณะ  
๒. ติดต่อสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตของหลักสูตรคณะ 
เพื่อท าความร่วมมือระหว่างองค์กร 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. แผนงานพัฒนาหลักสูตรรายปี และแผนงานพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.วชิราภรณ ์และประธานสาขา 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะ และสาขา 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓  การพัฒนาทกัษะของนิสิตในด้านความรู้วิชาการและการน าไปใช้ให้เหมาะสมกับมาตรฐาน
อาชีพของแต่ละสาขาวิชา 
๑. ชุดโครงการ ๑.๓.๑ ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ความส าคญัของโครงการหลักการ

และเหตุผล 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ทักษะที่มีความส าคัญต่อการท างานในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้มีทักษะทั้งสอง
ด้านจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น คณะจึงเห็นความส าคัญ
ในการจัดทดสอบความสามารถทางวิชาการในด้านดังกล่าว เพื่อให้
นิสิตมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมสู่การท างาน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาและกระตุ้นให้นิสติเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิสิตมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศดีขึน้ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของนิสิตที่มีระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการตามที่คณะก าหนด 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่  ๑.๔ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ 

๗. แนวทางในการวางแผนปฏิบัติงาน ๑. จัดท าข้อสอบ Proficiency Test ซึ่งเป็น pre-test และ post-test 
ในช่วงปีที่ ๑ และ ๔ 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๒๙ 

๒. จัดตารางสอบและประชาสัมพันธ์ 
๓. ด าเนินการสอบ 
๔. รายงานผลการสอบให้นิสติและที่ประชุมคณะทราบ 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการสอบ English Proficiency Test 
๒. โครงการ IT Proficiency Test 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ๑. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
๒. คณาจารยป์ระจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓  การพัฒนาทกัษะของนิสิตในด้านวชิาการ ให้เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพของแต่ละ
สาขาวิชา 
๑. ชุดโครงการ ๑.๓.๒ ส่งเสรมินิสิตพัฒนาทกัษะในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

๒. ความส าคญัของโครงการหลักการ
และเหตุผล 

เพื่อให้นิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ /มาตรฐานอาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมสร้างความสามารถการมีงานท าของ
นิสิต 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ /มาตรฐาน
อาชีพที่เกี่ยวข้อง 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิสิตมีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ /มาตรฐานอาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๓. ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานภาษาต่างประเทศ 

๗. แนวทางในการวางแผนปฏิบัติงาน ๑. ให้แต่ละหลกัสูตรบรรจุรายวิชาที่ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะใน
สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องลงในหลักสูตร  

๒. หลักสูตรมีการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน  

๓. การพัฒนาทักษะนิสิตด้านวิชาชีพ  
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการแนะน ามาตรฐานวิชาชีพ (ส่วนกลาง)   

๒. โครงการพัฒนาทักษะนิสติด้านวิชาชีพของหลักสูตร และโครงการ
พัฒนานิสิตในแต่ละสาขา 

๓. การจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา และฝึกงาน  
๔. โครงการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ ๑ และชั้น

ปีที่ ๔ - GE 
๕. โครงการเสริมทักษะความรู้พื้นฐานทางวชิาการ ชั้นปีที่ ๑   - GE 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๓๐ 

๖. โครงการอบรมการประมวลผลทางสถิต ิ  

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.วชิราภรณ์   ศรีพุทธ   
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร/ คณะ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓  การพัฒนาทกัษะของนิสิตในด้านวชิาการ ให้เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพของแต่ละ
สาขาวิชา 
๑. ชุดโครงการ ๑.๓.๓ ทดสอบความสามารถทางวิชาการตามสาขา (Trial Exit 

Exam) 
๒. ความส าคญัของโครงการหลักการ

และเหตุผล 
การพัฒนาให้นิสิตมีคุณภาพ “ในเชิงวิชาการ” คือ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทกัษะทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนเองศึกษา เป็นไปตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อส าเรจ็การศึกษานิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานให้ เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพของแต่
ละสาขาวิชา  ดังนั้น เพื่อเป็นการวัดระดับความส าเร็จของการจัด
การศึกษา การบริหารหลักสูตร การพัฒนานิสิต คณะฯ จ าเป็นต้องมี
กระบวนการวัดความส าเร็จของการพัฒนาทักษะของนิสิตในด้าน
วิชาการ ให้เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพของแต่ละสาขาวิชา การจัด
ทดสอบความสามารถทางวิชาการตามสาขา (Trial Exit Exam)ให้นิสิต
ที่ก าลังจะจบการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งในการวัดความส าเร็จในการ
พัฒนาทักษะในด้านวิชาการได้ และข้อมูลที่จากการวิเคราะห์ผลการ
สอบของการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จะเป็นข้อมูลที่ส าคญั
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การปรับปรุงหลักสูตร 
และการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้การทดสอบความสามารถทาง
วิชาการตามสาขา (Trial Exit Exam) ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นิสิตในการสอบมาตรฐานอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อทดสอบความสามารถทางวิชาการของนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษา 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้ข้อมูลความความสามารถทางวิชาการของนิสิตที่ก าลังจะจบ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาทักษะของนิสิตในด้านวิชาการ ให้เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๔. ร้อยละของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการ 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิต กลยุทธ์ที่  ๑.๔ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ 

๗. แนวทางในการวางแผนปฏิบัติงาน ๑. หลักสูตรจดัท าข้อสอบทดสอบความสามารถทางวิชาการตามสาขา 
(Trial Exit Exam) 

๒. ด าเนินการสอบกับนิสิต ปี ๔  



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๓๑ 

๓. ประเมินผลการสอบของนิสิต 
๔. วิเคราะห์ผลการสอบเพ่ือน าข้อมูลการวางแผนการพัฒนาทักษะ

