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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับผลการ
ดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2563 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดําเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เพื่อรับการตรวจ
ประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสวนงาน 

เนื้อหาสาระสําคัญของรายงานฉบับนี้ประกอบไปดวย สวนที่ 1 โครงรางองคกร และสวนที่ 2 หมวด
กระบวนการและหมวดผลลัพธ 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา หวังวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะ
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจทุกดานของ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และเปน
สารสนเทศที่สําคัญสําหรับรายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเปนสารสนเทศสําหรับการพัฒนาการ
ดําเนินงานของ  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาตอไป 
 
 
 
 …………………………………………………………………………… 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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สวนที่ 1  โครงรางองคกร 
P.1 ลักษณะองคกร 
ก. สภาพแวดลอมขององคกร 
  (1) หลักสูตรและบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สําคัญตามพันธกิจ 
  หลักสูตรและบริการของคณะฯ ประกอบดวย การจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และการรวม
พัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคลองตามพันธกิจของคณะฯ รายละเอียดดังตารางที่ P.1-1 ทั้งนี้คณะฯ มีกลไกในการสงมอบ
หลักสูตรแกนิสิตผานการจัดการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงาน สหกิจศึกษาและการคนควาดวย
ตนเอง โดยคํานึงถึงกระบวนการบริหารและจัดการหลักสูตรเปนไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
(AUN-QA) และความมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยหลักสูตรไดเนนการผลิตอัตรากําลังที่มีคุณลักษณะตรง
ตามความตองการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ นอกจากนั้นคณะฯ ยังใหบริการดานการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหกับคณะอ่ืน ๆ ไดแก 
คณะอัญมณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในวิทยาเขตจันทบุรี 

คณะฯ ไดมุงเนนการผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบโจทยความตองการของชุมชน สังคม และ
ประเทศ ผานการดําเนินงานของสาขาตางๆ เชน งานวิจัยดานพืช ดานบริหารธุรกิจ และดานโลจิสติกส เปนตน 
โดยมีกลไกการสงมอบผานการเผยแพรงานวิจัยทางวารสารและที่ประชุมวิชาการ การจัดการอบรม การเปน
วิทยากรถายทอดความรู การเปนที่ปรึกษาทางวิชาการใหองคกรตางๆ รวมถึงการสนับสนุนชุมชนโดยเขาไปมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม  
ตารางที่ P.1-1 หลักสูตรและบริการของคณะฯ ปการศึกษา 2563 

พันธกิจ รายละเอียด ผูรับบริการ/กลุม
ลูกคา 

กระบวนการสงมอบ ผลลัพธ 

การจัดการ
ศึกษา 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
1.2) สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3) สาขาวิชาปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
2.1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(กลุมการตลาด และการเงิน) 
2.2) สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและการคาชายแดน 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3.1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

- นิสิต 
-  นัก เ รี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
- นักศึกษาระดับ
ปวช.  
 

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น
หลักสูตรตางๆ 
ซึ่งดําเนินการภายในคณะฯ และ
ร วมกั บสถานประกอบก าร ใน
รูปแบบสหกิจศึกษาและการฝกงาน 

7.1ก-2 -3 
7.1ก-8 -9  
7.1ก-12 -15 
7.1ก-17 -18 
7.1ก-22 -23 

4) รายวิชาพื้นฐานท่ีจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชาทางดานวิทยาศาสตร 
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

คณะ เทค โน โ ลยี
ท า ง ท ะ เ ล  แ ล ะ
คณะอัญมณ ี

การจัดการเรียนการสอนในรายวชิา
พ้ืนฐาน ตามความตองการและ
ขอกําหนดของคณะที่ เข ามารับ
บริการ 

การวิ จั ย  และ
บริการวชิาการ 

การพัฒนาและดําเนินการวิจัยที่ตอบ
โจทยการพัฒนาท้ังในระดับทองถิ่น
และระดับประเทศ  และการใหบริการ
วิชาการ ที่ตอบโจทยความตองการของ
ชุมชน และสังคม 
- การใหบริการวิชาการท่ีสรางรายได
ใหกับหนวยงาน 

ผูใหทุนวิจัย และผู
ตองการรับบริการ
วิชาการทั้ งที่ เปน
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

- การพัฒนาและผลติงานวิจัยที่ตอบ
โจทยความตองการของชุมชน 
สังคม และประเทศ 
- การจัดการฝกอบรม   
- การเปนวิทยากรถายทอดความรู  
- การเปนที่ปรึกษาทางวิชาการให
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
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พันธกิจ รายละเอียด ผูรับบริการ/กลุม
ลูกคา 

กระบวนการสงมอบ ผลลัพธ 

  หนวยงานภาครัฐ 
เ อ ก ช น  แ ล ะ
ประชาชนท่ัวไป 

- การจัดการฝกอบรม   
- การเปนวิทยากรถายทอดความรู  
- การเปนที่ปรึกษาทางวิชาการให
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

การพัฒนา
ชุมชน 

การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใน
รูปแบบตาง ๆ ใหกับชุมชนในพื้นท่ี 

ชุมชนในพ้ืนท่ีทั้งใน
ร ะ ดั บ ท อ ง ถิ่ น 
ระดับจังหวัด และ
ระดับภาค 

- การจัดการฝกอบรม   
- การเปนวิทยากรถายทอดความรู  
- การเปนที่ปรึกษาใหกับชุมชน 

         (2) พนัธกิจ วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรม 
  คณะฯ ไดกําหนดปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม และสมรรถนะหลักขององคกร โดยในป
การศกึษา 2564 ไดปรับปรุงวิสัยทัศนใหมีความชัดเจน และคานิยมใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน เพ่ือทํา
ใหการบริการจัดการ และการขับเคลื่อนคณะฯ เปนไปในทิศทางท่ีกําหนด ตลอดจนสอดคลองกับพันธกิจ และ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี P.1-2 
ตารางที่ P.1-2 ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม และสมรรถนะหลักของคณะฯ 

ประเด็น รายละเอียด ผลลัพธ 
ปณิธาน “สรางคนดี ทวปีญญา เปนที่พ่ึงพาใหแผนดิน”  
วิสัยทัศน “บูรณาการวิทยาการตางศาสตร เพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย”  

“Interdisciplinary integration for modernized society” 
7.4ก(2)-1 

พันธกิจ คณะฯ ไดยึดถือพันธกิจของมหาวทิยาลัยบูรพา 3 ประการ ไดแก 
1) ดานการจัดการศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการ
เสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการและการใฝเรียนรูตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ สรางและพัฒนาองคความรูในศาสตรแขนงตางๆ และ
ดําเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3) ดานการพัฒนาชุมชน ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ 
โดยครอบคลุมการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมท้ังแสดงบทบาทนําใน
การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 
 

คานิยม มหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดคานิยมองคกร ไวเปน B-U-R-A-P-H-A   และคณะฯ ไดเสริม
คานิยมของคณะฯ อีก 2 ประการเปน “B-U-R-A-P-H-A  S-A”  ซึ่งเปนชื่อของมหาวิทยาลัย 
และตัวยอของชื่อคณะฯ ซึ่งมีนิยามและความหมายดังน้ี   
B = Benevolence - สํานึกดี  
U = Unity - มีใจเปนหนึ่ง  
R = Responsibility - คดิถึงสังคม  
A = Active - ทําตนใฝเรียนรู  
P = Participation - อยูอยางมีสวนรวม  
H = Happiness - ครบถวนความสุข  
A = Agility - พรอมปรับทุกสถานการณ  
S = Synergy - ทํางานรวมกัน ประสานกําลังกัน 
A = Ahead – มุงไปขางหนาเพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย 

7.4ก(1)-6 

วฒันธรรมองคกร คณะฯ ไดใชวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ “ONE” ซึ่งมีนิยามและความหมาย
ของแตละตัวอักษรยอดังน้ี 
O = Oneness - ความเปนหนึ่งเดียว  

7.4ก(1)-9  
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ประเด็น รายละเอียด ผลลัพธ 
N = Network - สรางเครือขาย  
E = Excellent - ความเปนเลิศ 

สมรรถนะหลัก 
ขององคกร 

ความหลากหลายของศาสตรภายในคณะฯ ทําใหเกิดความไดเปรียบในการพัฒนาหลักสูตร (ทั้ง
สําหรับจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ) งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ที่มีความหลากหลาย และบูรณาการความรู เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 
สังคม โดยเบ็ดเสร็จภายในคณะฯ 

7.4ก(3)-1 
7.4ก(5)-1-2 
7.4ก(5)-7-8 
 

  (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
  ในปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ 31 มิ.ย. พ.ศ. 2564) คณะฯ มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 51 คน  (บุคลากรที่
กําลังปฏิบัติงาน จํานวน 49 คน และอยูระหวางลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน) ประกอบดวย 
ขาราชการ จํานวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงนิอุดหนุนรัฐบาล จํานวน 30 คน และ พนักงานมหาวิทยาลัย
จากเงินรายไดสวนงาน ชาวไทย จํานวน 17 คน และ ชาวตางชาติ 2 คน โดยบุคลากรสวนใหญมีอายุระหวาง 30-
45 ป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภท กลุมงาน ตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ P.1-3  

อยางไรก็ตาม คณะฯ ไดวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเนนการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร ในปการศึกษา 
2563 นี้ บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 2 คน ไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน 
ไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย และอยูระหวางการขอตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน ไดรับตําแหนงทางวิชาชีพระดับ
ชํานาญการ นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการสรางการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดคา
เปาหมายของตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานทั้งระดับของบุคคล และระดับคณะฯ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจ 
ความมุงมั่นในการทํางานตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวมถึงการพัฒนาองคกรรวมกัน 
ตารางที่ P.1-3 ขอมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรที่ปฏิบัติงาน ณ สิ้นปการศึกษา 2563 

ประเภท สาขา/กลุมวิชา ตําแหนง
ทาง

วิชาการ/
วิชาชีพ 

คุณวุฒิการศึกษา 
บุคลากรที่ปฏิบัติการ 

จํานวน
บุคลากร

ตาม
เกณฑ 

จํานวน
บุคลากร

ที่ลา
ศึกษาตอ 

ผลลัพธ 

ป.
เอก 

ป. 
โท 

ป. 
ตรี 

รวม 

สาย
วิชาการ 
(อาจารย) 

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 4 7   7 5 1 7.3ก(1)-1 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4 4  8 5  
สาขาบริหารธุรกิจ  3 4  7 5  
สาขาการจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน 

 1 5  6 5  

สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 

1 1 9  10 5  

กลุมศึกษาทั่วไป 3 3 2  5  1 
สาย
สนับสนุน 

นักวทิยาศาสตร 2   4 4   
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    1 1   
นักวิชาการศกึษา    1 1   

รวม 12 19 14 5 49   

  (4) สินทรัพย 
  คณะฯ ดําเนินงานภายใตการบริหารแบบรวมศูนยบริการประสานภารกิจ มีการบริหารงานและจัดการ
ดานสํานักงาน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสารสนเทศ ภายใตการดูแลของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา สวนคณะฯ มีหนาที่ในการกํากับดูแลสินทรัพยในดานหองปฏิบัติการ
พ้ืนฐาน และหองปฏิบัติการเฉพาะทางบางสวน และครุภัณฑที่สําคัญ ไดแก   
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  1) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ประกอบดวย หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา หองปฏิบัติการชวีวิทยา 
หองปฏิบัติการเคมี และหองปฏิบัติการฟสิกส อยางละ 1 หอง ความจุหองละ 30 คน   
  2) หองปฏิบัติการโรงเรือนเกษตร จํานวน 7 โรงเรือน  
 3) หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 2 หอง ความจุหองละ 60 คน 
 4) หองปฏิบัติการเฉพาะทาง ไดแก หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง ความจุหองละ 60 คน 
หองปฏิบัติการทาง IoT และปญญาประดิษฐ จํานวน 1 หอง ความจุหองละ 15 คน และหองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดแก หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ หองปฏิบัติการโรค
พืช และหองปฏิบัติการทางสรีระวิทยาของพืช อยางละ 1 หอง ความจุหองละ 30 คน 
 5) แปลงสาธิตการเกษตร พื้นที่มากกวา 20 ไร 
 ซึ่งสินทรัพยดังกลาว มีสวนชวยใหคณะฯ สามารถดําเนินการตามพันธกิจได 
  (5) สภาวะแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับ 
  คณะฯ ดําเนินงานภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับดานตาง ๆ เพ่ือการกํากับดูแลให
เกิดการดําเนินงานที่โปรงใส มีธรรมาภิบาล ดังนี ้
ตารางที่ P.1-4 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับดานตาง ๆ 

ดานท่ีพิจารณา ผูรับผิดชอบ ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย ผลลัพธ 
1) ดานการ
บริหารองคกร 

คณบดี - พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา 

- จรรยาบรรณผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- ขอบังคบั/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ ที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
และคณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร 

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม 

7.4ก(1)-5 
7.4ก(3)-2 
7.1ข(1)-11 2) ดานวชิาการ รองคณบดี - กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 
3) ดานวิจัยและ
บริการวชิาการ 

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัยและ
สนับสนุน
บริการวชิาการ 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)  

- สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.) 
4) ดานบริหาร
การเงิน 

คณบดี และ
ผูชวยคณบดี
ฝายบริหาร 

- สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

5) ดาน
บริหารงาน
บุคคล 

คณบดี ผูชวย
คณบดีฝาย
บริหาร และ
ประธานสาขา 

- สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน 

- สํานักงานประกันสังคม 

6) ดานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ผูชวยคณบดี
ฝายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

- สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ข. ความสัมพันธระดับองคกร 
  (1) โครงสรางองคกร  

คณะฯ มีคณบดีเปนผูนําสูงสุดข้ึนตรงตออธิการบดี มีวาระการบริหารงานวาระละ 4 ป ซึ่งการบริหารงาน
ดําเนินการโดยคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และประธานสาขา (ภาพที่ P.1-1)  โดยมีกรรมการประจําคณะฯ 
(ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี 1 คน ผูชวยคณบดี 2 คน ประธานสาขา 2 คน ตัวแทนบุคลากร 2 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการ
ภายในคณะฯ อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการดานตางๆ คณะฯมีการแตงตั้งคณะทํางาน และคณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบดวยตัวเทนจากทุกสาขา/กลุมวิชา เพื่อสรางการมีสวนรวมและทําใหการดําเนินงานดานตางๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  
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นอกจากนั้น คณะฯ ไดแบงการบริหารงานออกเปน สํานักงานจัดการศึกษา และสํานักงานคณบดี ซึ่ง
สํานักงานจัดการศึกษา ทําหนาที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร การบริหารคณะฯ และพัฒนา
บุคลากร โดยมีกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี (อยูภายใตสํานักงานอธิการบดี ดูแลทุกคณะในวิทยาเขตจันทบุรี) ทํา
หนาที่เสมือนสํานักงานเลขานุการคณะฯ ดูแลงานสนับสนุนวิชาการและงานอาคารสถานท่ีทั้งหมด 
  (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย  
           คณะฯ ไดจําแนกผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาถึงความตองการและบริการ 
ที่ตอบสนอง ซึ่งผูเรียน ไดแก นิสิต สวนลูกคากลุมอ่ืน ไดแก คณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรีเปนหลักรวมถึง คณะ
ตางๆ ในอีกสองวิทยาเขต นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปวช. ศิษยเกา นักวิจัย ประชาชน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน และผูท่ีเคยไดรับการอบรมจากคณะฯ ในขณะที่ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปกครอง  
ผูใชบัณฑิต และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดของความตองการหลัก และบริการที่ตองการตอบสนองดังตารางที่ 
P.1-5 
            จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา คณะฯ มีการแบงกลุมของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนได
เสียไว ซึ่งนําไปสูการวางแนวทางและวิธีการในการสื่อสารกับแตละกลุมที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
ตารางที่ P.1-5 ความตองการหลักและบริการที่ตอบสนองตอผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

พันธกิจ ชวงเวลา ผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น 

ความตองการหลัก บริการที่ตอบสนอง ผลลัพธ 

การ
จัดการ
ศึกษา 

ปจจุบัน นิสิต 1) หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
2) การสาํเร็จการศึกษาตามเวลา 
3) ศักยภาพที่ไดรับการพัฒนา
เมื่อจบการศกึษา 

1) การจัดการเรียนการสอน 
2) กิจกรรม หรือสิ่ งสนับสนุน
ผูเรียน 

7.1ก-1 
7.1ก-3 -6 
7.1ก-8 -9  
7.2ก(1)-10 
7.2ก(1)-14 ค ณ ะ ต า ง ๆ  ใ น

วิทยาเขตจันทบุรี 
1) การสอนในรายวิชาที่รองขอ 1) การจัดการเรียนการสอน 

อนาคต - นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
- นักศึกษาระดับ
ปวช. 

1) การไดเขารับการศกึษา 
2) หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
3) ข อ มู ล ข า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ
หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน 

1) การประชาสัมพันธแนะนํา
หลักสูตร 
2) หลกัสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

อดีต ศิษยเกา 1) หลักสูตรในระดับท่ีสูงขึ้น หรือ 
การอบรมเฉพาะดาน 
2) เครือขายศิษยเกาที่สนับสนุน
การทํางาน  
3) การไดรับขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชน 

1) การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
หลักสูตร บริการวิชาการ และ
คณะฯ 
2) เครือขายศิษยเกา 

การวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 

ปจจุบัน/
อนาคต/

อดีต 

ผูใหทุนวจิัย 1) การสรางงานวิจัยท่ีสอดคลอง
กับความตองการและนําไปใชได
ในเชิงพาณิชย 

1) งานวิจัยที่ตรงความตองการ 
จากความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ของบุคลากร 
2) การเผยแพรผลงานวิจั ยสู
สาธารณะ 
3) การผลักดันผลงานวิจัยเพ่ือ
ก า ร นํ า ไ ป ใ ช จ ริ ง อ ย า ง เ ป น
รูปธรรม 

ประชาชนท่ัวไป 1) ความรู ทักษะการพัฒนาที่ได
จากการรับบริการ 
2) ขอเสนอแนะในการดาํเนินการ
ตางๆ จากการรับบริการ 

1) โครงการบริการวิชาการ และ
หลักสูตรอบรม 
2) การบริการใหคําปรึกษา 
3) การ เปนวิทยากรบรรยาย
พิเศษ 
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พันธกิจ ชวงเวลา ผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น 

ความตองการหลัก บริการที่ตอบสนอง ผลลัพธ 

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1) ความรู บริการทางวิชาการ 
2) ขอเสนอแนะในการดาํเนินการ
ตางๆ จากการรับบริการ 
3) การพัฒนาทักษะเฉพาะทาง 

1) โครงการบริการวิชาการ และ
หลักสูตรอบรม 
2) การเปนที่ปรึกษาองคกร 
3) การ เปนวิทยากรบรรยาย
พิเศษ 

การพัฒนา
ชุมชน 

ปจจุบัน/
อนาคต/
อดีต 

ชุ ม ช น ใ น ร ะ ดั บ 
ท อ ง ถิ่ น  ร ะ ดั บ
จังหวัด และระดับ
ภูมิภาค 

1) ความรู บริการสงเสริมชุมชน 
2) ขอเสนอแนะในการดาํเนินการ
ตางๆ จากการรับบริการ 
3) การพัฒนาทักษะเฉพาะทาง 

1) โครงการรวมพัฒนาชุมชน 
2) การเปนที่ปรึกษาองคกร 
3) การ เปนวิทยากรบรรยาย
พิเศษ 

ตารางที่ P.1-6 ความตองการหลักและบริการที่ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
พันธกิจ ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการหลัก บริการที่ตอบสนอง ผลลัพธ 