ของนิสิตในด้านวิชาการ ให้เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพของแต่ละ
สาขาวิชา 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ๑. โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการตามสาขา (Trial Exit 
Exam) 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.เมธินี  จามกระโทก/ หลักสูตร 
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร/ คณะ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๔  การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของ
สังคม และวัฒนธรรมไทย พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง (การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย และ
สุขภาพใจ) 
๑. ชุดโครงการ เสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม 

๒. ความส าคญัของโครงการหลักการ
และเหตุผล 

การมีทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบัณฑิตใน
การท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ร่วมกับ
แนวความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิสิตมีทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น และสามารถ
อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการครบทุกทักษะ 
ตัวชี้วัดที่ ๒. จ านวนโครงการที่คณะจัดแต่ละทักษะในแต่ละปี 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่  ๑.๕ การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคต 

๗. แนวทางในการวางแผนปฏิบัติงาน ๑. เสนอโครงการกิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการใช้
ชีวิตที่เหมาะสม 

๒. จัดสรรงบประมาณ 
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๔. ด าเนินโครงการ 
๕. ติดตามและประเมินผล 
๖. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการใช้
ชีวิตที่เหมาะสม 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม ่      - อ.สุคนทิพย ์
๒. โครงการปัจฉิมนิเทศนสิิต      - อ.วรวิทย์ (งบ 62)  
๓. โครงการอบรมมารยาทและการวางตัวในสังคม ( ส าหรับนิสิตช้ันปี
ที่ ๒-๓ ) - อ.เมธินี 
๔. โครงการพัฒนานิสิตตามแผนของสโมสรนิสิต 
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๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ อาจารย์สุทธิรักษ์  สุวรรณเดชา 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะและหลักสูตร 

 
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ การเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
๑. ชุดโครงการ ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ด ี
๒. ความส าคญัของโครงการ

หลักการและเหตุผล 
ความเจริญทางด้านวัตถุปัจจุบัน ท าให้สังคมมีค่านิยม ใหค้วามส าคัญ
และแสวงหาเงินทองอ านาจมากกว่าให้ความส าคัญด้านจติใจ อันน าไปสู่
ปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในสงัคม ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี จึงเป็นหนึ่งใน
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ซึ่งมีการปลูกฝงัสิ่งเหล่านี้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับวิชาการ ปลูกจิตส านึกให้บัณฑิต
รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม อันน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ   

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดีของนิสิต 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิสิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิต จิตสาธารณะเพื่อสังคม
ส่วนรวม อันน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี (๔๐%) 
ตัวชี้วัดที ่๒. ร้อยละของนิสิตที่ท าผิดวินัยของมหาวิทยาลัย ที่ถูกตัด
คะแนนความประพฤติ หรือทุจริตในการสอบ (<๑๐%) 
ตัวชี้วัดที่ ๓. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี (๑≤ ) 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคต 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดประชุม วางแผน 

๒. จัดหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๔. รายงานการประเมินโครงการ 

๕. ติดตามและประเมินผล 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๓๓ 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑.โครงการค่ายมะพร้าวอ่อน     - อ.สุคนทิพย ์
๒.โครงการด้านจริยธรรม (นิสิตชั้นปี 1 ทุกสาขา)  - อ.กัญลิน 
๓.โครงการคุณธรรมน าความด ี (นิสิตชั้นปี 2-3)   - อ.ศตวรรษ 
๔.โครงการบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์    - อ.ธนพล 
สโมสรนิสิต 
๑.โครงการไถ่ชวีิตโค-กระบือ  
๒.โครงการแบ่งปันรอยยิ้มบ้านพักคนชรา   
ส่วนกลาง 
๑.กิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจร   - กิจการนิสิต/ อ.สุคนทิพย ์
๒.กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.อารยา  สุนทรวิภาต  
๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร / คณะ 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของบคุลากรในคณะ 
๑. ชุดโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

การมีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรช่วยเพิม่
ผลงานวิจัย 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเพิ่มจ านวนบุคลากรที่ท างานวิจัย 
๒. เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เพิ่มจ านวนบุคลากรที่ท างานวิจัย 
๒. เพิ่มจ านวนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีโครงการวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีโครงการวิจัยตรงสาขา 
ตัวชี้วัดที่ ๓. ร้อยละของบุคลากรที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ ๔. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยต่อบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ ๕. จ านวนโครงการของคณะที่สนบัสนุนความสามารถในการ
วิจัย 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๒.๑ การ
ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ และกล
ยุทธ์ที่ ๒.๒ การสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมการท าวิจัย 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. พัฒนาระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เช่น ชี้แนะแนวทางการท าวิจัยและการ
เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน 

๒. สร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการท าวิจัย เช่น รางวัล เงินทุน 
๓. สร้างและพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานวิจัย 
๔. สร้างเครือขา่ยงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ 
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๕. สร้างบรรยากาศวิจัยในองค์กรทั้งสายผู้สอนและสายสนบัสนุน เช่น 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหรือระหว่างสาขา 

๖. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม หรือน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ 

๗. ส่งเสริมและบูรณาการงานวิจัยระหว่างสาขา 
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการวิจัยและบริการวิชาการ และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

๒. สนับสนุนให้มีการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัย 

๓. สนับสนุนอปุกรณ์และเครือ่งมือการวิจัย เช่น เครื่องส ารองไฟใหญ่ 
(power supply) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น 