การจัดการ
ศึกษา 

ผูปกครอง 1) หลักสูตรท่ีนาสนใจ เม่ือจบแลวมีงาน
ทํา 
2) สําเร็จการศกึษาตามเวลา 
3) ความไววางใจเมื่อสงบุตรหลานมารับ
การศึกษา 

1) ก า ร ปร ะ ช า สั ม พั น ธ แ น ะ นํ า
หลักสูตร ชีวิตความเปนอยู บริการ
ตาง ๆ ระหวางนิสิตศึกษา  
2) หลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

7.4ก(3)-1  
7.4ก(3)-5  
7.2ก(1)-8 

ผูใชบัณฑิต 1) บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ตามที่หนวยงาน/องคกรตองการ 
2 )  คนที่ เ รี ยนรู ง าน ปรับตั ว ได เ ร็ ว 
รับผิดชอบ อดทน และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

1) การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
ความรูทางวิชาการ มีความสามารถ
ในการปฏิบัติ  
2) การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสิตใหมี
มนุ ษยสั ม พันธ  แ ล ะมี คุณธ ร รม
จริยธรรม 

มหาวิทยาลัย 1)  ผลงานตามพันธกิจดานการจั ด
การศึกษาฯ 
2) การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
มหาวิทยาลัยในระดับประเทศและ
ภูมิภาค 

1) การดําเนินงานที่ตอบสนองตาม
พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

การวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

ชุมชน สังคมใน
พ้ืนที่เปาหมาย 

1) การดําเนินการวิจัยท่ีเนนการแกไข
ปญหาในพื้นที่ และไมสรางผลกระทบ
เชิงลบตอผูมสีวนไดสวนเสยี 

1) งานวิจัยท่ีตรงความตองการ ของ
ชุมชนในพ้ืนที ่
2) การผลักดันผลงานวิจัยเพื่อการ
นําไปใชจริงอยางเปนรูปธรรม 

มหาวิทยาลัย 1) ผลงานตามพันธกิจดานการวิจัย และ
บริการวชิาการ 
2) การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
มหาวิทยาลัยในระดับประเทศและ
ภูมิภาค 

1) การดําเนินงานที่ตอบสนองตาม
พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

กา ร พัฒ น า
ชุมชน 

มหาวิทยาลัย 1) ผลงานตามพันธกิจดานการพัฒนา
ชุมชน 

1) การดําเนินงานที่ตอบสนองตาม
พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

  (3) ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
  คณะฯ มีผูสงมอบ ไดแก โรงเรียน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี บริษัท หางราน และรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีการ
ทําธุรกรรมกับคณะฯ โดยมีคูความรวมมือที่สําคัญ ไดแก หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่มี
ขอตกลง หรือความรวมมือกับคณะฯ ซึ่งมีรายละเอียดของความตองการดังตารางที่ P.1-7 ทั้งนี้ผูสงมอบและ
คูความรวมมือจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ 
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ตารางที่ P.1-7 ความตองการหลักของผูสงมอบ พันธมิตรและคูความรวมมือ 
หนวยงาน ผูสงมอบ พันธ 

มิตร 
คูความ
รวมมือ 

ความตองการหลัก 

โรงเรียน  /  / 1. การสงมอบนักเรียนที่มีคณุสมบัติเหมาะสมไดเขาศึกษาตอในคณะฯ 
ผูปกครอง /   1. การสงมอบบุตรหลานที่มีความพรอมในการศึกษาตอ 
กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี 

/   1. บริการสนับสนุนการทํางานในสวนสํานักงานคณบดี ใหกับคณะฯ 

ผูประกอบสหกิจศึกษา
และฝกงาน 

 / / 1. สนับสนุนการจัดการศกึษา 
2. ความรวมมือในการเปนแหลงฝกงาน สหกิจใหนิสิต และการทํางาน
ในอนาคต 

บริษัท หางราน 
รัฐวิสาหกิจ ที่มีการทํา
ธุรกรรมกับคณะฯ 

/ /  1. การสงมอบวัสดุ ครุภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพใหกับคณะฯ 

หนวยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน  

  / 1. ความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาบุคลากร 
2. ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนตนแบบใน
การทํางาน 

P.2 สถานการณของสถาบัน 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
  (1) ลําดับในการแขงขัน 
  คณะฯ ไดจัดการเรียนการสอนใน 6 หลักสูตร โดยแตละหลักสูตรไดมีการกําหนดคูเทียบทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  และในระดับคณะนั้น ไดพิจารณาสวนงานที่มีลักษณะใกลเคียงกันในมหาวิทยาลัยอื่น 
ไดแก คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งถาพิจารณาลําดับใน
การแขงขันแลว พบวาคณะที่เปนคูเทียบ มีประเด็นสําคัญที่คณะฯ สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานให
ดียิ่งข้ึน อาทิเชน จํานวนหลักสูตร จํานวนนิสิตแตละหลักสูตร ตลอดจนจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป อัตราการสอบผาน และรอยละการมีงานทํา  เปนตน  

ทั้งนี้รายละเอียดของคูเทียบทั้งในระดับคณะ และระดับหลักสูตร แสดงดังตารางท่ี P.2-1  
ตารางที่ P.2-1 รายละเอียดของคูเทียบในระดับคณะและระดับหลักสูตร 

ระดับท่ีพิจารณา คูเทียบ ประเด็นการเทยีบ ผลลัพธ 
ระดับคณะ 
คณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตร 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 

ประเด็นผลลัพธตาม EdPEx 5 
ประเด็น 

7.1ก-1 -3 
7.1ก-6 -9 
7.1ก-12 -13 
7.2ก(1)-2 
7.2ก(1)-8 -9 
7.2ก(1)-11 
7.3ก(2)-4 
7.3ก(3)-1 
7.3ก(3)-4 -5 
7.3ก(4)-2 -4 
7.4ก(2)-6 -7 
7.5ก-4 
7.5ข-1 -2 

ระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตรอน 

คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 

1) อัตราการสอบผาน  
2) รอยละของการมีงานทําใน
ระยะเวลา 1 ป 

7.1ข(1)-15 -16 
7.2ก(1)-12 
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ระดับท่ีพิจารณา คูเทียบ ประเด็นการเทยีบ ผลลัพธ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 ) ความพึงพอใจของผู ใ ช
บัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและการคาชายแดน 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
คณะวิทยาการการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 

สาขาวิชาปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

*เปดดําเนินการเปนปแรกอยูในระหวางการ
พิจารณาคูเทียบ 

  (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
  เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยและปจจัยทางสภาวะเศรษฐกิจ สังคมภายนอกสงผล
กระทบตอทิศทางการบริหารจัดการและการแขงขันของแตละสวนงาน ซึ่งคณะฯ ก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน แต
ดวยความหลากหลายของศาสตรตางๆ ภายในคณะฯ ทําใหสามารถบูรณาการทั้งดานงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม รวมไปถึงการสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการพัฒนางานวิชาการ และการผลิตบัณฑิต
ของคณะฯ โดยประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันสามารถแสดงได
แสดงในตารางที่ P.2-2  
ตารางที่ P.2-2 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญที่สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน 

การเปล่ียนแปลงหลักท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบตอสภาพการแขงขันของ
สถาบัน 

โอกาสในการสรางนวัตกรรม และความ
รวมมือ (SO) 

การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

คณะฯ และสาขาตองมีการปรับตั วให
สอดคลองกับความตองการของตลาดใหม 

คณะฯ มีศาสตรท่ีหลากหลายซึ่งจะมีโอกาสใน
การตอยอดและสรางความรวมมือทั้งในมิติของ
การผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการ 
เพื่อรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออกมากขึ้น 

การไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐท่ีจํากัด 

คณะฯ ตองปรับตัวเพ่ือสรางรายได รวมกับ
การควบคุมและปรับลดงบประมาณรายจาย  

คณะฯ ตองใชประโยชนจากการบูรณาการ
ศาสตรท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทั้ง
งานวิจัย งานบริการวิชาการ หลักสูตรการ
อบรมระยะส้ัน รวมถึงผลิตภัณฑตอยอดจาก
งานวิจัย 

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู เ รี ย น มี ก า ร
เปลี่ยนแปลง ท้ังในดานเน้ือหาวิชา และ
รูปแบบการเรียนการสอน 

คณะฯ ตองปรับรูปแบบ และเน้ือหารายวิชา
ใหทันสมัย ทันตอความตองการและการ
เปลี่ยนแปลง  

คณะฯ ตองพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
และหลักสูตรฝกอบรม ที่เนนการบูรณาการ
ระหวางสาขาทั้งในรูปแบบเน้ือหารายวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหเกิดการ
เรียนรูและตรงกับความตองการของผูเรียน 

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

คณะฯ  ต อ งปรั บปรุ ง รู ป แบบการจั ด
การศึกษา การใหบริการแกลูกคาในกลุม
ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

คณะฯ ตองพัฒนาหลักสูตรและบริการใน
รูปแบบออนไลน หรือ ท่ี เปนรูปแบบเวน
ระยะห างทางสั งคม แตตอบสนองความ
ตองการผูเรียน หรือ ผูรับบริการได 
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 (3) แหลงขอมูลเชงิเปรียบเทียบ 
  เพ่ือพิจารณาความสามารถในการแขงขัน คณะฯ ไดกําหนดใหเปรียบเทียบขอมูลทั้งในระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตรกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สําหรับหนวยงานภายนอก คณะฯ ไดคัดเลือกคู
เทียบที่มีบริบทที่ใกลเคียงกัน เชน การมีหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมทั้งกลุมวิทยาศาสตรและกลุมศิลปศาสตร 
รวมถึงเปนหนวยงานในวิทยาเขตจันทบุรี ดังตารางท่ี P.2-1  ซึ่งขอมูลดังกลาวจะไดนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการ
กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของคณะฯ 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ 
  คณะฯ ไดดําเนินการพิจารณาประเด็นความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญผานการมีสวน
รวมของบุคลากรในการทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยไดพิจารณาความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ที่สําคัญ ท่ีครอบคลุมท้ังประเด็นของการจัดการเรยีนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ดังตารางท่ี P.2-3 ท้ังนี้
จากการพิจารณาความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ จึงเล็งเห็นวา คณะฯ ควรมุงเนน
การพัฒนาหลักสูตรท้ังในรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรการฝกอบรมที่เนนการบูรณาการ
ระหวางสาขา รวมถึงการพัฒนางานวิจัย การใหบริการวิชาการ ที่เนนการบูรณาการความรูจากศาสตรตางๆ ซึ่ง
คณะฯ มีความพรอมเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของสังคม
และกลุมเปาหมาย 
ตารางที่ P.2-3 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ 

ประเด็น ความทาทายเชิงกลยุทธ (SC) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (SA) 
1) ดานการ
จัดการศึกษา  
 

1) แนวโนมของนักเรียนที่มีความตองการเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสาเหตุมาจากท้ังทัศนคติที่มีตอ
การศึกษาตอ และแนวโนมการลดลงตามโครงสราง
ประชากร 
2) การสนับสนุนดานงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการตัดทอนงบประมาณบาง
รายการ 
3) รูปแบบการเรยีนการสอนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป 
ผูเรยีนสามารถเขาถึงการศึกษาในรูปแบบออนไลนไดมาก
ขึ้น ซึ่งสะดวกในการเขาถึงและเปดโอกาสใหผูเรยีน
สามารถเลือกเรียนในสาขาวชิาและสถาบันการศึกษาที่มี
ความหลากหลาย ตอบโจทยความตองการมากขึ้น และ
อัตราคาธรรมเนยีมการศึกษามีแนวโนมท่ีจะถูกกวาการ
เรียนการสอนในรูปแบบปกต ิ

1) คณะฯ มีบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ 
ประสบการณ และความหลายของศาสตร/ 
สาขาวิชา 
2) คณะฯ จัดเปนองคกรขนาดกลาง ซึ่งยดืหยุน
และสามารถปรับตัวไดสะดวกกวาเมื่อ
เปรียบเทยีบกับองคกรขนาดใหญ 

2) ดานการ
วิจัย 

1) รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณเปลี่ยนไป ทําใหการ
เขาถึงงบประมาณทางดานวิจัยทําไดยากเมื่อเปรียบเทียบ
กับในอดีต 

1) การใหทุนสนับสนุนการวิจัยในปจจุบัน 
หนวยงานผูใหทุนมุงเนนการตอบโจทยวจิัยใน
การพัฒนาพื้นท่ี ซึ่งคณะฯ มบีุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในศาสตรท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของพ้ืนที่  

3) ดานบริหาร
จัดการ 

1) งบประมาณมีแนวโนมลดลงท้ังในสวนของเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและเงินรายได สงผลตอการบริหารจัดการใน
ภาพรวม 
2) ขอจํากัดเรื่องกฎระเบียบของรัฐบาล การควบรวมและ
จัดตั้งกระทรวงใหม ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของ
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ประเด็น ความทาทายเชิงกลยุทธ (SC) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (SA) 
กฎระเบียบและขอบังคับหลายประการ ทําใหการบริหาร
จัดการขาดความคลองตัวและไมมีประสิทธภิาพ  

4) ดานการ
บริการ
วิชาการและ
พัฒนาชุมชน 

1) การตัดทอน/ ลดงบประมาณการบริการวิชาการของ
หนวยงานภาครัฐ  

1) บุคลากรของคณะฯ มีความหลายหลายของ
ศาสตร ซึ่งทําใหคณะฯ สามารถผลิตและสราง
งานบริการวชิาการที่หลากหลาย และตอบสนอง
ตอความตองการของชุมชน และสงัคมได 

5) ดาน
บุคลากร 

 1) มีความหลากหลายทางวิชาการท่ีสามารถ
บูรณาการรวมกันทํางานได 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
  คณะฯ ไดวางแนวทางการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการท้ังในระดับคณะฯ ระดับสาขา และ
ระดับกิจกรรม โดยยึดแนวทางของวงจรคุณภาพ (PDCA) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ใชในการบริหารจัดการดวย ซึ่งไดแสดงรายละเอียดการ
ดําเนินงานดังตารางที่ P.2-4 โดยการนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการดําเนินงาน จะทําใหเกิดขอเสนอแนะและแนว
ทางการปรับปรุง รวมถึงยังสงผลใหคณะฯ และสาขามีผลการประเมินท่ีพัฒนาขึ้น นําไปสูการบรรลุพันธกิจของ
คณะฯ 
ตารางที่ P.2-4 แนวทางการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการ 
คณะฯ 1) การจัดทํา ทบทวน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร โดยการมีสวนรวมของบุคลากรท้ังคณะฯ การติดตามการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ของยุทธศาสตร และการทบทวนปรับปรุงตามรอบเวลา 
2) การตดิตามและปรับปรุงการบริหารจัดการภายในคณะ ตามแผนปฏิบัติการคณะฯ 
3) การดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามแนวทาง EdPEx 
4) การสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาและการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ของคณะฯ ในรูปแบบ
คณะกรรมการและคณะทํางาน 
5) การใชเครื่องมือคุณภาพ เชน PDCA, SWOT Analysis, Gap Analysis, และ OKR  

สาขาวิชา 1) การบริหารการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒแิตละหลักสูตร (มคอ 3 ถึง มคอ 7) 
2) การดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN-QA) 

กิจกรรม 1) การดาํเนินกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต โดยใชแนวคดิ PDCA 
2) การดาํเนินกิจกรรมการวิจัยและการใหโครงการบริการวิชาการ โดยใชแนวคดิ PDCA 
3) การดาํเนินกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยใชแนวคิด PDCA 
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ภาพที่ P.1-1  โครงสรางการบริหาร คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
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สวนที่ 2 หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ 
หมวด 1  การนําองคกร 

1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง 
ก. วิสัยทัศนและคานิยม 

(1) กําหนดวิสัยทศันและคานิยม 
การกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ดําเนินการโดยนํา พันธกิจ 

วิสัยทัศนและคานิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณารวมกับขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร เปาหมาย
การดําเนินงานของคณะฯ โดยคณบดี คณะทํางานบริหาร และบุคลากรในคณะฯ ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ และคานิยม ตลอดจนทิศทางการบริหารงานของคณะฯ นอกจากนั้น คณะฯ ยังใหความสําคัญและพิจารณาถึง
ความตองการของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น ผูสงมอบ พันธมิตรคูความรวมมือท่ีสําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 
ตลอดจนสังคม และทิศทางการพัฒนาและนโยบายที่สําคัญของประเทศ (ภาพที่ 1.1-1) ขณะเดียวกันไดวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดวยเครื่องมือ SWOT Analysis โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน
ในคณะฯ ในการประชุมบุคลากรของคณะฯ (ตารางที่ 1.1-2) เพื่อรวมกันกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการในการดําเนินงานตางๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ และคานิยมของคณะฯ และนําเสนอเพ่ือ
ผานการเห็นชอบตอกรรมการประจําคณะฯ จากนั้นจึงนําไปประกาศใช นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีทบทวนวิสัยทัศน 
คานิยม ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานในการประชุมใหญของบุคลากรของคณะฯ อยางสม่ําเสมอเปน
ประจําทุกป  
                                                                                                               ปจจุบันคณะฯ ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2567 ซึ่งสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได
ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 
ดังนั้นในปการศกึษา 2563 คณะฯ จึงไดปรับปรุง      

      วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร ใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังตาราง
ที่ P.1-2 
       ระบบการนําองคกรของคณะฯ เพื่อใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศนนั้น คณะฯ ไดมุงเนนการสงเสริมให 

            บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยมของ 
    มหาวิทยาลัย และคณะฯ (ตารางท่ี 1.1-1)  

 
 

ตารางที่ 1.1-1 ตัวอยางการปฏิบติัตนของ “B-U-R-A-P-H-A S-A” และการสงเสริมการนําคานิยมไปสูการปฏิบัต ิ
คานยิม พฤติกรรมพึงประสงค ตัวอยางการปฏิบตั ิ

B = Benevolence สํานึกด ี การคิดดี การถายทอดสิ่งดีระหวางกัน 
U = Unity มีใจเปนหนึ่ง การรวมใจกันทํางานใหองคกร 
R = Responsibility คิดถึงสังคม การดําเนินงานโดยรับผิดชอบผลลัพธท่ีเกิดตอสังคม 
A = Active ทําตนใฝเรียนรู การพัฒนาตนเองทั้งวชิาการและวิชาชีพ 
P = Participation อยูอยางมีสวนรวม การมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
H = Happiness ครบถวนความสุข การมีความสุขในการใชชีวิตและการทํางาน 
A = Agility พรอมปรับทุกสถานการณ การเตรียมพรอมตอสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
S = Synergy ทํางานรวมกัน ประสานกําลังกัน การรวมแรงรวมใจกันทํางานโดยไมแบงแยกสาขา 
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ภาพที่ 1.1-1 ระบบการนําองคกรของคณะฯ 
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คานยิม พฤติกรรมพึงประสงค ตัวอยางการปฏิบตั ิ
A = Ahead มุงไปขางหนาเพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย การรวมกันผลักดันการทํางานของคณะฯ ใหพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

 ภายใตแนวทางของวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) (ภาพท่ี 1.1-1) ประกอบดวย 1) Plan คณบดี 
คณะทํางานบริหาร และบุคลากรในคณะฯ ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน และคานิยม เพ่ือชี้นําองคกรและพฤติกรรม
พึงประสงคของบุคลากรใหปฏิบัติตาม 2) Do คณะฯ ไดกระตุนใหบุคลากรทุกคนในคณะฯ ปฏิบัติตนตามคานิยม 
โดยเนนใหบุคลากรทุกคนที่มีสวนรวมในองคกร และปฏิบัติงานโดยมุงหนาไปในทิศทางเดียวกัน 3) Check การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานในมิติตางๆ ผานการประชุมทั้งในระดับคณะ ระดับสาขา ระดับฝายงาน และการ
ประชุมคณะทํางานบริหาร 4) Act ผลการดําเนินการที่ผานมาจะถูกนํามาเปนขอมูลเพ่ือการทบทวนวิสัยทัศน และ
คานิยม รวมถึงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธตอไป 

ทั้งนี้สําหรับการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการปฏิบัติ คณบดีและคณะทํางานบริหารไดสื่อสารและ
เนนย้ําเก่ียวกับวิสัยทัศน และคานิยมของคณะฯ อยางสม่ําเสมอ ผานการประชุมท้ังในระดับคณะ ระดับสาขา 
ระดับฝายงาน และการประชุมคณะทํางานบริหาร รวมถึงในการดําเนินการตางๆ ก็ยึงถือวิสัยทัศน และคานิยมของ
คณะฯ เปนตัวตั้งในการดําเนินงาน อาทิเชน การกําหนดใหทุกฝายงานมีตัวแทนของแตละสาขาเขารวมเปนตัวแทน
ในการดําเนินงาน ซึ่งจะชวยใหเกิดการระดมความคิดเห็น สรางการมีสวนรวม รวมใจเปนหนึ่ง ลดกําแพงการแบง
ฝายในองคกร เปนตน นอกจากนั้นคณบดียังเขาไปมีสวนรวมในทุกฝายงานซึ่งจะทําใหเขาใจเก่ียวกับปญหาของแต
ละฝายงาน/สาขา ไดอยางชัดเจน และนําไปสูการวางแผน แกไขปญหาที่รวดเร็ว และตรงจุด อีกทั้งยังชวยใหทุกๆ 
สวนงานมุงไปสูวิสัยทัศนรวมกันอีกดวย ในสวนของการถายทอดวิสัยทัศนสูผูเรียนนั้น คณบดีและคณะทํางาน
บริหาร รวมถึงบุคลากรของคณะฯ จะสื่อสารผานชวงเวลาที่มีการพบปะพูดคุยกับผูเรียน เชน กิจกรรมคณบดีพบ
นิสิต การประชุมของฝายกิจการนิสิต และคณาจารยแตละสาขาพบนิสิตแตละชั้นป เปนตน ในการถายทอด
วิสัยทัศนของคณะฯ ไปยังบุคลากร จะเนนการบูรณาการ และการจัดกิจกรรมรวมกัน เพ่ือสรางการมีสวนรวม 
กระตุนใหเกิดความสามัคคี และรูจักเสียสละตอองคกรและสังคม ซึ่งเปนไปตามคานิยมของคณะฯ สวนการ
ถายทอดวิสัยทัศนไปสูลูกคากลุมอ่ืน ผูสงมอบ พันธมิตรคูความรวมมือท่ีสําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ คณะฯ 
ไดดําเนินการสื่อสารผานทางสื่อประชาสัมพันธ เชน เว็บไซต และชองทางออนไลน เปนตน รวมถึงการที่แตละฝาย
งาน/สาขา รวมถึงบุคลากรของคณะฯ มีโอกาสในการพบปะลูกคากลุมอื่น ผูสงมอบ พันธมิตรคูความรวมมือ และผู
มีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ จะไดสื่อสารและสรางการรับรูเก่ียวกับวิสัยทัศนของคณะฯ 
 (2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม 
  คณบดีใหความสําคัญกับกับประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคบั และจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติ
ตนเพ่ือเปนแบบอยางใหกับบุคลากรในองคกร ซึ่งคณบดีไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดประเมินการทํางานผานมิติของ
ธรรมาภิบาล (7.4ก(1)-2-4) ซึ่งสงผลใหคณะทํางานบริหาร และบุคลากรในคณะฯ ใหความสําคัญ และนําไปสู
ประพฤติปฏิบัติตามอยางเครงครดั โดยเริ่มจาก  

1) การประกาศนโยบายการปฏิบัติตนตามกฎหมาย และจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
บูรพา (ตารางท่ี P.1-4)   

2) การถายทอดแนวทางการปฏิบัติงานไปยังบุคลากร โดยการดําเนินการของคณะฯ เชน การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม การสงเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณและความรูที่เก่ียวกับขอปฏิบัติที่อาจขัดตอระเบียบวินัยหรือ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย การประชุมชี้แจงในระดับตาง ๆ เปนตน  

3) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานโดยแตละฝายงานและสาขา ซึ่งคณบดีจะมีประชุมรวมกับฝายงานและ
สาขาวิขา เพ่ือกํากับติดตามหากพบประเด็นที่มีแนวโนมผิดปกติ  และไดมีการประชุมรวมกับคณะทํางานบริหาร 
เพ่ือดําเนินการแกไขปญหา นอกจากนั้นจะมีกระบวนการในการพิจารณาขอเท็จจริงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
และหากผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรม ก็สามารถยื่นเรื่องตอคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขของมหาวิทยาลัยได  
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  4) การนําขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานพฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรม มาทบทวน ปรับปรุง 
เชน การปรับปรุงการกําหนดภาระงานการปฏิบัติงาน เปนตน 
 สําหรับในปการศึกษา 2563 สืบเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ทําใหบุคลากรของคณะฯตองปฏิบัติงานในลักษณะการปฏิบัติงานจากที่บาน คณบดีจึงมีแนวทางใน
การกํากับติดตามการทํางานของบุคลากรในคณะฯผานสาขา รวมกับงานการเจาหนาที่ของกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี เพื่อกํากับใหบุคลากรปฏิบัติงานไดโดยไมผิดกฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผานมาไมพบ
ประเด็นปญหาดังกลาวเกิดข้ึน (7.4ก(3)-2-4) 
ข. การสื่อสาร 
  คณบดีไดมุงเนนดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสารและสรางความผูกพันท่ีครอบคลุมทั้งบุคลากร ผูเรียน 
ลูกคากลุมอ่ืน ผูสงมอบ พันธมิตร คูความรวมมือที่สําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ผานทางชองทางในตารางท่ี 
1.1-2 โดยไดกําหนดชองทางและเนื้อหาใหเหมาะสมในแตละกลุมเปาหมาย และสงเสริมใหมีการสื่อสารแบบ
สองทิศทางเปนสําคัญ ทั้งนี้ยังไดกําหนดรอบระยะเวลาสื่อสารที่ชัดเจน มีการนําผลการสื่อสารและขอเสนอแนะมา
ดําเนินการปรับปรุงแกไข รวมถึงการวางแผนในรอบตอไป ทั้งนี้ในปการศึกษา 2563 จากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในกลุมบุคลากร และผูเรียน คณะฯ ใชการพบปะ หรือการสื่อสาร
โดยตรงผานทางประชุมตางๆ เปนชองทางหลักในการสื่อสาร ทั้งที่เปนการประชุมแบบพบหนาในหองประชุม 
ชองทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และ ชองทางการสื่อสารออนไลน ในขณะที่ลูกคากลุมอื่น เชน ผูใหทุนวิจัย และ
ผูรับบริการวิชาการ รวมถึงผูสงมอบ พันธมิตร คูความรวมมือที่สําคัญ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ จะใชชองทาง
สื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส และชองออนไลน เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรและเขาใจยุทธศาสตรและนโยบาย
ตางๆ ของคณะฯ  
 ในสวนของการสรางความผูกพันนั้น คณบดีและคณะทํางานบริหารไดสรางความผูกพันกับบุคลากรทุก
ระดับผานการสื่อสารอยางใกลชิด เปดโอกาสใหบุคลากรสามารถซักถามและพูดคุยได เพ่ือลดปญหาและชองวาง 
รวมถึงคณบดียังไดเขาไปพบปะพูดคุยรายสาขา และฝายงาน เพื่อรับฟงปญหา และอุปสรรคในการทํางาน ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาทบทวน และปรับปรุงแกไขตอไป นอกจากนั้นในกรณีที่บุคลากรภายในคณะฯ ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ และรางวัลตางๆ ก็จะไดรับการกลาวชมเชยในที่ประชุมคณะฯ และทางสื่อออนไลนตาง ๆ 
เพ่ือเปนการยกยองชมเชย ซึ่งในปการศึกษา 2563 มีบุคลากรไดดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 ทาน ไดแก รอง
ศาสตราจารย จํานวน 1 ทาน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ทาน และตําแหนงทางวิชาชีพ ไดแก นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ 1 ทาน   สวนการสรางความผูกพันกับนิสิตก็เชนกัน คณบดี มีแนวนโยบายใหแตละสาขาไดมีการ
ประชุมนิสิตแตละสาขาอยางนอย 1 ครั้งตอภาคเรียน โดยคณบดีจะเขารวมดวยเพ่ือรับฟงปญหาและพบปะเพ่ือ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนิสิต ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการประชุมออนไลนในภาพรวม และ
การพูดคุยกับตัวแทนนิสิตในแตละสาขาและแตละชั้นป สําหรับกลุมลูกคาอื่น ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย คณะฯ 
เนนการสรางความผูกพัน ผานการใหบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการ เพ่ือสรางความพึงพอใจและ
ความผูกพัน ทั้งนี้เกิดปญหา หรือบริการไมตรงตามความตองการ คณะฯ จะนําขอมูลและขอเสนอแนะดังกลาวมา
ปรับปรุงในครั้งถัดไป 
ตารางที่ 1.1-2 วิธีการสื่อสารกับบุคลากร ผูเรยีน ลูกคากลุมอื่น ผูสงมอบ พันธมิตรคูความรวมมือและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ประเด็นที่สื่อสาร กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี ่ ทิศทาง ผูรับผดิชอบ 
- วิสัยทัศน  
พันธกิจ และ 
คานิยม 
- แผนกลยุทธ
แผนปฏิบัตงิาน  

กรรมการ
มหาวิทยาลยั 

ประชุม ทุก 2 เดือน 2 ทิศทาง คณบด ี

กรรมการประจํา
คณะฯ 

ประชุม 
จดหมาย 

ทุกเดือนเวนเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

รองคณบด ี

บุคลากรท้ังคณะฯ ประชุมคณะฯ 
line 

ทุกเดือนเวนเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง รองคณบด ี
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ประเด็นที่สื่อสาร กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี ่ ทิศทาง ผูรับผดิชอบ 
- นโยบายและ
แนวทางการ 
พัฒนาองคกร 

คณะทํางาน
บริหาร 

ประชุมคณะทํางาน
บริหาร 
line 

ทุกเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง คณะทํางาน 

สาขา ประชุมสาขา 
line 

ทุกเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง ประธานสาขา 

ฝายงาน ประชุมฝายงาน 
line 

ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง ผูชวยคณบด ี

บุคลากร
รายบุคคล 

นัดพูดคุย 
line 

ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง คณบด ี

กองบริหารวทิยา
เขตจันทบุร ี

ประชุม 
เอกสาร 

ทุกเดือน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

ฝายงานที่
เก่ียวของ/กอง
บริหารวิทยาเขต
จันทบุร ี

คณะอ่ืน ๆ ใน
วิทยาเขตจันทบุร ี

ประชุม 
เอกสาร 

ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

คณบด/ีฝายงานที่
เก่ียวของ 

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 
ผูสงมอบ 
คูความรวมมือ 

ประชุม 
การนัดพบ 
จดหมาย 

ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

คณบด/ีฝายงานที่
เก่ียวของ 

- ขอมูลทั่วไป 
- กฎระเบียบ ขอ
ปฏิบัต ิ

นิสิต ปฐมนิเทศ 
ปจฉิมนิเทศ 
ประชุมนิสติ 

ปละ 1 ครั้ง 2 ทิศทาง ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสติและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผูนํานิสติ ประชุมผูนาํนิสิต ทุกภาคเรียน 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสติและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

นิสิตแตละสาขา ประชุมนิสติแตละ
สาขา 

ทุกภาคเรียน 
 

2 ทิศทาง ประธานสาขา 

ผูปกครอง ประชุมผูปกครอง 
เวบ็ไซต 

ปละ 1 ครั้ง 2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

กองบริหารวทิยา
เขตจันทบุรีและ
ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสติและ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผูใหทุนวิจัย 
ประชาชน 
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

ประชุม 
การนัดพบ 
เวบ็ไซต 
จดหมาย 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

คณบด/ีผูชวย
คณบดฝีายวจิยั/
ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการพิเศษ 

- หลักสูตรคณะฯ 
- กิจกรรมคณะฯ 
- นโยบายคณะฯ 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
ตอนปลาย/
นักศึกษาที่คาดวา
จะเขาศึกษา 

การ roadshow 
เวบ็ไซต 
ชองทางออนไลน 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการพิเศษ / 
ประธานสาขา 
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ประเด็นที่สื่อสาร กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี ่ ทิศทาง ผูรับผดิชอบ 
ครูในโรงเรียน 
ศิษยเกา 
ผูที่เคยไดรับการ
อบรมจากคณะ 

เวบ็ไซต 
ชองทางออนไลน 
การประชุม  
การพบปะ 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

รองคณบด/ีผูชวย
คณบดฝีายวิจยั/
ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการพิเศษ / 
ประธานสาขา 

ผูประกอบสหกิจ
ศึกษาและฝกงาน 

เวบ็ไซต 
ชองทางออนไลน 
การประชุม  
การพบปะ 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

รองคณบด/ี
ประธานสาขา 

ผูใชบัณฑิต แบบสอบถาม 
การพบปะ 
เวบ็ไซต 

ปละ 1 ครั้ง 
ตามโอกาส 

2 ทิศทาง 
1 ทิศทาง 

รองคณบด/ีผูชวย
คณบดฝีายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา/
ประธานสาขา 

ค. พันธกิจและผลการดําเนินการของสถาบัน 
 (1) การสรางสภาวะแวดลอมเพื่อความสําเร็จ 
  การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จนั้น คณะฯ ไดดําเนินการผานระบบการนํา
องคกร (ภาพที่ 1.1-1) โดยมุงเนนการมีสวนรวมกันของบุคลากรทุกภาคสวน ในการตอบสนองตอพันธกิจ 3 ดาน  

คณบดี คณะทํางานบริหาร และบุคลากร ไดรวมกันกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 
พรอมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายกลยุทธที่มีความสอดคลองกับ ความทาทาย ความไดเปรียบและ
โอกาสเชิงกลยุทธ รวมกับการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ ไดแก EdPEx และ AUN-QA  และเครื่องมือการ
ปรับปรุงคณุภาพ เชน PDCA, SWOT Analysis และ OKR  
  อยางไรก็ตาม คณบดี และคณะทํางานบริหาร ไดสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางที่สําคัญ ไดดงันี ้
  1) การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของคณะฯ ตั้งแตการกําหนดกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการ เปาหมายการดําเนินงานและการติดตามผล นอกจากนั้นการดําเนินงานของแตละฝายงาน คณะฯ 
กําหนดใหตองมีตัวแทนของทุกสาขารวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและกระตุนการทํางานรวมกัน 
 2) คณบดีเขาไปมีบทบาทกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสรางโอกาสเปนคูความ
รวมมือ (ตารางท่ี  P.1-7) ในการยกระดับการพัฒนาคณะฯ และสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมใน
การทํางาน 
 3) การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ คณะฯ รวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ใหเกิดความเหมาะสมตอการพัฒนานิสิต การวิจัย การวิชาการ ตลอดจนการพัฒนา
ปรับปรุงสถานที่ทํางาน จัดวัสดุครุภัณฑท่ีเหมาะสม เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
 4) การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาผูนํา โดยผลักดันใหบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาตนเองทาง
วิชาการ วิชาชีพประจําป (7.3ก(4)-5) ซึ่งเปนการพัฒนาในระยะสั้น รวมถึงการวางแผนเพ่ือผลักดันการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ และการศกึษาตอในระดับที่สูงข้ึน และนอกจากนั้นคณะฯ ไดสงเสริมใหบุคลากรไดมีบทบาท
การเปนผูนําในเวทีตาง ๆ  
 5) การสรางบรรยากาศในการยกยองชมเชยความสําเร็จของบุคลากรในดานตาง ๆ เชนการประกาศแสดง
ความยินดีในเว็บไซดณะฯ และการประกาศยกยองในที่ประชุมคณะฯ  
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 นอกจากนี้ คณะฯ ยังใหความสําคัญกับการวางแผนสืบทอดตําแหนงบริหาร โดยคณบดี ไดเปดโอกาสให
คณะทํางานบริหาร และบุคลากรที่มีศักยภาพไดเรียนรูการบริหารงาน ผานการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
วางแผน หรือรวมปฏิบัติงานตามความสามารถและความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล โดยในปการศึกษา 2563 
คณบดี ไดผลักดันใหคณาจารยในคณะฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการทํางานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี หอการคาจังหวัดจันทบุร ีเปนตน รวมท้ังการวางแผนการสืบทอดตําแหนงบริหาร  
และเนนย้ําการทํางานแบบบูรณาการรวมกันเพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหบุคลากรภายใน
คณะฯ มองภาพการดําเนินงานไดชัดเจนมากขึ้น 

(2) การทําใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง 
การกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อบรรลุพันธกิจขององคกรนั้น คณะฯ เนนการปฏิบัติงานตาม

แผนยุทธศาสตร ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่
ชัดเจน โดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินงาน (ตารางที่ 2.2-1) 
ทั้งนี้คณะฯ ไดกํากับติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอผานการประชุม ทั้งในระดับคณะ ระดับฝายงานและ
ระดับสาขา โดยกําหนดตารางกิจกรรมของคณะฯ และใชงานโปรแกรม Microsoft Planner เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในแตละฝายงานและสาขาจะรายงานผลการดําเนินงานตอคณบดี 
คณะทํางานบริหารในทุก ๆ ไตรมาส และคณะฯ จะไดรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในทุกครึ่งป และสิ้นปงบประมาณ นอกจากนั้นจะไดนําเสนอในการประชุมใหญของคณะฯ ซึ่งขอมูลการดําเนินงาน 
ตลอดจนขอเสนอแนะและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมหรือโครงการ 
เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน และเปนไปตามพันธกิจของคณะฯ อยางตอเนื่อง  
  สําหรับในปการศึกษา 2563 นี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและสะทอน
การทํางานไดดียิ่งข้ึน คณะฯ ไดดําเนินการปรับปรุงเกณฑภาระงาน เพ่ือใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจตอผลลัพธที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน โดยจะไดประกาศใชในปงบประมาณตอไป 
 
1.2 การกํากับดแูลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม 
ก. การกํากับดูแลองคกร 

(1) ระบบการกํากับดูแลองคกร 
คณะฯ มกีารบริหารองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการกํากับดูแลองคกร และดําเนินการ

ภายใตกฎระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลัยและกฎหมาย  โดยที่คณบดีจะทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับอธิการบดี 
และมีการกําหนดตัวชี้วัดอยางชัดเจนในการปฏิบัติและดําเนินการ  โดยมีการประเมินผลการดําเนินการทุกป ใน
วาระ 4 ปของคณบดี  นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการรับมอบหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย  มีการสรุปและปรับปรุงเปาหมายทุกปงบประมาณ มีการรายงานผลแกกรรมการประจําคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยจะติดตามผลการดําเนินการผานระบบสารสนเทศกลางที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น ท้ังนี้คณะฯ มีการ
กํากับดูแลเรื่องตางๆ ที่สําคัญตามตารางท่ี 1.2-1 ผลการประเมินจากองคกรตางๆ เหลานี้จะมีการรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ และมีการทบทวนทุกป เพ่ือใชในการติดตามการกํากับดูแลองคกรอยางมีความ
รับผิดชอบ 
ตารางที ่1.2-1 ระบบการกํากับดูแลองคกร 

ภาระความรับผดิชอบ ระบบกํากับดแูล ผลลัพธ 
การกระทําของคณะ 
ผูบริหาร 

การทําขอตกลงระหวางคณบดีและอธิการบดี และมีการกําหนด UPI ใน
การดําเนินการ และติดตามรายงานผลประจําป 

7.4ก(1)-10 -11 
7.4ก(2)-1  
7.4ก(2)-3 -5 
7.4ก(4)-3 

กลยุทธ มีการถายทอดตัวชี้วัดไปตามลําดับช้ันเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและมีการ
ติดตามทุกไตรมาส 
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ภาระความรับผดิชอบ ระบบกํากับดแูล ผลลัพธ 
การเงิน - การวางแผนงบประมาณรายรับ-จายดานการเงินรายป และการกํากับ

ติดตามการใชงบประมาณ 
- การตรวจสอบการใชจายงบประมาณโดยตรวจสอบภายใน สตง. 