โครงการ  
๑. โครงการสร้างระบบการพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง 
๒. โครงการการเขียนโครงร่างเพื่อประกอบการขอทุนวิจัย  
๓. โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.ปัทมา  ศรีน้ าเงิน และคณะ 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ 
๑. ชุดโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และสง่เสริมประสบการณ์แก่นักวิจยัในการน าเสนอผลงานวิจัย
ต่อสังคม ส่งเสริมชื่อเสียงของคณะให้เป็นที่รูจ้ักในวงวิชาการมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาประสบการณ์และประสิทธิภาพของนักวิจัยในการ

น าเสนอผลงานในวงวิชาการ 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. บุคลากรในคณะออกไปน าเสนอผลงานวิจัยมากขึ้น 

๒. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารเพิ่ม 
มากขึ้น 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนงานวิจัยที่น าเสนอในเวทีวิชาการในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๒. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐาน 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่ ๒.๓ การ
ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ 
ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
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๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ปรับปรุงข้อก าหนด/ เงื่อนไขในการสนับสนุนการน าเสนอและตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของคณะ 

๒. ท าความเขา้ใจ สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับในข้อก าหนดที่
ปรับปรุงโดยบุคลากรของคณะ 

๓. ส่งเสริม ผลกัดันการน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานสู่ภายนอก 
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์  

๒. กิจกรรมทบทวน ปรับปรุง ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.ปัทมา  ศรีน้ าเงิน และคณะ 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สนับสนนุงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่และชุมชน 

๑. ชุดโครงการ สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน ที่ตรงกับความต้องการสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยในการมีส่วนในการช้ีน าสังคม 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. การพัฒนาสังคมและชุมชนจากองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 
๒. การมีส่วนรว่มของคณะต่อการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
ชุมชน 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๒.๓ การ
ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ 
ไปสู่การใช้ประโยชน์ 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานในสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 

๒. หาโจทย์ปัญหาจากความต้องการที่แท้จริง 
๓. พัฒนางานวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือลดผลกระทบ

อย่างเป็นรูปธรรม 
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการประชุมกลุ่มชุมชนเพื่อแสวงหาโจทย์วิจัย 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.ปัทมา  ศรีน้ าเงิน และคณะ 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 
                     



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๓๖ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมการวจิัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร ์

๑. ชุดโครงการ ส่งเสริมการวิจยัเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากคณะมีหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมหลายศาสตร์ ได้แก่ 
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเกษตร บริหารธุรกิจ การ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ จึงนับเป็นโอกาสที่บุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างรอบด้านและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ต่างศาสตร์ ที่เกิด
จากการท างานร่วมกัน (synergy) ระหว่างบุคลากรในคณะ 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้งานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ต่างศาสตร ์

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑.จ านวนโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร ์

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๒.๑  
การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การวิจัยและบริการวิชาการของ
บุคลากรในคณะ 
๒. มีการจับคู่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้การวิจัยและบริการวิชาการระหว่าง
ศาสตร์ที่สามารถบูรณาการระหว่างศาสตร์ได้ เช่น โลจิสตกิส์และ
คอมพิวเตอร์  

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการ Research meeting (อ.ฉลองชัย) 
๒. โครงการสัมมนาวิชาการวิทย์-ศิลป์ (Science and Arts Seminar) 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.ปัทมา  ศรีน้ าเงิน และคณะ 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างเครือข่ายการวิจัย 

๑. ชุดโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัย 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการสร้างเครือข่ายการวิจัย เข้ามามีบทบาทในการสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพ จากบุคลาการหลายหน่วยงานที่มีความช านาญ
แตกต่างกัน ส่งเสริมให้เกิดสงัคมนักวิจัยคุณภาพที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลขา่วสารซึ่งกันและกันได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความร่วมมือในการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายวิจัย 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๓๗ 

ตัวชี้วัดที่ ๒. จ านวนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๒.๑  
การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ส ารวจข้อมลูผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยของหน่วยงาน
ภายนอกที่มศีักยภาพสูงในการวิจัยและการบริการวิชาการ 
๒. ศึกษาดูงานหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยศักยภาพสูง  

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.ปัทมา  ศรีน้ าเงิน และคณะ 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 
กลยุทธ์ที่ ๒.๖ ส่งเสริมการให้บริการวชิาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

๑. ชุดโครงการ การบริการวิชาการสู่ชุมชน 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชน  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
๒. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
๒. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น และชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ได้รับผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป 

ตัวชี้วัดที่ ๓. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ 
๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่  ๔.๒ การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการ 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการร่วมประชุมเพ่ือก าหนดชุมชน  
    เป้าหมายและส ารวจความต้องการของชุมชน 
๒. ให้แต่ละโครงการจัดท าแผนการด าเนินงานระยะสั้น  (๑ ปี) กลาง (๓ 

ปี) และยาว (๕ ปี) ในการตอบโจทย์พ้ืนที/่ ประเด็นพัฒนาครบวงจร 
PDCA 

๓. ก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการเป็นตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่ชุมชน 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๓๘ 

๒. การรวบรวมรายงานโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์   
๓. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
๑. โครงการจัดสอบ HSK     
๒. โครงการ RO       
๓. โครงการอบรม IOT       
๔. โครงการอบรมคร ู      
๕. โครงการติวและจัดสอบโทอิค (TOEIC)   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
๑. คลินิคเทคโนโลย ี      
๒. การใช้น้ าหมักเปลือกมังคดุในการควบคุมโรค   
๓. โครงการหน่วยรับรองมาตรฐานอาชีพ 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ ดร.ปัทมา  ศรีน้ าเงิน และวชิราภรณ์   ศรีพทุธ   

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร 
๑. ชุดโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มศีักยภาพสูงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับคณะ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อจัดหาอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการพัฒนาคณะ 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของบุคลากรในการ

ปฎิบัติงานภายในคณะ 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการของคณะและหลักสูตร 
๒. บุคลากรมภีาระงานที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรและ

ความต้องการของส่วนงาน 
๓. มีการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพของบุคลากร 
๔. สามารถรักษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถให้คงอยู่ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ  
 

ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่คณะจัดหาได้ตามแผน
อัตราก าลังของคณะ 
ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการ 
สิ่งสนับสนุนคณุภาพชีวิต และการท างานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ ๓. ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ ๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดลองงาน 
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๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การสร้างระบบการสรรหา รกัษาไว้ใช้งาน และพัฒนา 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดท าแผนอัตราก าลัง 
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะและหลักสูตร 
๓. ท าการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการทางด้านสวัสดิการ 

และสิ่งสนับสนนุคุณภาพชีวิต 
๔. จัดสรรสวสัดิการและสิ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรตาม

ความเหมาะสม 
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะ - กรรมการภาระงาน 

๒. โครงการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการทางด้านสวัสดิการ  - อ.ลัญจกร (ใช้ของมหาวิทยาลัย) 
๓. กิจกรรมจัดสรรสวัสดิการและสิ่งสนับสนนุคุณภาพชีวิตให้กับ

บุคลากร - อ.ลัญจกร (กรรมการสวัสดกิาร) 
๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ คณบด ี

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะและหลักสูตร 
 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและผลักดันการด าเนนิการด้านการพัฒนาบคุลากร 

๑. ชุดโครงการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะให้เพิ่ม
สูงขึ้น 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองในสายงานอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. มีจ านวนคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ระดับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
๒. คณาจารยม์ีความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน 
๓. คณาจารยม์ีจริยธรรม และจรรยาบรรณอาจารย์ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
(ที่สามารถวัดได้เชิงประจักษ์) 

ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนของบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือ
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก 
ตัวชี้วัดที่ ๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน หรือทักษะในสาขาวิชา 
ตัวชี้วัดที่ ๔. จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากร 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่ ๓.๑  
การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้อาจารย์ใหม่ หรอืจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะ
ด้านในแต่ละระดับของบุคลากร เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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๒. มีระบบส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
๓. สนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรมในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณอาจารย ์

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
๒. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
๓. โครงการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
๔. โครงการส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณอาจารย์ และความรู้ที่

เกี่ยวกบัข้อระวังในการปฏิบัติงานที่อาจขัดต่อระเบียบวินัยหรือ
ข้อก าหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

๕. โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะและหลกัสูตร 
๖. ส่งเสริมความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๗. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ   

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ คณบดี 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะและหลักสูตร 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบตอ่สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การส่งเสริมกจิกรรมด้านการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา หรือการกีฬา 

๑. ชุดโครงการ การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือการ
กีฬา 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่คนไทยและทุกหนว่ยงานของชาติจะต้องให้
ความส าคัญ และอนุรักษ์เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ได้มีการร่วมมือกับชุมชนก าหนด
แผนพัฒนาทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 
๒. เพื่อผลักดันให้เกิดพลังร่วมระหว่างบุคลากร นิสิต และชมุชน ในการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ชุมชนให้ความร่วมมือในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ และชุมชน 
๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการที่มีการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือการกีฬา 
๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๔.๓ การ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการ
กีฬา 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ให้หัวหน้าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมประชุมเพ่ือ 
    ก าหนดชุมชนเป้าหมายและส ารวจความต้องการของชุมชน 
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๒. ให้แต่ละโครงการจัดท าแผนการด าเนินงานระยะสั้น  (๑ ปี) กลาง (๓ 
ปี) และยาว (๕ ปี) ในการตอบโจทย์พ้ืนที/่ ประเด็นพัฒนาครบวงจร 
PDCA 

๓. ก าหนดให้การเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการเป็นตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย 
๒. โครงการรักษ์ภาษาไทย 
๓. โครงการท าบุญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และศิลป-
ศาสตร ์
๔. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (ลอยกระทง ) 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ อาจารย์สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนรว่มในการรับผดิชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

๑. ชุดโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

การสร้างบรรยากาศและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความ
เหมาะสม สะอาด สวยงาม เป็นแนวทางหนึ่งของการเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างพลังงานด้านบวกให้แก่บุคลากร
และนิสิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ต้องควบคู่ไปกับการ
รณรงค์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาไปสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวในอนาคต 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิสิตและบุคลากรมีความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการที่มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Green University 
และกลยุทธ์ที่ ๔.๔ การส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ให้หัวหน้าโครงการส ารวจภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เช่น สวน 
ห้องน้ า หน้าลิฟท์ ว่าพบข้อความการรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ า
ประหยัดไฟหรือไม่ การขึ้นลงชั้นเดียวด้วยบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ถ้า
หากจุดใดที่มีข้อความการรณรงค์อยู่แล้ว ขอ้ความนั้นดึงดูดสายตา
ได้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๔๒ 

๒. จัดท าข้อความกระชับ ทันสมัย พร้อมรูปภาพสวยๆ ติดตามประตู
ห้องน้ าในอาคารเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นข้อความที่เน้นการรณรงค์ 
ปลูกฝัง และสง่เสริมให้นิสิต และบุคลากรมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการเด็กวิทย์-ศิลป์อาสาปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย   - อ.วรวิทย์/ อ.ยศพล 

๒. โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ       - อ.สุมิตร 
๓.  โครงการบูรณาการการเรียนรู้ด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (บ้านแกลง 

ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี)        - อ.ณมณ 
๔. โครงการส่งก าลังใจจากบูรพาจันท์สู่ทหารชายแดน     - อ.สุคนทิพย ์
๕. โครงการต้นไม้ของพ่อ (โกสน รวงผึ้ง ราชพฤกษ์ ไม้ดอก) ษ์ ไม้ดอก) ษ์ ไม้ดอก)   - อ.ยศพล 
๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ อาจารย์สุคนทพิย์ เถาว์โมลา 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

๑. ชุดโครงการ ส่งเสริมแนวคดิตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เห็นความส าคัญที่จะปลูกฝังให้นสิิต
และบุคลากรมคีวามรู้ และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัด
โครงการต่าง ๆ  และวิถีการท างาน    

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต และบุคลากรเห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการท างาน 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิสิตและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๔.๔ การ
ส่งเสริมแนวคดิตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดโครงการหรือกิจกรรม ให้ความรู้หลักการท างานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรและนิสิต 

๒. จัดโครงการหรือกิจกรรม  ให้ความรู้แนวคิดตามเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ๑. โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๔๓ 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ อาจารย์สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายใน 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดแนวทางการพฒันาและบริหารคณะ 

๑. ชุดโครงการ ทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้ขับเคลื่อนและการพัฒนาคณะให้กา้วไปข้างหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวทาง และความคิดเห็นของบุคลากรภายในคณะ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
คณะอย่างต่อเนื่อง 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. แผนยุทธศาสตร์คณะที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน 
๒.การรับรูแ้ละมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
บุคลากรในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารคณะ 
ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการภายในคณะในระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ ๓. จ านวนครั้งของการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดของคณะให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่ ๕.๑ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class 
และกลยุทธ์ที่  ๕.๓ การประเมินส่วนงานภายในตามเกณฑ ์TQA, 
EdPEX  

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ศึกษาข้อมลูสภาพแวดล้อม และสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่
บุคลากร 

๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๓. ผลักดันแผนยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ 

๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ๑. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๒. กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์คณะฯ 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ คณบด ี

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะ/ หลักสูตร 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได ้

๑. ชุดโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในคณะ 

๒. ความส าคญัของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินการบริหารงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้โปร่งใส รัดกมุ 
ถูกต้อง และเข้าใจได้เพ่ือให้การบริหารงานในคณะได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรในคณะ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการมีสว่นร่วมในการ
บริหารจัดการคณะ 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากทุก
ฝ่าย 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของบุคลากรที่ประเมินความพึงพอใจของการ
บริหารจัดการภายในคณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๖. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่๕.๑ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class 

๗. แนวทางในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดตั้งคณะท างานแต่ละด้านเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
คณะ 

๒. รับฟังความคิดเห็น และสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภายใน 

๓. ด าเนินการพัฒนา และปรบัปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
๘. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ๑. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน 

๒. โครงการส ารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการภายในคณะ 
๓. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (KM)    - อ.ธนพล 
๔. โครงการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ  - อ.ลัญจกร (กรรมการบริหารความเสี่ยง) 
๕. กิจกรรมจัดหารายได้เพิ่มเติมให้กับคณะ    - คณบด ี
๖. กิจกรรมก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะฯ (PDCA) 

๙. ผู้รับผิดชอบกลยุทธ ์ คณบด ี

๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๔๕ 

 
 
 

ค าขยายความ 
 

ความหลากหลายของศาสตร์ต่างๆ ในคณะ ประกอบด้วย ๕ ศาสตร ์ดังนี ้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มการตลาด และกลุ่มการเงิน ) 
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

 
เกณฑท์กัษะสากล ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 หลักธรรมมาภบิาล  
 หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ระบุว่า ธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ ๖ ประกอบ คือ  
๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของตัวบุคคล  
๒. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริง 
ทันการณ ์ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได ้ 
๓. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การ
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผล
ของการกระท าน้ัน  
๔. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มี
ผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่
จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  
๕. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
๖. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายละเอียดการแบ่งหน้าทีข่องคณะท างานชุดตา่งๆ ที่มีของคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประธานสาขา 
ทีมงาน 
 
นักวิทยาศาสตร ์
 
 
 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

วิชาการ 

คณบด ี

รองคณบด ี
 

BA LBT EBC  AT GE IT/IS 

บริหาร 

คณบด ี

รองคณบด ี

กรรมการประจ าคณะ 

อ.วชิราภรณ์ อ.ปัทมา อ.สุคนทิพย ์ อ.ธนพล 

วิชาการ 
และ 
วิเทศ 

วิจัย และ
บริการ
วิชาการ 

กิจการนิสิต
และ

ศิลปวัฒนธรรม 

ประกันคุณภาพ  
(KM, ประชาสัมพันธ์, 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

กรรมการ
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- กรรมการทบทวนภาระงาน 
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นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ 
กิจการนิสิต, 
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ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม     แปลงสาธิต/ Lab สาขา     Lab ในอาคาร 
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การวางแผนยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์เพื่อการด าเนินการในระหวา่ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ มขีั้นตอนการพฒันาแสดงไดด้ังภาพตอ่ไปนี้ 
  

กรอบการประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ ๒  
การผลติบณัฑติ 

 

องค์ประกอบที่ ๓ 
กิจกรรมการ 
พฒันานสิิต 

องค์ประกอบที่ ๔  
การวิจัย 

องคป์ระกอบที่ ๕  
การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ ๖  
การท านบุ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม 

องค์ประกอบที่ ๙ 
ระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพ 
(การศึกษาภายใน) 

องค์ประกอบที่ ๘ 
การเงินและ
งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ ๗  
การบริหารและ 

การจดัการ 

องค์ประกอบที่ 10  
การพฒันาบคุลากร 
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การวเิคราะห์ SWOT ของคณะวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยบรูพา วิทยาเขตจนัทบุร ี