 

ความโปรงใสในการ 
ดําเนินการ 

- ระบบการประเมินคุณภาพระดับคณะฯ  
- การรายงานผลการดําเนินการตอกรรมการประจําคณะฯ และบุคลากร
ของคณะฯ 

การตรวจสอบภายใน - การดําเนินงานโดยหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของคณะฯ 

การปกปองผลประโยชน 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

- งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษยตองผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย 

การวางแผนสืบทอด 
ตําแหนงสําหรับผูนํา 

- เตรียมอาจารยที่มีศักยภาพดานการบริหารใหเขาสูตําแหนงบริหารใน
ระดับตางๆ 

 ในปการศกึษา 2563 นอกเหนือจากระบบการกํากับติดตามของมหาวิทยาลัยแลว คณะฯ ไดนําเทคโนโลยี 
โดยการใชงานโปรแกรม Microsoft Planner มาใชประกอบการติดตามการดําเนินงานของคณะฯ โดยคณะทํางาน
บริหารคณะ 

  (2) การประเมินผลการดําเนินการ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะผูบริหารนั้น ในแตละปคณบดีจะไดมีการทําขอตกลง (UPI) กับ
อธิการบดีเพ่ือเปนการรับทราบภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ นอกเหนือจากนั้นคณะฯ ยังมีการประเมินผล
การบริหารงานตามหลักการธรรมาภิบาลของคณบดีโดยบุคลากรภายในคณะฯ รวมถึงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว  โดยแสดงขอมูลไดดังตารางที่ 1.2-2 ซึ่งผลการประเมินคณบดีจาก
กลุมผูบริหาร จะเปนขอมูลเบื้องตนที่อธิการบดีและคณะกรรมการประเมินใชเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนาใหแกคณบดีตอไป นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะทํางาน เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการทํางานตอไป  
ตารางที ่1.2-2 ลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผูรับการ
ประเมิน 

วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน สิ่งที่ประเมิน ผลลัพธ 

คณบด ี การประเมินผลตามขอตกลงของ
คณบดีกับอธิการบด ี

1 ครั้งตอป ประสิทธภิาพในการบริหารงาน
ตามขอตกลง  

7.4ก(4)-1 

คณบด ี แบบประเมินผลการบริหารงาน
ตามหลักการธรรมาภิบาล 

2 ครั้งตอป การปฏิบัตตินของผูบริหารตาม
หลักการธรรมาภิบาล  

คณะทํา งาน
บริหาร 

การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร 

- การประชุมกรรมการ
ประจําคณะ  

ประสิทธภิาพการดาํเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร 

 นอกจากนั้นในปงบประมาณ 2564 คณะฯ ไดมีการวางแผนการประเมินการทํางานในแตละฝายงานเพ่ือ
นําผลสะทอนของการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรในคณะฯ มาใชในการปรับปรุงกระบวนการในการทํางานในป
ตอ ๆ ไป 
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม 

  (1) การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ 
  คณะฯ ไดดําเนินงานโดยคํานึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งยึดถือตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
เปนหลัก ทั้งนี้จากคาดการณลวงหนาถึงความกังวลของสังคมที่มีตอผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ ของคณะฯ โดยได
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการเปนอิสระ โดยมีการดําเนินการเริ่มจาก  

1) พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในดานตาง ๆ  
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2) จัดลําดับความสําคัญของผลกระทบและความถี่ท่ีเกิดข้ึน  
3) กําหนดการติดตาม ควบคุมความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น  
4) วิเคราะหทบทวนผล   
โดยไดนําเสนอตอคณะทํางานบริหาร เพ่ือหาทางปองกันปญหาตอไป  ตัวอยางแผนการจัดการและแกไข

ความเสี่ยงความกังวลที่กระทบตอพันธกิจของคณะฯ แสดงดังตารางท่ี 1.2-3 
ตารางที ่1.2-3 ตัวอยางความเสี่ยง ความกังวลที่กระทบตอพันธกิจของคณะฯ 

พันธกิจ ผูรับผดิชอบ ความเสี่ยง/ความกังวล หนวยควบคุม ผลลัพธ 
การจัดการ
ศึกษา 

รองคณบด/ีประธานสาขา มาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการวชิาการ 7.1ข(1)-11 
7.4ก(4)-3 

การวิจัยและ
บริการวชิาการ 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวชิาการแกสังคม 

จริยธรรมการวจัิยตางๆ คณะกรรมการการวจิยั 
ความเสีย่งการดําเนินการวจิยัไม
ทันตามกําหนดเวลา  

คณะกรรมการการวจิยั 

ระเบียบการเบิกจายงบประมาณ คณะกรรมการการวจิยั 
/ คณะกรรมการสงเสริม
บริการวชิาการ 

การพัฒนา
ชุมชน 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการ
พิเศษ / ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสติและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม / 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวชิาการแกสังคม 

การกระทําผิดกฎหมายในการ
ดําเนินกิจกรรมกับชุมชน 

คณะทํางานบรหิาร 

ผลกระทบในเชิงลบท่ีเกิดกับชุมชน คณะทํางานบรหิาร 

  (2) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
คณะฯ ไดดําเนินการเพื่อสงเสริมและทําใหมั่นใจวาปฏิสัมพันธทุกดานเปนไปอยางมีจริยธรรม  โดยมี

กระบวนการจาก  
1) การสงเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ในสวนของบุคลากร ผานการชี้แจงในการประชุมคณะ เอกสาร

จรรยาบรรณ และการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย สําหรับนิสิตไดดําเนินการผานกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย  
2) การกํากับดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติตามจริยธรรมผานการดําเนินการของคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัย และการกําหนดการกํากับดูแล ในสวนของคณะฯ ดังตารางที ่1.2-4  
3) การบริหารจัดการขอรองเรียน โดยมีทั้งกรรมการจัดการความเสี่ยง กรรมการอุทรณรองทุกข เพ่ือ

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบ  
4) การวิเคราะหทบทวนการดําเนินงาน 

ตารางที ่1.2-4 กระบวนการหลัก ตัวบงชี้ วิธีการกํากับดูแลพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของแตละกลุมเปาหมาย 
ประเด็น กระบวนการหลัก วิธีการกํากับดแูล ผลลัพธ 

การจัดการ
ศึกษา 

- การชี้แจงถึงแนวปฏิบัติที่ถูกตองตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย แกนสิติ 
- กิจกรรมเสรมิหลักสูตรท่ีมุงเนนดานคุณธรรม
จริยธรรม และการอยูรวมกันในสังคมแกนิสิต 
- การจัดการเรียนการสอนทีส่อดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงจริยธรรมวิชาชีพแกนิสิต 

- การกํากับดูแลผานทางอาจารยท่ีปรึกษา 
อาจารยผูสอน และงานกิจการนสิติ  

7.1ข(1)-2 -3 
7.2ก(2)-2 
 

ก า ร วิ จั ย
และบริการ
วิชาการ 

- การมุงเนนการปฏบัิติตามจรรยาบรรณนักวิจัย - การกํากับดูแลผานทางอาจารยประธาน
สาขา และคณะกรรมการวิจยั 

7.4ก(4)-3 
 

- การถายทอดความรู ทีส่อดแทรกจริยธรรมใน
การทํางานและวิชาอาชีพใหกับผูรบับริการโดย

- การกํากับดูผานผลการประเมินความพึง
พอใจ และขอเสนอแนะในการจัดโครงการ 

7.4ก(5)-2 -3 
 



20 

ประเด็น กระบวนการหลัก วิธีการกํากับดแูล ผลลัพธ 
คํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนและผูที่มีสวน
เก่ียวของ 

ซึ่งนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป  

ดานอื่นๆ - การมุงเนนการปฏบัิติงานอยางมจีริยธรรม
และเปนไปตามกฏระเบียบและขอบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

- การกํากับติดตามการทํางานผาน
ประธานสาขา และคณะทํางานบรหิาร 

7.4ก(4)-2 

ค. การสรางประโยชนใหสังคม 
(1) ความผาสุกของสังคม 
คณะฯ คํานึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชนสุขของสังคมผานทางคานิยมองคกร ในประเด็นของ A: 

Advantage คือ สรางประโยชนใหแกสังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่อง ฉะนั้นคณะฯ จึงพยายามผลักดันและ
สนับสนุนใหเกิดการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองตอชุมชนในเขตภาคตะวันออก นอกจากนั้นคณะฯ ยังสราง
การมีสวนรวมกับสังคมทั้งระดับมหาวิทยาลัย และในระดับชุมชนทองถิ่น และจังหวัด  ซึ่งในแผนยุทธศาสตรของ
คณะฯ ปงบประมาณ 2564-2567 มีการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนในการสงเสริมผลักดันใหคณะอยูรวมกับสังคมและ
ชุมชนไดอยางผาสุก โดยใชโจทยจากสังคม ปญหาของชุมชน ทองถิ่น หรือประเทศเปนประเด็นหลักในการ
ดําเนินการ ดังที่ปรากฎในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะฯ (ตารางที่ 2.2-1) ทั้งนี้คณะฯ ได
มอบหมายใหฝายงานกิจการพิเศษมีบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนในระดับตาง ๆ ในปการศึกษา 
2563 ตัวอยางของกิจกรรม เชน การสนับสนุนชุมชนกลุมเกษตรอินทรีย ซอง มู แฮง ในจังหวัดจันทบุรี  เปนตน 

(2) การสนับสนุนชุมชน 
การสนับสนุนชุมชนเปนประเด็นที่คณะฯ ใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยไดมีมุมมองตอชุมชนที่สําคัญ

ดังตารางที่ P.1-5 ซึ่งมองชุมชนเปน 3 ระดับ ไดแก ชุมชนในระดับทองถ่ินไดแก ตําบลตาง ๆ ที่อยูรอบที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระดับจังหวัดซึ่งไดแกจังหวัดจันทบุรี และระดับภูมิภาคตะวันออก ดังนั้น
คณะฯ จึงสงเสริมกิจกรรมและโครงการที่ทําใหชุมชนมีความยั่งยืนโดยการใชสมรรถนะหลักของคณะฯ ทั้งการ
พัฒนานิสิต ที่ใหโควตาพิเศษสําหรับนักเรียนที่อยูในเขตภาคตะวันออก การจัดโครงการบริการวิชาการใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวบุคคล หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  สําหรับในปการศึกษา 2563 คณะฯ ได
สนับสนุนชุมชน ในระดับตาง ๆ ดังตารางที่ 1.2-5  
ตารางที่ 1.2-5 ตัวอยางการสนับสนนุชุมชน ในปการศึกษา 2563 

ระดบัชุมชน ตัวอยางการสนับสนุนชุมชน 
ระดับทองถ่ิน - การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เชน ชุมชนสําเภาคว่ํา  ชุมชนบานขุนซอง ชุมชนบานบาง

สระเกา และชุมชนบานแกลง 
- การจัดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ใหแกชุมชนบานแหลม
สิงห ชุมชนคุงกระเบน ชุมชนบานหัวแหลม และชุมชนปากน้ําแขมหนู 
- การรวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตําบลแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ตําบลคลอง
ขุด ตําบลรําพัน ตําบลเขาบายศรี ตําบลตะกาดเงา และ ตําบลวงัแซม   
- การถายทอดความรูดานการปลูกและบํารุงรกัษาผลไมแกเกษตรกร 

ระดับจังหวัด - การรวมเปนคณะกรรมดําเนินการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุร ี
- การสนับสนุนการดําเนินงานหอการคาจังหวัดจันบุรี  

ระดับภมูิภาค - การจัดโครงการบูรพาจันท วันวิชาการเพ่ือใหความรูและสงเสริมการแสดงออกทางวิชาการใหกับ
นักเรียนในเขตภาคตะวันออก 
- คณะทํางานและหนวยงานระดับภูมิภาคงาน Think Tank ภาคตะวันออก  พัฒนางานวิจัยท่ีเปน
ประโยชนและตอบโจทยความตองการภาคตะวันออก 

นอกจากนั้นยังมีสวนสนับสนุนในการพัฒนาระดับประเทศ โดยการรวมเปนคณะกรรมการหลายภาคสวน 
ในการใหความเห็นและรวมพัฒนาดานตาง ๆ เชน งานจังหวัดโมเดล งานพัฒนาสุขภาวะในเรือนจํา เปนตน 
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หมวด 2  กลยุทธ 
2.1 การจัดทํากลยุทธ 
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ 
  (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
 การวางแผนกลยุทธของคณะฯ ดําเนินผานการมีสวนรวมของบุคลากรทุกสวนของคณะฯ โดยการนําของ
คณบดี และคณะทํางานบริหาร ผานกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบงเปน 1) แผนยุทธศาสตร โดยปกติจะ
ดําเนินการทุก ๆ 5 ป ซึ่งจะพิจารณาตามความเปนไปไดของการสัมฤทธิ์ผลในแตละโครงการ และการจัดสรร
ทรัพยากร ตลอดจนการวางแผนเพ่ือตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ แตในปการศึกษา 2563 ที่
มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร ดังนั้นคณะฯ จึงไดดําเนินการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตรของคณะ
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดี่ยวกัน  และ 2) การทบทวนแผนยุทธศาสตร ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุก
ป ตามรอบการจัดสรรงบฯ ของคณะฯ โดยมีเปาหมาย คือ การบรรลุวิสัยทัศน โดยปจจุบันอยูในแผนยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2564-2567 ทั้งนี้ในการกําหนดกลยุทธที่ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร มีกระบวนการจัดทํา
กลยุทธตามแนวทางระบบการนําองคกร (ภาพที่ 1.1-1) ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน (ภาพที่ 2.1-1) 1) 
Organization Analysis คณะทํางานจะวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร โดยใชปจจัยภายในไดแก ผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ผานมา รวมกับปจจัยภายนอก เชน ภาวะการแขงขัน สิ่งแวดลอมที่เปนทั้งโอกาส
และภัยคุกคาม  โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis  และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรของคณะฯ 2) 
Strategic Development โดยการระดมสมองบุคลากรในระดับตาง ๆของคณะฯ เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ กําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด ซึ่งจะพิจารณาถึงความสอดคลองกับ ความทาทายเชิงกลยุทธ โอกาสเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ และสมรรถนะหลัก จากนั้นไดดําเนินการถายทอดกลับลงในระดับฝายงาน และสาขา เพ่ือสรางการมี
สวนรวมและการรับรู ซึ่งทําใหเกิดเปนแผนปฏิบัติการทั้งในระดับฝายงาน ระดับสาขา และระดับคณะที่มีความ
สอดคลองกัน  และนําเสนอเพ่ือผานการเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะฯ กอนการประกาศใช 3) Strategic 
Implement ฝายงาน และสาขา ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ โดยท่ีมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินการผานการประชุมท้ังในระดับฝายงาน ระดับสาขาและระดับคณะ และติดตามความกาวหนาในที่ประชุม
คณะทํางานบริหาร 4) Performance Measurement แตละฝายงาน และสาขาจะสรุปขอมูลผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิาร โดยจะมีการนําเสนอในที่ประชุมคณะทํางานบริหารในทุกไตรมาส และสรุปผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ นําเสนอตอกรรมการประจําคณะฯ ทุกครึ่งปงบประมาณ และนําเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการดําเนินงานในแตละป 
  

 
 

ภาพท่ี 2.1-1 กระบวนการในการจัดทําและถายทอดแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ 
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ตารางที่ 2.1-1 ขั้นตอน ปจจัย และผูที่เก่ียวของในการทําแผนกลยุทธ  
 Organization 

Analysis 
Strategic 

Development 
Strategic 

Implement 
Performance 
Measurement 

ระยะเวลา  
(ปงบประมาณ) 

มิ.ย.-ก.ค. ส.ค.-ก.ย. ต.ค.-ก.ย. มี.ค.-เม.ย., ก.ย.-ต.ค. 

ปจจัยนําเขา - วิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม 
- ผลลัพธการปฏิบัติงาน
ที่สําคัญ 
- ขอมูลสารสนเทศ
ภายใน และ 
ภายนอกที่สําคญัและ
ขอมูลคูเทียบ 
- ความตองการของ
ผูเรยีน 
ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสยี 
- สมรรถนะหลักของ
องคกร 

- วิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม 
- สมรรถนะหลักของ
องคกร 
- โอกาสเชิงกลยุทธ 
- ความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธ 
- ความทาทายเชิงกล
ยุทธ 

วิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม 
- สมรรถนะหลักของ
องคกร 
- วัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ 
- ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ 
- โครงการริเริ่ม 
- แผนปฏิบัติการที่
สาคัญ 
- เปาหมายที่คาดการณ 

วิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม 
- ขอมูลผลการ
ดําเนินงาน 
- กระบวนการทบทวน
ผลการ 
ดําเนินการ 

ผลลัพธ - โอกาสเชิงกลยุทธ 
- ความทาทายเชิงกล
ยุทธ 
- จุดบอด และความ
เสี่ยงขององคกร 
- วิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยม 
สมรรถนะหลักที่
ทบทวนแลว 

- วัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ 
- ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ 
- โครงการริเริ่ม 
แผนปฏิบัติการ 
- แผนปฏิบัติการที่
สําคัญ 
- เปาหมายที่คาดการณ 

- แผนปฏิบัติการ: 
หนวยงาน 
ระดับสาขา 
- การวางแผนจัดสรร
การเงิน 
- การวางแผนจัดสรร
บุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 

- ขอมูลสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
ตามวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ 
- ผลการดําเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการท่ีสาํคัญ 
- ผลประเมินความพึง
พอใจ 

ผูที่เก่ียวของ/ 
รับผิดชอบ 

- คณะทํางาน 
- บุคลากร  
- คณะกรรมการประจาํ
คณะฯ 

- คณะทํางาน 
- บุคลากร  
- คณะกรรมการประจาํ
คณะฯ 

- คณะทํางาน 
- บุคลากร  
- คณะกรรมการประจาํ
คณะฯ 

- คณะทํางาน 
- บุคลากร  
- คณะกรรมการประจาํ
คณะฯ 
- ผูเรียน  
- ลูกคากลุมอื่น/ 
ผูรับบริการ 
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ภาพท่ี 2.1-2 กระบวนการวางแผนกลยุทธคณะฯ 

  (2) นวัตกรรม 
  คณะฯ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธตามภาพที่ 2.1-1 ในกระบวนการของการวิเคราะหองคกร และการ
พัฒนากลยุทธ จะสงผลทําใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมของคณะฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากโอกาสเชิงกลยุทธที่สําคัญ
จากการใชทรัพยากรที่มี นั่นคือ การที่บุคลากรของคณะฯ มีความหลากหลายของศาสตรและความเชี่ยวชาญ 
คณะฯ จึงพยายามผลักดันใหเกิดการตอยอดและสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑทั้งงานวิจัย งานบริการ
วิชาการ หลักสูตรการอบรมระยะสั้น รวมถึงผลิตภัณฑตอยอดจากงานวิจัย ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวลวนจะสงผลตอ
การสรางนวัตกรรมท่ีสําคัญใหกับคณะฯ ในอนาคต  
 ในปการศึกษา 2563 คณะฯไดใชโอกาสเชิงกลยุทธจากการมีบุคลากรที่หลากหลายศาสตร สรางโอกาสใน
การผลักดันการสรางผลิตภัณฑ เชน การใช IoT กับการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรเพ่ือเปน
ผลิตภัณฑในเชิงธุรกิจ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑถั่งเชา  การพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ําผึ้งชันโรง 
  นอกจากนั้นคณะฯ ไดคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป จึงไดใหความสําคัญและผลักดันใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนมากขึ้น 
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ซึ่งสะดวกในการเขาถึงและเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่มีความ
หลากหลาย ตอบโจทยความตองการมากขึ้น 
  (3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 
 คณะฯ มีกระบวนการรวบรวมขอมูลภายในผานระบบสารสนเทศภายในของมหาวิทยาลัย ในขณะที่
ภายนอกไดรวบรวมขอมูลสําคัญจากหนวยงานหรือองคกรที่เปนคูความรวมมือ พันธมิตร รวมถึงขอมูลที่เผยแพร
จากหนวยงานที่เชื่อถือไดท้ังภาครัฐและเอกชน รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1-2 จากนั้นไดนําขอมูลดังกลาวมา
ดําเนินการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis/ gap analysis เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศประกอบการ
พิจารณากลยุทธ ทั้งนี้ในปการศึกษา 2562 คณะฯ ยังคงดําเนินการตามแผนกลยุทธเดิมแตมีการปรับปรุงในสวน
ของการปฏิบัติเพ่ือทําใหตอบสนองตอกลยุทธและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตารางที่ 2.1-2 ปจจัยและสารสนเทศท่ีใชวเิคราะหกําหนดกลยุทธ 

ปจจัยดานตางๆ ขอมูลที่รวบรวม/ประเด็น/รายละเอียด ผูเกี่ยวของ 
ผลการดําเนินงาน และขอมูล 
ปอนกลับจากการตรวจประเมิน 

- ผลการดําเนินการตามกลยุทธในปที่ผานมา 
- ผลการดําเนินการดานการเงินในปที่ผานมา 
- ขอมูลจากการตรวจประเมินทุกระดับในปที่ผานมา 

คณะทํางานบริหาร 

นโยบายจากภาครัฐ และ 
มหาวิทยาลัย 

-  แ ผ นพัฒนา เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ / 
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป/ นโยบาย Thailand 4.0 
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
- นโยบายการพัฒนาในมิติตางๆ ของจังหวัด 
- ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

คณบดี และรองคณบดี 

กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ - กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
- กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของกระทรวง อว. 

คณบด ี

สถานการณ ดานเศรษฐกิจ/ สังคม/ 
เทคโนโลย ี

- ขอมูลและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
จังหวัด 

คณะทํางานบริหาร 

คูเทียบ - ขอมูลการดําเนินงานเชิงเปรียบเทียบ เชน ประเด็น
ของจํานวนนิสิต จํานวนหลักสูตร และการมีตําแหนง
ทางวิชาการของบุคลากรในคณะ 

ผูชวยคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา และประธาน
สาขา 

ความคาดหวังของผูเรียน ลูกคา 
กลุมอื่น ผูสงมอบ พันธมิตร คูความ
รวมมือ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

- การสอบถามผูเรียน ลูกคากลุมอืน่ ผูสงมอบ 
พันธมิตร คูความรวมมือ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
- การประชุมระดมสมองบุคลกรของคณะ 

ผูชวยคณบดฝีายประกัน
คุณภาพการศึกษา / ผูชวย
คณบดฝีายกิจการพิเศษ และ
ประธานสาขา 

 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
คณะฯ ไดพิจารณากระบวนการท่ีสําคัญของคณะฯ โดยพิจารณาตามพันธกิจของคณะฯ และคํานึงถึง

สมรรถนะหลักเปนสําคัญ ทั้งนี้ระบบงาน และสมรรถนะหลักของคณะฯ ไดแก งานจัดการศึกษา งานพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ และงานสนับสนุนชุมชนและสังคม (ภาพที่ 2.1-3) ซึ่งระบบงานทุกระบบลวน
ดําเนินงานจากการมีสวนรวมของตัวแทนจากทุกสาขาเพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวางสาขา สวนระบบงานท่ี
คณะฯ มิไดเปนผูดําเนินการเอง แตระบบงานดังกลาวมีสวนสําคัญในการสงเสริมประสิทธิภาพและชวยเพ่ิม
ประสิทธิผลของกระบวนการหลักทั้ง 3 พันธกิจนั้น จะดําเนินงานโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี   

ทั้งนี้สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ การบูรณาการตางศาสตร ทั้งวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเปนปจจัย
ขับเคลื่อน ซึ่งมีการดําเนินการโดยฝายวิชาการ ฝายวิเทศสัมพันธ ฝายวิจัย ฝายสนับสนุนบริการวิชาการ ฝาย
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กิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการพิเศษ และ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  และการสนับสนุนจากผูสง
มอบหลักไดแก กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีอีกดวย 

 
ภาพท่ี 2.1-3 ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนของคณะฯ 

ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
  (1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ 
 ในปการศกึษา 2563 เปนรอยตอที่สําคัญที่คณะฯไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรเดิมของคณะฯ และได
มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหม ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งแตเดิม (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือที่เรียกวา เปาประสงคยุทธศาสตรที่สําคัญของคณะฯ มีอยู 5 ประการ คือ 1) ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นในสังคม มีทักษะสากล และมีคุณธรรม จริยธรรมกํากับความรู
ความสามารถ 2) สรางงานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือความ
หลากหลายของศาสตรสาขาตางๆ ในคณะ ตอบสนองความตองการของสังคม 3) บุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 4) สรางการมีสวนรวม และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และ 5) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดของตัวชี้วัด
เปาประสงคยุทธศาสตร และ เปาหมายตามตามระยะเวลา ตามยุทธศาสตรของคณะฯ ดังตารางท่ี 2.1-3  
ตารางที่ 2.1-3 เปาประสงคยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2563)   

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมายตามตามระยะเวลา 
1) ผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับและเช่ือมั่นในสังคม มีทักษะ
สากล และมีคุณธรรม จริยธรรมกํากับ
ความรูความสามารถ โดยผานเกณฑ
ของคณะ 

1) ผลิตบณัฑติมีคุณภาพผานเกณฑของคณะ
มากกวารอยละ 80 

ภายในป 2564 

2) สรางงานวิจัย และการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ โดยอาศัยความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง  หรื อความ
หลากหลายของศาสตรสาขาตางๆ ใน
คณะ ตอบสนองความตองการของ
สังคม 

1) จํานวนการวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2) โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการของสังคมหรือชุมชน และไดรับความพึง
พอใจจากผูมีสวนเก่ียวของในระดบัดี มากกวารอย
ละ 50 ของผูเขารวมโครงการ 
3) รอยละ 20 ของโครงการวิจัยทีเ่กิดจากการบูร
ณาการรวมกันของศาสตรสาขาตางๆ ในคณะ  

3) บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

1) รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะ และความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
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เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมายตามตามระยะเวลา 
4) สรางการมีสวนรวม และรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวม 

1) มีโครงการที่ตอบสนองตอการมสีวนรวมทั้ง 3 
ดาน ไดแก การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา 
และการกีฬา 
2) นิสิตรอยละ 80 เขารวมโครงการท่ีสงเสริม
ความคิดเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพยีง หรือเศรษฐกิจ
สรางสรรค หรือจิตอาสา หรือจติสาธารณะ 

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล 

1) โครงการหรือกิจกรรมทีส่งเสริมการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการบริหารจดัการคณะ 
2) มีการดําเนินการครบถวนตามหลักธรรมาภิบาล 

 และในตนปการศึกษา 2563 ที่คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรใหมของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยการถายทอดวัตถุประสงคยุทธศาสตรจากระดับ
มหาวิทยาลัยลงมา ซึ่งมีอยู 3 ประการ คือ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสราง
บุคลากรคุณภาพ 2) การเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมายและเปนที่พ่ึงในการพัฒนาพื้นที่ภาค
ตะวันออกอยางยั่งยืน และ 3) การพัฒนาสูองคกรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน  สําหรับรายละเอียด
ของตัวชี้วัดวัตถุประสงคยทุธศาสตร และ เปาหมายตามระยะเวลา ตามยุทธศาสตรของคณะฯ ดังตารางท่ี 2.1-4  
ตารางที่ 2.1-4 วัตถุประสงคยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด  

วัตถุประสงคยุทธศาสตร เปาหมายของวัตถุประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมายตาม
ระยะเวลา 

1) การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูมาตรฐานสากล 
แล ะกา รสร า งบุ คล ากร
คุณภาพ 
 

1) ยกระดับคณุภาพการศึกษาสู
มาตรฐานระดับสากล 
2) ผลิตบุคลากรคณุภาพใน
ระดับอุดมศึกษาสนองความตองการพ้ืนที่
ภาคตะวันออก 
3) ผลิตบุคลากรคณุภาพเปนนวตักรที่มี
สวนในการสรางฐานเศรษฐกิจและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

1) รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดรบัการรับรอง
สมรรถนะ 
2) รอยละของหลักสตูรท่ี
สอดคลองเชิงพ้ืนที่ 
3) จํานวนหลักสูตร
ประกาศนียบตัร (Non-
degree) ที่มีการดาํเนินงาน
ตามรูปแบบ EEC model 
4) รอยละของหลักสตูรท่ีมี
การจัดการเรยีนการสอนตาม
แนวทางของ CWIE /        
EEC model 
5) จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนา
ผูประกอบการหรือนวตักร 
6) อัตราการไดงานทําของ
บัณฑิตในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลยั 

ภายในป 2567 

2) การเปนกลไกหลักในการ
ขับ เคลื่ อน อุตสาหกรรม
เปาหมายและเปนที่พึ่งใน
ก า ร พั ฒ น า พื้ น ท่ี ภ า ค
ตะวันออกอยางยั่งยนื 

1) เปนศูนยกลางการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเปาหมายในภาคตะวนัออก 
เปนศูนยกลางการวจิัยเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่ภาคตะวันออก 
2) เปนศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีใน
ศาสตรที่คณะฯ มีความเช่ียวชาญ และ

1) จํานวน Platform ที่ 
BUU Science Park ที่ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก 
สปอว. และทําสําเร็จตาม
เปาหมาย  
2) จํานวนศูนยเครือขาย
อุตสาหกรรมเปาหมาย 
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วัตถุประสงคยุทธศาสตร เปาหมายของวัตถุประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมายตาม
ระยะเวลา 

บูรณาการศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาพื้นท่ีภาคตะวันออก 

3 )  ก า รพัฒนาสู อ งค ก ร
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการ
เติบโตอยางยั่งยืน 

1) เปนองคกรประสิทธภิาพสูง 
2) เปนองคกรที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 
3) เปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาธิบาลและ
การรับผิดชอบตอสังคม 

1) คะแนนการประเมินตาม
เกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ
หรือเทียบเคยีงมุงสูระดับ 
TQC 
2) ความยั่งยืนทางการเงิน 

(2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
 ในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คณะฯ ไดพิจารณาและใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางความ
ตองการ และสภาพการแขงขันขององคกร โดยคณะฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธโดยการยึดตามประเด็น
ของพันธกิจทั้ง 3 ประการ ถึงแมจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร (ตารางที่ 2.1-5) อยางไรก็ตามคณะฯ ไดคาํนึงถึง
ความทาทายเชิงกลยุทธ รวมกับสมรรถนะหลักของคณะฯ ตลอดจนความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และโอกาสเชิงกล
ยุทธ ในสวนของการบริหารจัดการนั้นคณะฯ ไดมีแนวทางการกระจายการดําเนินการลงสูระดับสาขา และฝายงาน 
เพ่ือใหไดมีโอกาสในการนําเสนอโครงการที่สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ จากนั้นจึงไดมีการ
รวบรวมขอมูลและดําเนินการประชุมในคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาขอเสนอการดําเนินโครงการตาง ๆ ซึ่งสามารถ
ยุบรวมโครงการหรือกิจกรรมที่มีเปาหมายเดียวกันเขาดวยกัน เพ่ือควบคุมงบประมาณรายจาย และลดการแยงชิง
ทรัพยากรภายในคณะฯ 
ตารางที่ 2.1-5 พันธกิจและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของคณะฯ 

พันธกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567) 

1) ดานการจัดการศึกษา 1) ผลิตบณัฑิตที่มีคณุภาพ เปนท่ียอมรับและ
เช่ือมั่นในสังคม มีทักษะสากล และมีคุณธรรม 
จริยธรรมกํากับความรูความสามารถ โดยผาน
เกณฑของคณะ 

1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
มาตรฐานสากล และการสรางบุคลากรคณุภาพ 

2) ดานการวิจัยและ
บริการวชิาการ 

2) สรางงานวิจัย และการบริการวชิาการที่มี
คุณภาพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
หรือความหลากหลายของศาสตรสาขาตางๆ ใน
คณะ ตอบสนองความตองการของสังคม 
3) บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ และ
ความเช่ียวชาญในงานที่รับผดิชอบ 

2) การเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเปาหมายและเปนทีพ่ึ่งในการ
พัฒนาพื้นท่ีภาคตะวันออกอยางยัง่ยืน 

3) ดานการพัฒนาชุมชน 4) สรางการมีสวนรวม และรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวม 

3) การพัฒนาสูองคกรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการ
เติบโตอยางยั่งยืน 

 5) พัฒนาระบบการบริหารจดัการภายในใหมี
ประสิทธภิาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
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2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัต ิ
  (1) แผนปฏิบัติการ 

หลังจากที่คณะฯ ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรแลว คณะฯ ไดนําแผนยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติ โดยให
บุคลากรไดรวมนําเสนอแผนปฏิบัติการของคณะฯ ทั้งจากฝายงานและสาขา โดยแผนปฏิบัติการในระยะยาวจะอยู
ในรูปแบบของชุดโครงการที่ตอบสนองทั้งระดับยุทธศาสตรและระดับกลยุทธ สวนแผนปฏิบัติการในระยะสั้นอยูใน
รูปแบบของโครงการประจําป หรือโครงการตอเนื่องท่ีตอบสนองตอระดับกลยุทธ โดยท่ีคณะทํางานบริหารรวมกัน
พิจารณาภาพรวมของโครงการเพ่ือลดความซ้ําซอน ใชทรัพยากร และงบประมาณของโครงการในแผนปฏิบัติการ 
กอนท่ีจะนําความเห็นชอบตอคณะกรรมการประจําคณะ และถายทอดสูการปฏิบัติตอไป ซึ่งแผนปฏิบัติการท่ี
สําคัญและโครงการสามารถแสดงไดดังตารางที่ 2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1 แผนปฎิบัติการท่ีสําคัญของคณะฯ 
ยุทธศาสตร (Platform) 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสรางบุคลากรคุณภาพ 

Platform1-KRs 
คาเปาหมาย 

โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ชวงเวลาจัด 

โครงการ 
งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 
PL1-KR1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับ
การรับรองสมรรถนะ* 

80 โครงการสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
[64AC01]** 

ฝายวิชาการ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ 
อ.ธารารัตน พวงสุวรรณ 

ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 

0.00 

โครงการจัดสอบโทอิค TOEIC [64EBC12]** สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.คริส ชาน 

กุมภาพันธ ไตรมาส 2 5,000.00 

โครงการสงเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ [64IT02]** 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง และ 
ดร.ธนพล พุกเส็ง 

มีนาคม และกันยายน 
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 

6,000.00 

โครงการสัมมนาวิชาชีพดานโลจิสติกสและ 
การสอบคุณวุฒิวิชาชีพ (การนําเขา-สงออก) 
ประจําปการศกึษา 2563 [64LBT01]** 

สาขาการจัดการโลจิสติกส 
อ.ปยาภรณ  
รัตโนภาส 

สิงหาคม ไตรมาส 4 26,800.00 

โครงการสงเสริมนิสิตเพื่อการสอบคณุวุฒิ
วิชาชีพ (สินคาอัตราย) ประจาํปการศึกษา 
2563 (Training /scholarship / คุยเรื่อง
ทุนกับสถาบันความปลอดภัย) [64LBT05]** 

สาขาการจัดการโลจิสติกส 
อ.จาตุรันต แชมสุน 

ภาคเรียนที่ 2  ไตรมาส 2 30,000.00 

PL1-KR2 รอยละของหลักสูตรที่สอดคลองเชิง
พื้นที่* 

81 กิจกรรมสงเสริมการดําเนินการของสาขา ประธานสาขา ตลอดป   
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

PL1-KR3 จํานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non-degree) ที่มีการดําเนินงานตามรูปแบบ 
EEC model* 

1 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเปน
ผูประกอบการ [64RE08]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
 

ตลอดป  
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

15,000.00 

โครงการสรางนวัตกรชุมชน [64RE09]** ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย และ  
อ.ลักษมณ บุญมา 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

โครงการ Durian Academy [64AT04]** สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
ไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 

1,500.00 
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Platform1-KRs 
คาเปาหมาย 

โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ชวงเวลาจัด 

โครงการ 
งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2564 
PL1-KR4 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE / EEC 
model 

50 กิจกรรมสงเสริมการดําเนินการของสาขา ประธานสาขา ตลอดป  
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

PL1-KR5 จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ที่ พั ฒ น า
ผูประกอบการหรือนวัตกร*  

1 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเปน
ผูประกอบการ [64RE08]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
 

ตลอดป  
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

15,000.00 

โครงการสรางนวัตกรชุมชน [64RE09]** ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย และ  
อ.ลักษมณ บุญมา 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

โครงการ Durian Academy [64AT04]** สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
ไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 

1,500.00 

PL1-KR6 อัตราการไดงานทําของบัณฑิตใน
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย * 

20 โครงการสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
[64AC01]** 

ฝายวิชาการ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ 
อ.ธารารัตน พวงสุวรรณ 

ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 

0.00 

โครงการจัดสอบโทอิค TOEIC [64EBC12]** สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.คริส ชาน 

กุมภาพันธ ไตรมาส 2 5,000.00 

โครงการสงเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ [64IT02]** 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง และ 
ดร.ธนพล พุกเส็ง 

มีนาคม และกันยายน 
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 

6,000.00 

โครงการสัมมนาวิชาชีพดานโลจิสติกส 
และการสอบคุณวุฒวิิชาชีพ (การนําเขา-
สงออก) ประจําปการศกึษา 2563 
[64LBT01]** 

สาขาการจัดการโลจิสติกส 
อ.ปยาภรณ รัตโนภาส 

สิงหาคม ไตรมาส 4 26,800.00 

โครงการสงเสริมนิสิตเพื่อการสอบคณุวุฒิ
วิชาชีพ (สินคาอัตราย) ประจาํปการศึกษา 
2563 (Training /scholarship / คุยเรื่อง
ทุนกับสถาบันความปลอดภัย) [64LBT05]** 

สาขาการจัดการโลจิสติกส 
อ.จาตุรันต แชมสุน 

ภาคเรียนที่ 2 ไตรมาส 2 30,000.00 
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กลยุทธ (Program) 

Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับสากล 
PR01-KR1 จํานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non-degree) ที่ไดรบัการรับรองสมรรถนะ* 

1 โครงการอบรมการจัดทํานวัตกรรมทาง
การศึกษาสาํหรับครวูิทยาศาสตร 
[64GE01]** 

กลุมศึกษาทั่วไป  
ดร.เมธินี จามกระโทก  

มีนาคม – 
 พฤษภาคม 
ไตรมาส 2 และ 
ไตรมาส3 

20,000.00 

โครงการ Durian Academy [64AT04]** สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
ไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 

1,500.00 

PR01-KR2 จํานวนแรงงานที่เขารับการรับรอง
สมรรถนะ (Re-skill / Up-skill) * 

50 โครงการการอบรมทักษะการบังคับอากาศ
ยานไรคนขับ (โดรน) [64IT07]** 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.ไพฑูรย ศรนีิล 