 
จากการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ในองคป์ระกอบต่างๆ ของคณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่มีต่อการด าเนินงานให้เป้าประสงค์
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกรอบการประกันคุณภาพได้ถูกน ามาใช้ในการประเมินเป็นผลดังนี ้

 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณธิาน วตัถปุระสงค์ และแผนด าเนนิการ 

 
 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- สาขาวิชาต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

- บุคลากรมีส่วนรวมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

- ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 

- คณะมีสาขาและคณาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ
ที่มีความเช่ียวชาญในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

- การสื่อสารภายในและภายนอกขององค์กร 
ยังไม่ก่อให้เกิดการรับรู้ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคอ์ย่างทั่วถึง ความสอดคล้องของ
แผนต่างๆ ยังต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

- ขาดระบบติดตามการด าเนินงานตามแผน 
- บุคลากรในสาขาอื่นๆ ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในความส าคัญของกระบวนการสร้างแผน
ยุทธศาสตร์และการน าไปใช้ 
 

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- นโยบายในระดับประเทศเปิดโอกาสในการ
พัฒนาทิศทางคณะได้ 

- มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อรองรับ EEC 
(Economics East Corridor) และ AEC 
เนื่องจากท าเลที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ทีม่ีความเช่ือมโยงกับประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน และตามนโยบาย
การพัฒนาประเทศ 

- การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

- การเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย และขาดความต่อเน่ือง
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

- อัตราการเกิดที่ลดลง โครงสร้างประชากรที่
เปลี่ยนแปลงและนโยบายการศึกษา ที่เน้น
การผลิตบุคลากรในสายอาชีวะ ส่งผลให้
จ านวนคนที่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
ลดลง 

- การปรับนโยบายและข้อบังคับจาก สกอ. ทีไ่ม่
แน่นอน ส่งผลต่อการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคณะ 
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องค์ประกอบที่ ๒ การผลติบณัฑติ 
 

 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- หลักสูตรมีความหลากหลายและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น 

- หลักสูตรที่เปิดสอนมีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพทางภูมิศาสตร ์

- อัตราการมีงานท าของบัณฑิตสูง 
- ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความพร้อมใน

การจัดการเรียนการสอน ที่ได้มาตรฐาน  
- สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเป็น

ธรรมชาติ  
- ค่า FTES ของหลักสูตรมีค่าสงูในภาพรวม 

     
  

- นิสิตส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ คอ่นข้างน้อย 

- การประชาสัมพันธ์เรื่องของหลักสูตร ให้กบั
บุคคลภายนอกไม่ทั่วถึง 

- เครือข่ายคอมพิวเตอรไ์ม่เสถียร ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 

- ขาดแรงจูงใจ และแรงกระตุน้ในการพัฒนา
ตนเอง ไม่ใฝ่เรียน ไม่มีบรรยากาศการแข่งขัน 

- ขาดการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่า 
- ไม่มีระบบในการรับและป้อนข้อมูลกลับจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ขาดการสร้างความเช่ือมโยงกลุ่มวิชาพื้นฐาน 

และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
 

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- มีสถานที่ฝึกปฏิบัติ และมีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
ภาคตะวันออกที่ครอบคลุมทกุสาขา  

- การค้าเสรีมากขึ้น และการร่วมกลุ่มของ
ระหว่างประเทศ AEC ท าให้บัณฑิตที่ผลิต
ออกไปสามารถท างานในต่างประเทศได ้

- สามารถเปิดรับนิสิตจากประเทศเพื่อนบ้าน 

- แหล่งสนับสนนุการเรียนรูข้องมหาวิทยาลัย 
ไม่กระตุ้นการเรียนรู้ให้นิสิต เช่น การจัดพ้ืนที่ 
หรือ บรรยากาศในการส่งเสรมิการเรียนรูใ้ห้
น่าสนใจ 

- มีสถาบันการศกึษาที่เปิดหลักสูตรใกล้เคียงกนั 
- ท าเลที่ตั้ง ค่อนข้างไกล การคมนาคมไม่

สะดวก 
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องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพฒันานสิิต 
 

 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- คณะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ครอบคลุมทุกด้าน 

- มีหอพักภายในท าให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
     
   

- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม    

- นิสิตบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง ไม่ให้ความร่วมมือการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ขาดการบรูณาการและความร่วมมือของ
กิจกรรมระหวา่งสาขา 

- ขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ด้านกิจกรรม 

- ภาระเรื่องขั้นตอนยุ่งยากในการจัดท าเอกสาร
โครงการ  

- ขาดการวางแผนพัฒนานิสิตในด้านคุณธรรม
และจริยธรรมที่ชัดเจน 

- ขาดการวางแผนพัฒนากิจกรรมนิสิตใน
ภาพรวมและตามลักษณะเฉพาะของสาขา
     

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- มหาวิทยาลัยมีธรรมชาติที่ด ี
- มีความใกล้ชิดกับชุมชน สามารถจัดกิจกรรม

ร่วมกับชุมชนได้   
     

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานสูงมาก เนื่องจาก
ที่ตั้งของวิทยาเขตอยู่ห่างไกล 

- ความเสี่ยงภัยของยาเสพติดในพื้นที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
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องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
 

 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- คณะสนับสนุนทุนวิจัยภายในอย่างต่อเนื่อง 
- มีความหลากหลายทางวิชาการ ท าให้

สามารถบูรณาการงานวิจัยได้ดี  

- คณาจารย์ในคณะส่วนใหญ ่ยังขาด
ประสบการณ์ในการท าวิจัย 

- การบริหารงานไม่เอื้อต่อการท าวิจัย 
- จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และ

ตีพิมพ์รวมทั้งการได้รับการอ้างอิง (Citation) 
- ในฐานข้อมลูระดับชาติและนานาชาติ  

การจดลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร มีนอ้ย 
- ขาดระบบการพัฒนาและการส่งเสริมการวิจัย 