กุมภาพันธ  
ไตรมาส 2 

5,000.00 

โครงการสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
[64AC01]** 

ฝายวิชาการ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ   
อ.ธารารัตน พวงสุวรรณ 

ภาคเรียนที่ 2 และ  
ภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ 
ไตรมาส 4 

0.00 

โครงการอบรมการจัดทํานวัตกรรมทาง
การศึกษาสาํหรับครวูิทยาศาสตร 
[64GE01]** 

กลุมศึกษาทั่วไป  
ดร.เมธินี จามกระโทก  

มีนาคม – 
 พฤษภาคม 
ไตรมาส 2 และ 
ไตรมาส3 

20,000.00 

โครงการ Durian Academy [64AT04]** สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
ไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 

1,500.00 

Program 2 พัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาค ตะวันออก 
PR02-KR1 จํานวนสถานประกอบการที่รับนิสิต
เขาโครงการ CWIE / EEC model* 

5 โครงการสรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการที่รบันิสิตไปฝกงาน/สหกิจ
ศึกษา/ทํางาน [64BA02]** 

สาขาบริหารธุรกิจ  
อ.ณมณ ศรหิรัญ 

ภาคเรียน 2  
ไตรมาส 1 และ 
ไตรมาส 2 

6,000.00 

โครงการเสริมทักษะความรูเฉพาะทาง 
[64IT01]** 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.ธารารัตน พวงสุวรรณ 

กุมภาพันธ  
ไตรมาส 2 

0.00 

PR02-KR2 รอยละของสถานประกอบการใน
พื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเขาโครงการ 
CWIE / EEC model 

20 กิจกรรมสงเสริมการดําเนินการของสาขา ประธานสาขา ตลอดป   
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

Program 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
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Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

PR03-KR1 จํ า น ว น ร า ย วิ ช า  MOOCs ( นั บ
สะสม)* 

6 กิจกรรมสนับสนุนการจัดทํา MOOCs ในแต
ละสาขา** 

ฝายวิชาการ และ  
กลุมสาขา 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง  
ไตรมาส 4 

0.00 

โครงการอบรมการผลิตสื่อวีดีโอในการสอน
ออนไลน  [64AC04] 

ฝายวิชาการ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ และ 
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ  
คณาจารยสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2 / 2563 - ภาคฤดู
รอน /2563 
ไตรมาส 2 - ไตรมาส 3 

0.00 

PR03-KR2 จํานวนผูใชบริการ MOOCs (นับ
สะสม) 

120 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ฝายวิชาการ และ กลุมสาขา ตลอดทั้งป 0.00 

PR03-KR3 จํานวนผูใชบริการระบบ Credit 
Bank (นับสะสม) 

0 กิจกรรมสนับสนุนการใชบริการระบบ 
Credit Bank 

ฝายวิชาการ และ กลุมสาขา ตลอดทั้งป 0.00 

PR03-KR4 จํานวนบัณฑิตจิตอาสา* (รอยละ 5 
ของนิสติระดับปริญญาตรีของสวนงาน) 

40 โครงการสงกําลังใจจากบูรพาจันทสูทหาร
ชายแดน [64ST03]** 

ฝายกิจการนิสิต 
อ.ภัญนภัส พฤกษากจิ 

กุมภาพันธ - มีนาคม 
ไตรมาส 2 

5,000.00 

โครงการหยาดโลหิตชวยชวีิตเพื่อนมนุษย 
[64ST01]** 

ฝายกิจการนิสิต 
ดร.ธนพล  พกุเส็ง 

กุมภาพันธ และ พฤศจิกายน 
ไตรมาส1 และ ไตรมาส 2 

5,000.00 

โครงการสงเสริมกิจกรรรมนิสิตจิตอาสา 
[64ST05]** 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา 
และ คณะกรรมการกิจการ
นิสิต 

ตลอดป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

10,000.00 

โครงการในรายวิชาจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
สังคม 2563-2 [64BA09]** 

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร
และบรหิารธุรกิจ 
ผศ.ดร. สุมิตร คุณเจตต และ 
ดร. วชิราภรณ ศรีพุทธ 

ภาคเรียนที่ 2 ไตรมาส 2 0.00 

โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง [64ST02] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน และ 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

ตุลาคม ไตรมาส 1 3,500.00 

โครงการพัฒนาผูนํานิสิตคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร [64ST04] 

ฝายกิจการนิสิต 
ดร. ธนพล พกุเส็ง และ 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

พฤษภาคม - มถิุนายน  
ไตรมาส 3 

15,000.00 
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Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

โครงการอีบีซีทําดีเพื่อสังคม [64EBC11] สาขาภาษาอังกฤษฯ 
ดร.ภาวดี ศรีสงัข 

กุมภาพันธ ไตรมาส 2 0.00 

โครงการ IT จิตอาสา [64IT04] สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ. สมบัต ิฝอยทอง 

มีนาคม  ไตรมาส 2 3,500.00  

โครงการ IT พัฒนาภูมิทัศน [64IT06] สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.วรวิทย  พูลสวัสดิ ์

สิงหาคม ไตรมาส 4 0.00 

Program 4 การนํามหาวิทยาลัย สูการเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
PR04-KR1 จํานวนครั้ ง ในการนํา เสนอตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล* 

1 โครงการสงเสริมการนําเสนอตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล 
[64RE01]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
อ.ชุติมา สถิตสเถียรและ ผศ.
ดร.สคุนทิพย เถาวโมลา 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

โครงการสัมมนา Webinar [64AC07]** ฝายวิชาการ และ 
คณาจารยสาขาภาษาอังกฤษ
ฯ 

กุมภาพันธ – สิงหาคม 
ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 

1,000.00 

โครงการรวมนําเสนอผลงานวิจยั AUCC 
2021 [64IT03] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดร.อไุรวรรณ  บัวตูม 

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ 
ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 

15,000.00 

Program 5 ยกระดับคณุภาพและความเปนสากลของงานวิจยัผานความรวมมือการทําวจิัยกับสถาบันการศกึษาจากตางประเทศ 
PR05-KR1 จํานวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาตางชาติ* 

2 โครงการผลกัดันงานวิจัยจากความรวมมือ
กับสถาบันการศกึษาตางชาติ หรอื MOU 
ดานการวจิัย [64RE04]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
ผศ.ดร.สุพรรณิการ สมใจเพ็ง 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

5,000.00 

PR05-KR2 จํานวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา 
ตางชาติที่เผยแพรในฐานขอมูล Scopus / ISI* 

1 โครงการผลกัดันงานวิจัยจากความรวมมือ
กับสถาบันการศกึษาตางชาติ หรอื MOU 
ดานการวจิัย [64RE04]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
ผศ.ดร.สุพรรณิการ สมใจเพ็ง 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

5,000.00 

PR05-KR3 จํ า น วนงานวิ จั ย ที่ เ ผ ย แพร ใ น
ฐานขอมูล Scopus / ISI ควอไทล 1 หรอื 2* 

1 กิจกรรมการสนับสนุน และสงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิจยัในฐานขอมูล Scopus / 
ISI ควอไทล 1 หรือ 2 ** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

Program 6 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต สูมาตรฐานสากล  (สวนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเพ่ิมเติม รายละเอียดในนิยาม) 
PR06-KR1 รอยละของประเภทโครงการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษา
แหงชาติ ทักษะเฉพาะสาขาวิชา และทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21   

100 
- 
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Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

ประเภท 1) มคอ. ดานคณุธรรม จริยธรรม  โครงการหยาดโลหิตชวยชวีิตเพ่ือนมนุษย 
[64ST01] 

ฝายกิจการนิสิต 
ดร.ธนพล  พกุเส็ง 

กุมภาพันธ และ พฤศจิกายน 
ไตรมาส1 และ ไตรมาส 2 

5,000.00 

โครงการสงกําลังใจจากบูรพาจันทสูทหาร
ชายแดน [64ST03] 

ฝายกิจการนิสิต 
อ.ภัญนภัส พฤกษากจิ 

กุมภาพันธ - มีนาคม 
ไตรมาส 2 

5,000.00 

โครงการสงเสริมกิจกรรรมนิสิตจิตอาสา 
[64ST05] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา 
และ คณะกรรมการกิจการ
นิสิต 

ตลอดป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

10,000.00 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร [64ST07] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา 
และ คณะกรรมการกิจการ
นิสิต 

ภาคเรียนที่ 1 
ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

11,000.00 

โครงการทําบุญในวันคลายวัน 
สถาปณาคณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร [64ST09] 

ฝายกิจการนิสิต 
อ.ไพฑูรย ศรนีิล 

ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาส 4 35,000.00 

โครงการในรายวิชาจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
สังคม 2563-2 [64BA09] 

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร
และบรหิารธุรกิจ 
ผศ.ดร. สุมิตร คุณเจตต และ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ  

ภาคเรียนที่ 2 ไตรมาส 2 0.00 

โครงการอีบีซีทําดีเพื่อสังคม [64EBC11] สาขาภาษาอังกฤษฯ 
ดร.ภาวดี ศรีสังข 

กุมภาพันธ ไตรมาส 2 0.00 

โครงการ IT จิตอาสา [64IT04] สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง 

มีนาคม  ไตรมาส 2 3,500.00  

โครงการ IT พัฒนาภูมิทัศน [64IT06]** สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.วรวิทย  พูลสวัสดิ ์

สิงหาคม  ไตรมาส 4 0.00 

ประเภท 2) มคอ. ดานความรู  โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง [64ST02] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตต และ 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

ตุลาคม ไตรมาส 1 3,500.00 

โครงการพัฒนานิสิต หัวขอ ปรับทันกับการ
เรยีนการสอนออนไลน [64AC06] 

ฝายวิชาการ พฤษภาคม - กรกฎาคม  
ไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 

10,000.00 
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Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ และ 
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ 

โครงการสัมมนา Webinar [64AC07]** ฝายวิชาการ และ 
คณาจารยสาขาภาษาอังกฤษ
ฯ 

กุมภาพันธ – สิงหาคม 
ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 

1,000.00 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมขาวไทย 
[64AT03] 

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
คณาจารยสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

กรกฎาคม - กันยายน 
ไตรมาส 4 

15,000.00 

โครงการถายทอดประสบการณตรงดาน
บริหารธุรกิจ [64BA01] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.ลญัจกร สัตยสงวน และ
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย 

ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาส 4 6,000.00 

โครงการอบรม Excel พื้นฐาน และ Power 
BI [64BA05] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
อ.ณมณ ศรหิรัญ 

ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาส 4 0.00 

โครงการอบรม Photoshop และ 
Illustrator [64BA06] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
อ.ภัญนภัส พฤกษากจิ  

ธันวาคม ไตรมาส 1 10,000.00 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
ฝกงาน [64BA07] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
อ.กุลวดี  เนื่องแสง 

มีนาคม  ไตรมาส 2 0.00 

โครงการ ‘EBC Practicum talk and 
share’ พี่สูนอง [64EBC01] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.สุทธิรกัษ สวุรรณเดชา 

สิงหาคม ไตรมาส 4 0.00 

โครงการ On-Site Recruitment on 
Campus [64EBC02] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.สุทธิรกัษ สวุรรณเดชา 

กรกฎาคม ไตรมาส 4 13,000.00 

โครงการแนะแนวการฝกงานและการฝกสห
กิจของนิสิต EBC [64EBC06] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 

ตุลาคม – มีนาคม 
ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 

0.00 

โครงการเตรียมพรอมสหกิจศึกษาสําหรบั
นิสิตสาขา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทาง
ธุรกิจ [64EBC04] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
ดร.ภาวดี ศรีสังข 

พฤศจิกายน ไตรมาส 1 0.00 

โครงการเสริมทักษะความรูเฉพาะทาง 
[64IT01] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.ธารารัตน พวงสุวรรณ 

กุมภาพันธ  ไตรมาส 2 0.00 

โครงการสงเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ [64IT02] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนาคม และกันยายน 
ไตรมาส 2 และ  ไตรมาส 4 

6,000.00 
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Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง และ 
ดร.ธนพล  พกุเส็ง  

โครงการรวมนําเสนอผลงานวิจยั AUCC 
2021 [64IT03] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดร.อุไรวรรณ บัวตูม 

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ 
ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 

15,000.00 

โครงการสัมมนาวิชาชีพดานโล 
จิสติกสและการสอบคุณวุฒิวิชาชพี (การ
นําเขา-สงออก) ประจําปการศึกษา 2563 
[64LBT01] 

สาขาการจัดการโล 
จิสติกส 
อ.ปยาภรณ รัตโนภาส   

สิงหาคม ไตรมาส 4 26,800.00 

โครงการ พัฒนาคุณภาพวิชาการ (นิสิต) 
ประจําปการศกึษา 2563 [64LBT03] 

สาขาการจัดการโล 
จิสติกส 
อ.ปยาภรณ รัตโนภาส   

ภาคเรียนที่ 2 ไตรมาส 2 30,000.00 

โครงการการทดสอบความสามารถทาง
วิชาการตามสาขา (pre-Exit Exam) 
[64GE02] 

กลุมศึกษาทั่วไป 
ดร.เมธิน ีจามกระโทก 

กุมภาพันธ  0.00 

โครงการเสริมทักษะความรูพื้นฐานทางดาน
วิชาการ เพือ่นิสิตวิทย-ศิลป [64GE03] 

กลุมศึกษาทั่วไป 
อ.ณัทธีรา สมารักษ 

กรกฎาคม  0.00 

กิจกรรมการทดสอบวัดรบัความรูพื้นฐาน
นิสิตชั้นปที่ 1 [64GE04] 

กลุมศึกษาทั่วไป 
อ.ณัทธีรา สมารักษ 

กรกฎาคม  0.00 

โครงการวิทย-ศิลปรวมสบืสานวัฒนธรรม 
[64ST06] 

ฝายกิจการนิสติ 
ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน 
อ.ณมณ ศรหิรัญ และ 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

ภาคเรียนที่ 2 
ไตรมาส 2 

50,000.00 

ประเภท 3) มคอ. ดานทักษะทางปญญา  โครงการปลูกตนวานหางจระเข เพือ่การจัด
จําหนาย  [64AC02] 

ฝายวิชาการ 
(สาขาบริหารธุรกิจ และ 
เทคโนโลยีการเกษตร) 
ดร. วชิราภรณ ศรีพุทธ และ 
ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตต 

ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 1  10,000.00 

โครงการการขายสินคาเกษตรออนไลน 
[64AT01] 

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล 

มกราคม-กุมภาพันธ ไตรมาส 2 3,000.00 

โครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ รวมพล
คนประกอบการครั้งที่ 2 [64BA03] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.ลญัจกร สัตยสงวน 

ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาส 4 20,000.00 
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Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

โครงการพัฒนาทักษะการขายสินคาออนไลน 
(รานคาออนไลน) [64BA10] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ 

ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ  ไตรมาส4 

30,000.00 

โครงการพัฒนาผลิตภัณธเพื่อการจําหนาย  - 
ดอกเกลือสปาขัดผิว [64BA11] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ   

ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 

15,000.00 

โครงการพัฒนาผลิตภัณธเพื่อการจําหนาย  - 
ดอกเกลือสมุนไพรแชเทา [64BA12] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ   

ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 

10,000.00 

โครงการเตรียมความพรอมสูโลกการทํางาน 
‘Step Up To The Professional World’ 
[64EBC03] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.สุทธิรกัษ สวุรรณเดชา 

ตุลาคม ไตรมาส 1 13,000.00 

โครงการแขงขัน Logistics Battle 
[64LBT02] 

สาขาการจัดการโลจิสติกส 
อ.ปยาภรณ รัตโนภาส  

ธันวาคม ไตรมาส1 25,000.00 

โครงการการแขงขันทักษะการบังคับโดรนข
นาดเล็ก [64IT10] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.สมบัติ  ฝอยทอง 

กรกฎาคม ไตรมาส 4 4,300.00 

โครงการการแขงขันทักษะการสราง
สิ่งประดิษฐดวยเทคโนโลยี IoT [64IT11] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.ไพฑูรย ศรนีิล 

สิงหาคม ไตรมาส 4 5,800.00 

ประเภท 4) มคอ. ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

 โครงการพัฒนาผูนํานิสิตคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร [64ST04] 

ฝายกิจการนิสิต 
ดร. ธนพล พกุเส็ง และ 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

พฤษภาคม - มถิุนายน  
ไตรมาส 3 

15,000.00 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร [64ST07] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา 
และ คณะกรรมการกิจการ
นิสิต 

ภาคเรียนที่ 1 
ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

11,000.00 

โครงการสงเสริมอัตลักษณและพัฒนาทักษะ
ชีวิต นิสิตใหมวิทย-ศิลป [64ST08] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา 
และ คณะกรรมการกิจการ
นิสิต 

ภาคเรียนที่ 1 
ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

20,000.00 

โครงการทําบุญในวันคลายวันสถาปณาคณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร [64ST09] 

ฝายกิจการนิสิต 
อ.ไพฑูรย ศรนีิล 

ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาส 4 35,000.00 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมขาวไทย 
[64AT03] 

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
คณาจารยสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

กรกฎาคม - กันยายน 
ไตรมาส 4 

15,000.00 
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Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

โครงการสานสัมพันธนิสิตสาขา BA 
[64BA08] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
อ.กุลวดี  เนื่องแสง 

ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาส 4 12,000.00 

โครงการอีบีซีแนะแนวการดําเนินชวีิตใน
วัยรุน [64EBC13] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.ภาณพุงศ ศีลสังวรณ 

ภาคเรียน 1 ไตรมาส 4 12,000.00 

โครงการสานสัมพันธพี่นอง IT and AAI 
[64IT05] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดร.สริิสุดา บัวทองเก้ือ 

ภาคเรียนที่ 2 ไตรมาส 2 0.00 

โครงการการแขงขันทักษะการสราง
สิ่งประดิษฐดวยเทคโนโลยี IoT [64IT11] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.ไพฑูรย ศรนีิล 

สิงหาคม ไตรมาส 4 5,800.00 

โครงการสานสัมพันธเราชาว LBT 
[64LBT06] 

สาขาการจัดการโลจิสติกส 
อ.จาตุรันต แชมสุน 

ตุลาคม ไตรมาส 1 5,000.00 

โครงการสงเสริมกิจกรรรมนิสิตจิตอาสา 
[64ST05] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา 
และ คณะกรรมการกิจการ
นิสิต 

ตลอดป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

10,000.00 

โครงการวิทย-ศิลปรวมสบืสานวัฒนธรรม 
[64ST06] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน 
อ.ณมณ ศรหิรัญ และ 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 

ภาคเรียนที่ 2 ไตรมาส 2 50,000.00 

ประเภท 5) มคอ. ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงการอบรม Excel พื้นฐาน และ Power 
BI  [64BA05] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
อ.ณมณ ศรหิรัญ 

ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาส 4 0.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี 
Animation [64LBT08] 

สาขาการจัดการโลจิสติกส 
อ.ลักษมณ บุญมา  

มีนาคม ไตรมาส 2 18,920.00 

ประเภท 6) ทักษะเฉพาะสาขาวิชา  โครงการศกึษาดูงานเสริมรายวิชา [64AT02] สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
คณาจารยสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ธันวาคม - กันยายน 
ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 

25,000.00 

โครงการศึกษาดูงานการโรงแรม [64EBC09] สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์

มีนาคม ไตรมาส 2 20,000.00 

โครงการศึกษาดูงานสายการบิน [64EBC10] สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์

กุมภาพันธ ไตรมาส 2 20,000.00 

โครงการฝกภาคสนามการนําเที่ยวและ
มัคคเุทศก [64EBC08] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.ภาณพุงศ ศีลสังวร 

มีนาคม ไตรมาส 2 15,000.00 
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Program / KRs 
คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

โครงการปรับพื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษ 
[64EBC07] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 