เช่น การจัดหานักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพื่อช่วย
สนับสนุน 

- การสร้างเครือข่ายด้านการวิจยัของคณะกับ
หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกมีน้อย 

- ไม่มีนิสิตช่วยงานวิจัย ในกลุม่วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ 

- ขอทุนวิจัยภายนอกยาก  
 

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสง่เสริมการวิจัย
ไม่ว่าจะเป็น การค้าชายแดน ท่องเที่ยว ผลไม้
เมอืงจันทบุรี ซึ่งเป็นจุดเด่นที่นักวิจัย 
คณาจารย์ ได้วิจัยและได้ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

- มีโจทย์วิจัยจากชุมชน  
- นโยบายของรัฐ สนับสนุนการท าวิจัย 

      

- ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัย ไม่ครอบคลุมทุก
สาขา     
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๕๒ 

องค์ประกอบที่ ๕ การบรกิารทางวชิาการแก่สังคม 
 

 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- มีบุคลากรหลากหลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์และสังคม จึงสามารถให้การ
บริการสังคมหลายสาขา เช่น ด้านภาษา ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร ์และด้าน
บริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น  

- มีโครงการบริหารวิชาการหลายโครงการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได ้  

- ขาดโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ 
- โครงการบริการวิชาการเงินงบประมาณ

แผ่นดินมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้คณะ 
- งานบริการวิชาการส่วนใหญ่เกิดจากผู้ให้ 

ไม่ได้เกิดจากความต้องการของผูร้ับ, ขาดการ
วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า (ชุมชน 
ผู้ประกอบการ และองค์กร) 

- ขาดการสร้างเครือข่ายในการสร้างความ
ร่วมมือจากชุมชนเพ่ือโครงการบริการวิชาการ 
 

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- นโยบายของรัฐบาลสนับสนนุการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

- ท าเลที่ตัง้ของมหาวิทยาลัย ไม่เอ้ือต่อการเดิน
ทางเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ของคนที่
สนใจ  

- ขาด Feedback จากมหาวิทยาลัยในการแจ้ง
ผลที่ชัดเจน เมือ่อาจารย์ในสาขา เขียน 
Proposal ที่น าเสนอเข้าสู่มหาวิทยาลัยเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการบริการ
วิชาการแก่สังคม  
  

 
 

องคป์ระกอบที่ ๖ การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- คณะมีความพร้อมของความหลากหลายของ
ศาสตร์ต่างๆ ในสาขาที่พร้อมให้การ
สนับสนุนการท านุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม 
กีฬา และสิ่งแวดล้อม 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- ขาดการวางแผนและการสร้างการมีส่วนร่วม

ของคณาจารย์ภายในคณะ  
      

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 - ใกล้ชิดกับชุมชน สามารถสนบัสนุนให้

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมกับชุมชน
ได ้

- คนรุ่นใหม่ในสงัคมขาดความภาคภูมิใจและ
ตระหนักในความส าคัญของวัฒนธรรมของ
ชาติ 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๕๓ 

องค์ประกอบที่ ๗ การบรหิารและการจดัการ 
 

 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- มีระบบสารสนเทศในบางส่วนที่ช่วยให้การ
บริหารดีขึ้น 

- มีกองบริหารวิทยาเขตเป็นหน่วยที่รวม
ประสานภารกิจ ช่วยลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการ 

- มีระบบการประเมินผู้บริหารคณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีกระบวนการในการติดตามการด าเนินงาน
ในระดับคณะ และส่วนงานภายในอย่าง
ต่อเนื่อง     

- ระบบการสนับสนุนการประสานงานต่างๆ 
ภายในคณะไม่เพียงพอ 

- ไม่มีระบบการจัดการความเสี่ยงและไม่มี
ระบบรองรับความเสี่ยง  

- การสื่อสารองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
- ขาดระบบการถ่ายทอดแผนปฏิบัติที่ชัดเจน 
- ขาดเอกภาพในการสั่งการ เนื่องจากต้องใช้

หน่วยงานสนับสนุนร่วมกับคณะอื่น  
- ขาดการเตรียมการผู้บริหารเพ่ืออนาคต 

   
 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- นโยบายมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการของส่วนงาน  

- การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย  
สร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ในหลายด้าน    
    

- ระบบการจัดการเอกสารที่ล่าช้า และเอกสาร
ตกค้าง เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

- ระเบียบข้อบังคับหลายประการยังมีความ
ซ้ าซ้อน และไม่ชัดเจนยากต่อการน าไปปฏิบัติ 

- สภาวะเศษฐกิจและสังคม ตลอดจนการ
แข่งขันของสถาบันต่างๆ  

- ระเบียบและนโยบายของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลง    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๕๔ 

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
 

 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- คณะสามารถบริหารจัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับ
งบประมาณเงินรายได้ ได้ด้วยตนเองระดับ
หน่ึง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

- ขาดข้อมูลที่จะสนับสนุนในเรือ่งของความ
เข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติด้านงบประมาณ 
เช่น การสนับสนุนการวิจัย (เงินทดลองจ่าย) 

- มีความเสี่ยงเนื่องจากแหล่งรายได้มาจาก 
ค่าเล่าเรียน  

- ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
- ขาดการวิเคราะห์งบประมาณ และรายจ่าย

ของสาขา   
- แหล่งรายได้หลักมาจากงบประมาณแผ่นดนิ 
- ขาดการจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน 

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- คณะได้รับงบประมาณแผ่นดนิ สนับสนุนการ
ด าเนินงานบางส่วนของคณะ  

- การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เปิด
โอกาสในการจัดหารายได ้และการบริหาร
จัดการงบประมาณของคณะได้มากขึ้น 
     
  

 

 

- กระบวนการในการจ่ายเงินล่าช้า 
- ขั้นตอนการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการ

เคลียร์งบประมาณ ที่ยุ่งยากซ้ าซ้อนขาดการ
สร้างความเข้าใจ และให้บริการที่รวดเร็ว 
เท่าทันต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

- งบประมาณเงินได้ลดลงจากนโยบายการลด
จ านวนการรับนิสิต  

- งบประมาณแผ่นดนิที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของรัฐบาล และการบริหารของมหาวิทยาลัย
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๕๕ 

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (การศึกษาภายใน) 
 

 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ 
ด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 

 

 

 

 

- ขาดความเข้าใจระบบของการเก็บข้อมูลของ
ผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
เชิงปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 

- ยังมีอคติกับค าว่า ประกันคุณภาพ เนื่องจาก
เกณฑ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ท าให้เกิดความ
เบื่อหน่าย 

- ขาดระบบและกลไก สนับสนนุการประกัน
คุณภาพ    
  

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- มีการพัฒนาระบบให้สามารถท าให้
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม
ช่วยค านวณและประมวลผล 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนโดยการจัดอบรมบ่อย
มาก   

 

- เกณฑ์ประกันคุณภาพเปลี่ยนแปลงทุกปี  
- มาตรฐานของผู้ประเมินมีความหลากหลาย

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๕๖ 

องค์ประกอบที่ ๑๐ การพฒันาบุคลากร 
 
 จุดแข็ง (S – Strength) จุดอ่อน (W – Weakness) 

ภา
ยใ

น 

- คณะมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ที่ชัดเจน ทั้งด้านวิจัย การเผยแพร่ผลงาน 
การประชุมวิชาการ การเขียนต าราเอกสาร
ประกอบการสอนและการฝึกอบรมสัมมนา
ความรู้เฉพาะด้าน 

- มีบุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลาย
แขนงส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ 
(KM) 

- งบประมาณด้านการสนับสนนุการพัฒนา
บุคลากร   

 

- มีจ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
น้อย  

- มีจ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกน้อย 
- การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมลู

ระหว่างบุคลากรต่างสาขายังน้อยเกินไป  
- ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
- สายสนับสนุนขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     
   

 โอกาส (O – Opportunity) อุปสรรค (T – Threat) 

ภา
ยน

อก
 

- นโยบายจากสกอ. และการประกันคุณภาพ 
ช่วยส่งผลให้บคุลากรมีการตืน่ตัว และพัฒนา
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านงานวิจัย การ
สอน การพัฒนานิสิต การขอต าแหน่ง
วิชาการ และการศึกษาต่อ   

- เทคโนโลยีมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นการสอน
หรือพัฒนาบุคลากร สามารถท าผ่านออนไลน์
ได้   
  

- สถานที่ตั้งอยู่ไกล จากแหล่งอบรม 
- เกณฑ ์และเงื่อนไขภาระงานของคณาจารย ์

มีผลต่อการจัดการการพัฒนาบุคลากร  
- งบประมาณที่จัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรของ

คณะส่วนใหญ่ต้องใช้จาก เงินรายได้ ขาดงบ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๕๗ 

การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง 
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กับ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยบูรพาเพื่อการพฒันามหาวทิยาลัยสูค่วามเปน็เลิศ ฉบับปรบัปรุง  
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธค์ณะ ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ความสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฯ ฉบับปรับปรุง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และ
กระบวนการรับเข้าผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขา
ที่เลือกเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธท์ี่ ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายใน กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓  การพัฒนาทักษะของนิสิตในด้านความรู้
วิชาการและการน าไปใช้ให้เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๓ การพัฒนาความรู้และทักษะ
จากห้องเรียนสู่ชุมชน (From Classroom to Social 
Engagement) และการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
การฝึกประสบการณ์ (Learning by doing) 
และกลยุทธท์ี่  ๑.๔ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔  การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม 
และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคม 
และวัฒนธรรมไทย พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การ
พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่  ๑.๕ การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑.๕ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่  ๑.๕ การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของ
บุคลากรในคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการ
วิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันการ
ด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ และกลยุทธ์ที่ ๒.๒ 
การสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมการท าวิจัย 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธท์ี่  ๒.๓ การส่งเสริมและผลักดัน
ผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธท์ี่ ๒.๓ การส่งเสริมและผลักดัน
ผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ 
ไปสู่การใช้ประโยชน์ 



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน้า ๕๘ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธท์ี่ ๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันการ
ด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครอืข่าย
การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธท์ี่ ๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันการ
ด าเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๖ ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่  ๔.๒ การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการ
เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ใช้งาน 
และพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธท์ี่  ๓.๑ การส่งเสริมและผลักดันการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธท์ี่ ๔.๑ การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็นGreen University และกลยุทธท์ี่ ๔.๔ การส่งเสริม
แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธท์ี่ ๔.๔ การส่งเสริมแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายใน กลยุทธท์ี่  ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class และกลยุทธท์ี่  
๕.๓ การประเมินส่วนงานภายในตามเกณฑ์ TQA, EdPEX 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความ
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๔ การก าหนดภาระงานและ
ตัวชี้วัดส าคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๔.๕ การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธท์ี่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class 

 
หมายเหต:ุ ไม่สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวช้ีวัดทั้ง ๒ แผนดังกล่าวได้ เนื่องจาก แผนฯ คณะ มี
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ แต่แผนฯ มหาวิทยาลัย มีตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดคนละระดับกัน จึง
วิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์ของทั้ง ๒ แผนข้างต้นแทน 
 
 
 
 
 