มกราคม – มีนาคม 
ไตรมาส 2 

5,000.00 

โครงการนัดพบนิสิตที่อยูในกลุมเสี่ยงในเรื่อง
การเรยีนและ พฤติกรรม [64EBC05] 

สาขาภาษาอังกฤษฯ 
อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 

กุมภาพันธ ไตรภาค 2 0.00 

โครงการศึกษาดูงานเสริมรายวิชาสาขา 
ITDS และ AAI [64IT08] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณาจารยสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

ธันวาคม – กันยายน 
ไตรมาส 1 – ไตรมาส 4 

100,000.00 

โครงการศึกษาดูงานการคาชายแดนดาน
ไทย-กัมพูชา [64LBT04] 

สาขาการจัดการโลจิสติกส 
อ.จาตุรันต แชมสุน  

ภาคเรียนที่ 2 ไตรมาส 2 20,000.00 

ประเภท 7) ทักษะแหงศตวรรษที่ 21  โครงการ LBT Day [64LBT07] สาขาการจัดการโลจิสตกิส 
อ.ธัชนันท สังวาล 

ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาส 4 25,000.00 

โครงการสงเสริมอัตลักษณและพัฒนาทักษะ
ชีวิต นิสิตใหมวิทย-ศิลป [64ST08] 

ฝายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา 
และ คณะกรรมการกิจการ
นิสิต 

ภาคเรียนที่ 1 
ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

20,000.00 

 
ยุทธศาสตร (Platform) 2. การเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนอตุสาหกรรมเปาหมายและเปนท่ีพึ่งในการพัฒนาพื้นท่ีภาคตะวันออกอยางยั่งยืน 

Platform2-KRs 
คาเปาหมาย 

โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2564 

PL2-KR1 จํานวน Platform ที่ BUU Science 
Park ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปอว. 
และทําสําเร็จตามเปาหมาย 

- กิจกรรมสงเสริมการดําเนินการของฝายวิจัย 
และสนับสนุนบริการวิชาการ 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง  ไตรมาส 4 

0.00 

PL2-KR2 จํานวนศูนยเครือขายอุตสาหกรรม
เปาหมาย (สะสม)* 

- กิจกรรมสงเสริมการดําเนินการของฝายวิจัย 
และสนับสนุนบริการวิชาการ 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง  ไตรมาส 4 

0.00 

กลยุทธ (Program) 
Program / KRs คาเปาหมาย 

ปงบประมาณ 2564 
โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

Program 7 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมาย 
PR07-KR1 จํ านวนเงินลงทุนหรือรายการ
เทียบเทาเงินสด (สะสม) ดานวิจัยและพัฒนา

0.1 โครงการแสวงหาหุนสวนงานวิจยั [64RE02] ฝายวจิัยและสงเสรมิบริการ
วิชาการ  

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

3,000.00 
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Program / KRs คาเปาหมาย 
ปงบประมาณ 2564 

โครงการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
 

ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จากผูประกอบการที่เขาใชประโยชน (หนวย:
ลานบาท) 

อ.ไพฑูรย ศรนีิลคณะทํางาน
ฝายวจิัย 

Program 8 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการภาคตะวันออกดวย วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
PR08-KR1 จํานวนงานวิจัย (สะสม) ที่สราง 
Startup 

0 โครงการผลกัดันผลการวิจยัที่สราง Startup 
[64RE05] 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ  
ดร.ปทมา ศรนี้ําเงนิ 

มีนาคม ไตรมาส 2 5,000.00 

PR08-KR2 จํานวนโครงการสงเสริมการบม
เพาะผูประกอบการ* 

1 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเปน
ผูประกอบการ [64RE08]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
 

ตลอดป  
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

15,000.00 

Program 9 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกดวยงานวิจยัและนวัตกรรม 
PR09-KR1 การเติบโตของสัดสวนรอยละของ
จํานวนงานวิจัยแกปญหาเชิงพื้นที่ตองานวิจัย
พื้นฐาน (หนวย:รอยละ) * 

1 โครงการสงเสริมนําผลการวิจัยไปใชแก
พัฒนาเชงิพื้นที่ [64RE03]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ  
อ.ลักษมณ บุญมา และ  
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

   โครงการพัฒนาทักษะการหาโจทยวิจัยเชิง
พื้นที่ [64RE06]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ  
ดร.ปทมา ศรนี้ําเงนิ และ  
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย 

พฤษภาคม ไตรมาส 3 30,000.00 

PR09-KR2 จํานวนนวัตกรชุมชน (สะสม) ที่ตอ
ยอดองคความรูดานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

0 โครงการสรางนวัตกรชุมชน [64RE09]** ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย และ  
อ.ลักษมณ บุญมา 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

PR09-KR3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
พัฒนาชุมชนภาคตะวันออก* 

1 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน
ภาคตะวันออก [64RE07]** 

ฝายสงเสริมบริการวิชาการ 
ดร.ปทมา ศรนี้ําเงนิ  และ
กลุมสาขา 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

  โครงการวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิ
[64RE10]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 
ดร.เมธินี จามกระโทก และ
คณาจารยในคณะฯ 

สิงหาคม ไตรมาส 4 0.00 
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ยุทธศาสตร (Platform) 3. การพฒันาสูองคกรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 

Platform3-KRs 
คาเปาหมาย 

โครงการ ผูรับผิดชอบ 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
ปงบประมาณ 2564 

PL3-KR1 คะแนนการประเมินมาตรฐาน TQC* 150 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร [64QA04]** 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ธนพล พุกเส็ง 

ภาคเรียนที่ 2  
ไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 

20,000.00 

   โครงการทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร [64QA01]** 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ธนพล  พกุเส็ง 

เมษายน – พฤษภาคม  
ไตรมาส 3 

70,000.00 

PL3-KR2 ความยั่งยืนทางการเงิน (รอยละการ
เติบโตของรายไดของมหาวิทยาลัยจากแหลง
เงนิรายได)* 

4 กิจกรรมกํากับติดตามการดําเนินการดาน
การเงนิของคณะฯ** 

คณะทํางาน ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

   โครงการพัฒนาผลิตภัณธเพื่อการจําหนาย  - 
ดอกเกลือสปาขัดผิว [64BA11]** 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.วชิราภรณ  ศรีพุทธ   

ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 

15,000.00 

   โครงการพัฒนาผลิตภัณธเพื่อการจําหนาย  - 
ดอกเกลือสมุนไพรแชเทา [64BA12]** 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ   

ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 

10,000.00 

   โครงการการขายสินคาเกษตรออนไลน 
[64AT01]** 

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล 

มกราคม-กุมภาพันธ 
ไตรมาส 2 

3,000.00 

กลยุทธ (Program) 
Program / KRs คาเปาหมาย โครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

Program 10 มุงสูองคกรที่มีการบริหารจัดการเปนเลิศ 
PR10-KR1 จํานวน New Believer ดานความ
เป น เลิ ศ  EdPEx Criteria & Assessor และ 
TQA Criteria & Assessor) * 

1 กิจกรรมสงเสริมผูบริหารคณะเขารับการ
อบรม พัฒนาเพื่อเปน EdPEx Assessor 
ของมหาวิทยาลยั 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

PR10-KR2 จํานวนสวนงานที่ไดรับคะแนน
การประเมิน EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป * 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร [64QA04]** 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ธนพล พุกเส็ง 

ภาคเรียนที่ 2  
ไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 

20,000.00 

   โครงการทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร [64QA01]** 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ธนพล  พกุเส็ง 

เมษายน - พฤษภาคม  
ไตรมาส 3 

70,000.00 
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Program / KRs คาเปาหมาย โครงการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
 

ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

PR10-KR3 รอยละของบุคลากรในคณะที่
ได รับการพัฒนาอย า งตอ เนื่ อ งและเป น
รูปธรรม 

80 ระบบการกํากับและติดตามการพฒันา
บุคลากรอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

ฝายบริหาร และ กลุมสาขา  ตลอดทั้งป 0.00 

   กิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากรดาน
มาตรฐานการวิจัย  

ฝายบริหาร และ กลุมสาขา ตลอดทั้งป 0.00 

   โครงการประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร ครั้งท่ี 2 [64GE05] 

กลุมศึกษาทั่วไป 
ดร.เมธิน ีจามกระโทก 

มีนาคม 20,000.00 

   โครงการอบรมความรูดานการจัดการการ
เรยีนการสอนออนไลน สาํหรับคณาจารย ป
การศึกษา 2563 [64AC03] 

ฝายวิชาการ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ และ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
คณาจารยสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2 / 2563 - ภาคฤดู
รอน /2563 
ไตรมาส 2 - ไตรมาส 3 

0.00 

   โครงการอบรมการผลิตสื่อวีดีโอในการสอน
ออนไลน  [64AC04] 

ฝายวิชาการ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ และ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
คณาจารยสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 2 / 2563 - ภาคฤดู
รอน /2563 
ไตรมาส 2 - ไตรมาส 3 

0.00 

   โครงการพัฒนาคณาจารย หัวขอ รูปแบบ
การสอนในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการ
สอน [64AC05] 

ฝายวิชาการ 
อ.กุลวดี เนื่องแสง และ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

พฤษภาคม - มถิุนายน 2564 
ไตรมาส 3 

15,000.00 

PR10-KR4 รอยละของบุคคลากรที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ / ชํานาญการ 

20 กิจกรรมสงเสริม และติดตามการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

ฝายบริหาร และ กลุมสาขา ตลอดทั้งป 0.00 

PR10-KR5 รอยละการรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

70 โครงการสรางสื่อประชาสัมพันธ [64EX01] ฝายกิจการพิเศษ/สาขา 
อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์

ธันวาคม 17,000.00 

   โครงการ Road Show[ [64EX02] ฝายกิจการพิเศษ 
อ.ธัชนันท สังวาลย 

ตลอดป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

10,000.00 

   โครงการประชาสัมพันธผาน Social media 
[64EX03] 

ฝายกิจการพิเศษ 
อ.ธัชนันท สังวาลย 

มกราคม – มิถุนายน 36,000.00 

   โครงการสื่อประชาสัมพันธสาขาบริหารธุรกิจ 
[64BA04]   

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.ลญัจกร สัตยสงวน 

ภาคเรียนที่ 2  
ไตรมาส 2 

30,000.00 
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Program / KRs คาเปาหมาย โครงการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
 

ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

   โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร [QA02] 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ธนพล พุกเส็ง 

เมษายน – พฤษภาคม 
ไตรมาส 3 

40,000.00 

   โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ [64QA03] 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ธนพล พุกเส็ง 

พฤษภาคม – มิถุนายน  
ไตรมาส 3 

30,000.00 

   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร [64QA04] 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ธนพล พุกเส็ง 

ภาคเรียนที่ 2  
ไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 

20,000.00 

   โครงการอบรมความรูทางดาน คอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ AI ใหกับคณุครู 
[64IT09] 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง 

มิถุนายน 
ไตรมาส 3 

25,000.00 

   โครงการคายเกษตรวิชาการ [64AT05] สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร มิถุนายน-กรกฎาคม 
ไตรมาส 3 - ไตรมาส 4 

25,000.00 

   โครงการคายเยาวชนบริหารธุรกิจ วิทยศิลป 
[64BA13] 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.ลญัจกร สัตยสงวน 

ภาคเรียนที่ 2  
ไตรมาส 4 

12,000.00 

PR10-KR6 ระดับคะแนนผลการประเมินการ
บริหารดวยหลักธรรมา 
ภิบาล 

80 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและ 
ศิลปศาสตร [64QA01] 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ธนพล  พกุเส็ง 

เมษายน - พฤษภาคม  
ไตรมาส 3 

70,000.00 

Program 11 พัฒนาระบบบริหารประสิทฺธิภาพรายรบั-รายจาย 
PR11-KR1 จํานวนสวนงานที่มีการเติบโตของ
เงนิรายไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 4 * 

1 กิจกรรมกํากับติดตามการดําเนินการดาน
การเงนิของคณะฯ** 

คณะทํางาน ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

   โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
ภาคตะวันออก [64RE07]** 

ฝายสงเสริมบริการวิชาการ 
ดร.ปทมา ศรนี้ําเงนิ  และกลุม
สาขา 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

   โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาการเปน
ผูประกอบการ [64RE08]** 

ฝายวจิัยและสงเสริมบริการ
วิชาการ 

ตลอดป  
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

15,000.00 

   โครงการพัฒนาผลิตภัณธเพื่อการจําหนาย  - 
ดอกเกลือสปาขัดผิว [64BA11]** 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ   

ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส4 

15,000.00 

   โครงการพัฒนาผลิตภัณธเพื่อการจําหนาย  - 
ดอกเกลือสมุนไพรแชเทา [64BA12]** 

สาขาบริหารธุรกิจ 
ดร.วชิราภรณ ศรีพุทธ   

ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 1  
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส4 

10,000.00 

   โครงการการขายสินคาเกษตรออนไลน 
[64AT01]** 

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล 

มกราคม-กุมภาพันธ 
ไตรมาส 2 

3,000.00 
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Program / KRs คาเปาหมาย โครงการ 
 

ผูรับผิดชอบ 
 

ชวงเวลาจัด 
โครงการ 

งบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2564 

PR11-KR2 จํานวนสวนงานที่ผานเกณฑ NI – 
12 (Net Income 12 %) * 

1 กิจกรรมกํากับติดตามการดําเนินการดาน
การเงนิของคณะฯ** 

คณะทํางาน ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

PR11-KR3 ตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงิน 
อัตราสวนของรายจายตอรายไดของคณะฯ   

0.9 กิจกรรมกํากับติดตามการดําเนินการดาน
การเงนิของคณะฯ 

คณะทํางาน ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

Program 12 การเปนมหาวิทยาลยัสีเขียวดานสถานที่และโครงสรางพื้นฐาน 
PR12-KR1 จํ านวนกิ จกรรม เพื่ อส ง เสริ ม
สิ่งแวดลอม พลังงาน และความยั่งยืน* 

3 กิจกรรมสงเสริม สิ่งแวดลอม พลงังาน และ
ความยั่งยืน** 

ฝายกิจการนิสิต  
สโมสรนิสิต และ กลุมสาขา 

ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

  โครงการ IT พัฒนาภูมิทัศน [64IT06]** สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.วรวิทย  พูลสวัสดิ ์

สิงหาคม  ไตรมาส 4 0.00 

Program 13 การเปนมหาวิทยาลยัสีเขียวดานพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
PR13-KR1 การลดลงของปริมาณการ ใช
พลังงานไฟฟาเทียบจากป 63 (รอยละ)* 

5 กิจกรรมรณรงค และกํากบัติดตาม การ
ประหยัดพลังงานไฟฟา** 

คณบดี และรองคณบด ี ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 

Program 14 การเปนมหาวิทยาลยัสีเขียวดานน้าํ 
PR14-KR1 การลดลงของปริมาณการ ใช
น้ําประปาของทุกสวนงานเทียบจากป 63 
(รอยละ)* 

5 กิจกรรมรณรงค และกํากบัติดตาม การ
ประหยัดน้ํา** 

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร ตลอดทั้งป 
ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 

0.00 
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  (2) การนําแผนปฏิบัติการไปใช 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการนั้น ไดมีการถายทอดผานฝายงาน และ สาขา จนกระท่ังถึงระดับตัวบุคคล
ผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามไดมีการดําเนินเนนย้ําเมื่อถึงระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยผานการประชุมติดตาม
การดําเนินงานของสาขา ฝายงาน และคณะทํางานบริหาร ท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหสามารถที่
จะบรรลุตามเปาประสงคยุทธศาสตรใหได หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการไดหากเกิดปญหา รายละเอียดชองทาง
ในการถายทอดและติดตามการปฏิบัติงานตามแผน แสดงไดดังตารางที่ 2.2-2 
ตารางที่ 2.2-2 ชองทางในการถายทอดและติดตามแผนปฏิบัติการ 

ชองทาง กลุมเปาหมาย ชวงเวลา / ความถี่ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําคณะ เดือนเวนเดือน 
การประชุมคณะทํางานบริหาร ผูบริหารคณะ และประธานสาขา ทุกเดือน 
การประชุมสาขา บุคลากรในสาขา ทุกเดือน 
การประชุมคณะ บุคลากรทุกคนในคณะ เดือนเวนเดือน 
การนัดหารือรายบุคคล บุคลากรทุกคนในคณะ ทุกภาคเรียน 
การประชุมนิสิต นิสิต หรือ ผูแทนนิสิต ทุกภาคเรียน 

 ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําใหรูปแบบของการ
ประชุมและการติดตามการปฏิบัติงานไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนลักษณะออนไลน และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมากยิ่งข้ึน 
  (3) การจัดสรรทรัพยากร 
 สําหรับการจัดสรรทรัพยากรในสวนของงบประมาณ คณะฯ มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี ้

1) ในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ (ภาพที่ 2.1-1 ชวงท่ี 4) คณะฯ ไดสอบถามความตองการการใชทรัพยากร
ตางๆ ลงสูระดับสาขา เพื่อใหสาขาไดจัดลําดับความตองการและความจําเปนของทรัพยากรที่จะใชในการผลักดัน
แผนปฏิบัติการของสาขาและคณะฯ หลังจากนั้นจึงนําเสนอกลับมาสูคณะฯ เพ่ือใหคณะทํางานบริหาร ไดรวมกัน
พิจารณากลั่นกรอง โดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือทําแผนงบประมาณนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย 

2) เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณางบประมาณประจําปแลว คณะฯ จะไดแจงแกสาขาที่ไดรับ
อนุมัติงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง โดยมีการสนับสนุนจากงานแผนและทรัพยสิน กองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี ในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ 

3) คณะทํางานบริหารจะทําหนาที่กํากับดูแลการใชทรัพยากรตาง ๆ  ทั้งนี้หากมีความตองการเปนพิเศษ 
หรืออยูนอกเหนือแผนปฏิบัติการแตเปนความตองการจําเปนเรงดวน ก็สามารถนําเสนอตอผูบริหารโดยตรง ซึ่งเปน
ดุลยพินิจตามอํานาจและขอบเขตการอนุมัติของคณบดี และกรรมการประจําคณะฯ 

ซึ่งในปการศึกษา 2563 จากแผนปฏิบัติการจะเห็นไดวามีการประมาณการการใชงบประมาณในแตละ
โครงการไวแลว ซึ่งเปนผลจากขั้นตอนท่ี 1 ของการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือจัดสรรและควบคุมคาใชจายของคณะฯ 
  (4) แผนดานบคุลากร 
 คณะฯ และสาขา ไดรวมกันพิจารณาวางแผนดานบุคลากร โดยใหความสําคัญใน 3 ประเด็น ไดแก 
อัตรากําลัง ขีดความสามารถของบุคลากร และความกาวหนาในสายงาน ซึ่งไดแบงบุคลากรออกเปน 2 กลุม คือ 

1) กลุมบุคลากรสายวิชาการ จะจัดสรรอัตรากําลังใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะคํานึงถึงคา FTES ของสาขาวิชา 
สัดสวนอาจารยตอผูเรียน ภาระงานการสอน และภาระงานอ่ืนที่รับผิดชอบ  ท้ังนี้เพ่ือรองรับโอกาสการเปดปญหา
อาจารยประจําหลักสูตรไมครบ คณะฯ จึงมีแนวทางในการผลักดันใหแตละสาขาไดมีอาจารยในสวนของอาจารย
ประจําหลักสูตรเพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับภารกิจการจัดการศึกษาที่ตองสนับสนุนแกคณะอื่นๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี และ
สามารถรองรับกรณมีีอาจารยในสาขาลาออก เพ่ือผลักดันเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแทน 
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2) กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะประเมินอัตรากําลังเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และเพ่ือเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน 
  นอกจากนั้นยังไดใหการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญ ที่คณะฯไดผลักดันโดย
ไดกําหนดใหมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวที่จะสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรของคณะ ทั้งในดานการรวมกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม  หรือในดานการสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการ และการสงเสริม
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งคณะฯไดผลักดันเปนการจัดการความรูหลักของคณะฯ และสามารถสงผลให
คณะฯมีบุคคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
  (5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินการจากระดับยุทธศาสตร ระดับกลยุทธ สูระดับ
ปฏิบัติการ เพ่ือทําใหการวัดผลเกิดความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2.2-1 ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวจะมีสวนสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานในแตละป 
  (6) การคาดการณผลการดําเนินการ 
 ในการคาดการณผลการดําเนินการนั้น คณะฯจะไดนําผลการดําเนินการท่ีผานมาของคณะฯ รวมกับ
ประเด็นโอกาสเชิงกลยุทธ และขอมูลสถานการณตางๆ จากภายนอก มารวมกันพิจารณาตัวชี้วัดในแตละระดับเพ่ือ
กําหนดคาเปาหมายในแตละป ซึ่งในปการศึกษา 2563 นี้ เนื่องจากเปนปแรกที่ไดใชแผนยุทธศาสตรฉบับใหม
ดังนั้นในการคาดการณผลการดําเนินการ คณะทํางานบริหาร ไดประชุมเพ่ือกําหนดคาเปาหมายใหมในการ
ดําเนินการ และไดถายทอดไปยังแตละสาขา และฝายงานเพ่ือรับฟงความคิดเห็น และนํากลับมาพิจารณารวมใน
คณะทํางานบริหาร จากนั้นจึ่งไดกําหนดเปนคาเปาหมายในการดําเนินการของแผนยุทธศาสตร เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบและประกาศใชตอไป  
 ท้ังนี้ในปถัดไปก็จะพิจารณาในการคงคาเปาหมาย หรือปรับคาเปาหมายขึ้นเพื่อความทาทายในการ
ดําเนินการของคณะ แตถาหากการดําเนินการในปจจุบันยังไมเปนไปตามเปาหมาย ในปถัดไปก็อาจปรับคา
เปาหมายเพ่ือใหคณะฯ ไดปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือหากระบวนการในการดําเนินการเพื่อใหสามารถเปนไปตามคา
เปาหมายได 
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 ในการติดตามการดําเนินการนั้นคณะทํางานบริหารจะมีการประชุมติดตามการดําเนินงานอยูทุกเดือน ซึ่ง
จะทําใหเกิดการรับรูถึงปญหาการดําเนินการ ที่อาจสงผลตอการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  ดังนั้นในทุก ๆ ไตร
มาสแตละสาขาและฝายงาน ก็จะมีการรายงานตอคณะทํางานถึงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน วาสามารถ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงใด  มีกิจกรรมหรือโครงการใดที่จะตองเลื่อนการจัด  หรือ จําเปนตองยกเลิก โดยจะ
ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในทุก 6 เดือน ซึ่งจะสอดคลองกับรอบของภาคการศึกษา และ ปงบประมาณ ที่
จะทําใหสามารถปรับเปลี่บนแผนปฏิบัติการได  หรือ หากมีความจําเปนเรงดวนที่จําเปนตองมีการดําเนินการนอก
แผนปฏิบัติการ ทางประธานสาขา หรือ ผูชวยคณบดีที่มีหนาที่รับผิดชอบ จะไดนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณบดี 
เพ่ือใหคณะทํางานบริหารรวมประชุมหาทางออกในการปรับเปลี่ยนการดําเนินการใหทันทวงที และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ แตทั้งนี้จะเปนไปตามกรอบการใชทรัพยากรที่กําหนดไว หรือเปนไปตามกรอบอํานาจ และความ
รับผิดชอบที่ผูบริหารคณะฯ สามารถใหการอนุมัติได 
 สําหรับในปการศึกษา 2563 ที่คณะฯ เผชิญกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ทําใหคณะฯ จําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานทั้งในสวนของโครงการและกิจกรรมใหเหมาะสม
กับสถานการณ และกระทบกับตัวชี้วัดตาง ๆ นอยที่สุด เชน การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบเปน
รูปแบบออนไลน การปฏิบัติงานจากที่บาน ของบุคลากร การจัดกิจกรรมของนิสิตท่ีตองปรับรูปแบบ หรือ 
จําเปนตองยกเลิกไป ตามสถานการณ เปนตน  
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หมวด 3  ลูกคา 
3.1 ความคาดหวังของลูกคา 
ก. การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

(1) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นท่ีมีอยูในปจจุบัน 
คณะฯ ไดจําแนกกลุมลูกคาในปจจุบันออกเปน 6 กลุม ไดแก นิสิต คณะตางๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี ผูให

ทุนวิจัย ประชาชนท่ัวไป  หนวยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชนในระดับตางๆ พรอมไดแบงคณะทํางานออกเปน
ฝายตางๆ ไดแก ฝายวิชาการ ฝายกิจการนิสิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝายวิจัยและสนับสนุนบริการวิชาการ 
ฝายกิจการพิเศษ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะฯไดกําหนดความรับผิดชอบตามพันธกิจของคณะฯทั้ง 3 
ดานดังภาพที่ 3.1-1  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ 

ภาพท่ี 3.1-1 กระบวนการกําหนดผูรับผิดชอบในการรับฟงเสียงลูกคาตามพันธกิจ 

ในปการศึกษา 2563 คณะฯ ยังคงมีการสื่อสารและรับฟงเสียงของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยในดาน
กระบวนการรับฟงเสียงลูกคาในแตละกลุม คณะฯไดกําหนดแนวทางที่แตกตางกันออกไปโดยแบงกระบวนการ
ออกเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ คอื  
  1) การรับสารสนเทศ โดยคณะฯ แบงชองทางการสํารวจออกเปน 5 ชองทางหลักๆ ไดแก  

    1. การสัมภาษณ ประชุม พบปะพูดคุย 

   2. การใชแบบประเมิน หรือแบบสํารวจความคิดเห็น 

    3. ผานชองทางออนไลน/ อีเมลล/ โซเชียลมีเดีย 

    4. ผานกลองรับฟงความคิดเห็น 

    5. ผานระบบสายตรงผูบริหาร 

  2) การวิเคราะหสารสนเทศ  เนื่องจากคณะฯ ประกอบไปดวยฝายงาน และสาขาตาง ๆ ดังนั้นสารสนเทศ
ที่ไดรับมาจะถูกนํามารวบรวม คัดแยก วิเคราะห สังเคราะห และสงมอบตอไปยังฝายงาน และสาขาที่เกี่ยวของ 
เพ่ือดําเนินการนําสารสนเทศไปใชประโยชนตอไป  

คณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร 

พันธกิจ 

1 

2 

3 

สาขา 

ฝายวิชาการ 

ฝายกิจการนิสิตและทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ฝายวจิัยและสนับสนุน
บริการวิชาการ 

ฝายกิจการพิเศษ 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูเรียน 

คณะตางๆในวิทยาเขต
จันทบุรี 

ผูใหทุนวิจัย 

ประชาชนทั่วไป 

หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 

กํากับติดตามผลการดําเนินงานของ
ฝายตาง ๆ เพื่อทบทวนความ

รายงานผล จุดแข็ง และส่ิงที่สามารถ
ปรับปรุงไดกลับมายังคณะฯ 

ลูกคาในปจจุบัน 

ชุมชนระดับตาง ๆ 
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  3) การนําสารสนเทศไปใชประโยชน เม่ือไดสารสนเทศท่ีเปนความตองการตาง ๆ แลว คณะทํางานบริหาร 
ฝายงานและสาขาจะนําสารสนเทศดังกลาวมาวิเคราะหเพ่ือไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และลูกคากลุมอื่นๆ  

ทั้งนี้กระบวนการในการรับฟงความตองการของลูกคาแตละกลุมนั้นจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของกระบวนการในการเขาถึงเสียงของลูกคา ดังแสดงไดในตารางที่ 3.1-1 

(2) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่พึงมี 
คณะฯ ไดจําแนกกลุมลูกคาในอนาคต โดยแบงออกเปน 2 กลุมหลักๆ ไดแก  
1) กลุมลูกคาที่เคยใชบริการทางวิชาการของคณะฯ ในอดีต ประกอบดวย ศิษยเกา และ ประชาชนทั่วไป 

(ที่เคยรับบริการวิชาการ/ฝกอบรมจากคณะฯ) หนวยงานภาครัฐและเอกชน (ที่เคยรับบริการวิชาการ/ฝกอบรมจาก
คณะฯ) และชุมชน (ที่เคยรับบริการทั้งทางดานบริการวิชาการ และการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน) ซึ่งเปนกลุมที่มี
แนวโนมที่จะกลับมาใชบริการจากคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯยังรับฟงเสียงของลูกคากลุมนี้ผานชองทางตาง ๆ 
รวมถึงการนําสารสนเทศไปใชประโยชน ดังตารางที่ 3.1-1 
  2) กลุมลูกคาใหมที่มีความเปนไปไดท่ีจะมาใชบริการของคณะฯ ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
นักศึกษาปวช. ประชาชนทั่วไป (ที่ยังไมเคยรับบริการวิชาการ/ฝกอบรมจากคณะฯ) หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
(ที่ยังไมเคยรับบริการวิชาการ/ฝกอบรมจากคณะฯ) และชุมชน (ที่ยังไมเคยรับบริการและการสนับสนุนจากคณะฯ) 
ซึ่งมีวิธีการในการรับฟงเสียงของลูกคาดวยวิธีการที่แตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.1-1  
  สําหรับในปการศึกษา 2563  คณะฯ โดยฝายกิจการพิเศษ ไดจัดใหมีการรับฟงเสียงลูกคาในอนาคต 
(นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท) การประชาสัมพันธใหรูจักหลักสูตร
ของคณะฯ ในรูปแบบตาง ๆ เชน การเผยแพรขอมูลหลักสูตรบนเว็บไซต และ เฟซบุคแฟนเพจของคณะฯ การ
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร การแนะนําหลักสูตรในคาบแนะแนวของโรงเรียน  และเนื่องจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําใหโครงการตามแผนปฏิบัติการในสวนของการสราง
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่เปนการประชาสัมพันธหลักสูตร รับฟงความตองการของลูกคา ตองเลื่อนการจัด
โครงการ ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมไป และโดยจะไดปรับแผนปฏิบัติการเปนการจัดโครงการในป
การศกึษา 2564  ในสวนของลูกคากลุมอ่ืนที่พึงมี คณะฯ ยังคงดาํเนินการสรางความสัมพันธ รับฟงเสียงของลูกคา 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการอยูตลอด เชน การเขาไปมีสวนรวมในการใหบริการดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  และหอการคาจังหวัดจันทบุรี และการเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวิ่งการ
กุศลรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุร ีเปนตน 
ตารางที่ 3.1-1 วิธีการรับฟงลูกคาและการนําสารสนเทศไปใช 

ลูกคา 
วิธีการรับฟง 

ชวงเวลา การนําสารสนเทศไปใช 
1 2 3 4 5 

ลูกคาปจจุบัน        
นิสิต / / / / / ตลอดป - การออกแบบหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 
- การสรางกิจกรรมนอกหลักสูตร 
- การประสานงาน สงมอบขอมูลกับกอง
บริหารวิทยาเขต เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เปนของสวนกลาง 

คณะต างๆ ในวิทยาเขต
จันทบุร ี

/ /    เทอมละครั้ง -การใหบริการการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาตาง ๆ 
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ลูกคา 
วิธีการรับฟง 

ชวงเวลา การนําสารสนเทศไปใช 
1 2 3 4 5 

ผูใหทุนวิจัย / / /   ตลอดป ตาม
ชวงเวลาของ
แหลงทุน 

- พัฒนาขอเสนอทุนวิจัยที่ตอบสนองตอ
ความตองการของผูใหทุน 

ประชาชนท่ัวไป / /   / ปละ 1-2 ครั้ง - การพัฒนาการบริการวิชาการหลักสูตร
ฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนท่ัวไป 

ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน 

/ / /  / ปละ 1-2 ครั้ง -การใหบริการการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาตาง ๆ 

ชุมชน / / /   ตลอดป  การสร างการบริการด านวิชาการและ
กิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาชุมชน 

ลูกคาในอดตี        
ศิษยเกา / / /  / ปละ 1-2 ครั้ง - การออกแบบหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 
- การสรางความรวมมือและเครือขายสถาน
ประกอบการสหกิจและฝกงานใหนิสิต
ปจจุบัน 
- การจัดโครงการบริการวิชาการใหศิษยเกา
ในดาน re-skill/ up-skill 

ประชาชนท่ัวไป (ท่ีเคยรับ
บริการวิชาการ/ฝกอบรม
จากคณะฯ ) 

/ /   / ปละ 1-2 ครั้ง - การออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ห ลั ก สู ต ร ฝ กอ บ รมที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนท่ัวไป 

ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน (ที่ เคยรับบริการ
วิ ช า ก าร / ฝ ก อบรมจาก
คณะฯ ) 

/ / /  / ปละ 1-2 ครั้ง - การสรางงานวิจัย งานบริการวิชาการหรือ
ความรวมมือท่ีตอบสนองความตองการของ
ของภาครัฐและเอกชน 
- ปรับปรุ งหลักสูตร พัฒนาบัณฑิตใหมี
คุณสมบัติสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 
-  ก า รปรั บปรุ ง ยุ ท ธศาสต ร คณะฯ ให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

ชุมชน (ที่เคยรับบริการทั้ง
ทางดานบริการวิชาการ 
และการสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน) 

/ / /   ตลอดป การสร างการบริการด านวิชาการและ
กิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาชุมชน 

ลูกคาในอนาคต        
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/นักศึกษาระดับ
ปวช. 

/ / /   ปละมากกวา 7 
ครั้ง 

- การพัฒนาและปรับปรุงชองทางในการ
สื่อสารกับลูกคากลุมเปาหมาย 
- การออกแบบหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร 
และการเรียนการสอน 

ประชาชนทั่วไป (ที่ยังไมเคย
รับบริการวิชาการ/ฝกอบรม
จากคณะฯ) 

/ /   / ปละ 1-2 ครั้ง - การออกแบบ พัฒนาการบริการวชิาการ
หลักสตูรฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนทั่วไป 
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ลูกคา 
วิธีการรับฟง 

ชวงเวลา การนําสารสนเทศไปใช 
1 2 3 4 5 

ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เ อกชน  (ที่ ยั ง ไ ม เ คยรั บ
บริการวิชาการ/ฝกอบรม
จากคณะฯ) 

/ / /  / ปละ 1-2 ครั้ง - การสรางงานวิจัย งานบริการวิชาการหรือ
ความรวมมือที่ตอบสนองความตองการของ
ของภาครัฐและเอกชน 
- ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบณัฑติใหมี
คุณสมบัตสิอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 
- การปรับปรุงยุทธศาสตรคณะฯให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

ชุมชน (ท่ียังไมเคยรับบริการ 
แ ล ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
คณะฯ) 

/ / /   ตลอดป  การสร างการบริการด านวิชาการและ
กิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาชุมชน 

หมายเหตุ: 1 = การสัมภาษณ ประชุม พบปะพูดคุย 2 = แบบประเมิน สํารวจ 3 = ชองทางออนไลน 4 = กลองรับฟงความคิดเห็น  
              5 = สายตรงผูบริหาร 

ข. การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
(1) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
ในการจําแนกกลุมลูกคาของคณะฯ นั้น คณะฯ ไดจําแนกลูกคาตามพันธกิจของคณะฯ เปนสําคัญ ดัง

แสดงในตารางที่  3.1-2  
ตารางที่ 3.1-2 กลุมลูกคา จําแนกตามพันธกิจของคณะฯ  

พันธกิจ ลูกคา 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. การจัดการศึกษา / /     / / 
2. การวิจัยและบริการวิชาการ   / / / /   
3. การพัฒนาชุมชน    / / /   

หมายเหตุ:   1 = นิสิต           2 = คณะตางๆในวิทยาเขตจันทบรุ ี   3 = ผูใหทุนวิจัย   4 = ประชาชนท่ัวไป       
                5 = หนวยงานภาครัฐและเอกชน   6 = ชุมชน      7 = ศิษยเกา   8 = นักเรียนม.ปลาย/นักศึกษาปวช. 

  (2) การจัดการศึกษา และบริการฯ 
การจัดการศึกษา และบริการฯของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรยึดตามความตองการของลูกคาหลัก

ในแตละพันธกิจ โดยถูกกําหนดตามความตองการของลูกคาในแตละกลุมดังแสดงในภาพที่ 3.1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1-2 การจัดการศึกษา และบริการฯ จําแนกตามพันธกิจของคณะฯ 

ในการจัดการศึกษา และบริการฯของคณะฯ นั้น คณะฯไดจําแนกตามความตองการของลูกคาและผูมีสวน
ไดสวนเสียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซี่งมีรายละเอียดดานตาง ๆ ดังนี ้

ดานการจัดการศึกษา คณะฯ ไดพัฒนาไดพัฒนาโดยการฟงเสียงจากผูมีสวนไดสวนเสียผานหลายชองทาง 
เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา กรรมการพัฒนาหลักสูตรและกรรมการวิพากษหลักสูตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ลกูคาในปจจบุัน 

ลกูคาในอดตี 

การจัดการศึกษา 
  กระบวนการรับฟง

เสียงลูกคา 

 กระบวนการวิเคราะห

ความตองการลกูคา 

การวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ลูกคาในอนาคต 
การพัฒนาชุมชน 
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การรวบรวมขอมูลประกอบ เชน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมภายนอก กระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะหและกําหนดความทาทาย ความไดเปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ รวมถึง
ความพรอมของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน การออกแบบหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและ
กลุมลูกคาอ่ืน ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งมีกระบวนการรับฟงเสียงของผูเรียนและลูกคากลุม
อ่ืนอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 

ดานการวิจัย ขอเสนอโครงการและผลงานวิจัยตางๆ ของคณะฯ ถูกพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของแหลงทุนวิจัย รวมถึงยุทธศาสตร แผนการพัฒนาประเทศจนถึงระดับทองถิ่น ซึ่งคณะฯ โดยฝายวิจัย 
คอยติดตามขอมูลขาวสารการวิจัยจากชองทางตางๆ ไดแก การประกาศรับขอเสนอโครงการของแหลงทุนตางๆ ใน
ประเทศ ไดแก สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปนตน และรับฟงความ
ตองการของแหลงทุนวิจัยจากการเขารวมการประชุมสัมมนาตามท่ีแหลงทุนจัดข้ึน ติดตามสารสนเทศของแหลงทุน
ตางๆ จากเว็บไซต เพ่ือรับทราบนโยบายและกรอบการใหทุนสนับสนุน โจทยวิจัยที่ตองการและขอคับของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนํามาสื่อสารใหกับอาจารยและนักวิจัยในการจัดทําโครงการวิจัยที่สอดคลองกับแหลงทุน การ
เพ่ิมแหลงทุน โครงรางการวิจัยที่เกิดจากการทํางานของทีมงาน การรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทํา
กรอบการวิจัย ตามขอกําหนดของแหลงทุน สวนดานการใหบริการวิชาการ คณะฯจะรับฟงความตองการจากลูกคา
ในกลุมตางๆ และนํามาพิจารณากับความสามารถของคณะฯ ทั้งทางดานทรัพยากรบุคคล และความพรอมของ
คณะฯ เพ่ือนําเสนอการใหบริการวิชากทั้งที่เปนบริการวิชาการแบบไมคิดคาใชจาย และบริการวิชาการแบบสราง
รายได 

ดานการพัฒนาชุมชน จากความตองการของชุมชนในระดับตางๆ คณะฯไดรับฟงความตองการและไดรวม
สนับสนุนความตองการของชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เปนบริการวิชาการ และการเขาไปมีสวนรวมดําเนินกิจกรรม 
หรือสนับสนุนการเขารวมกิจกรรม  
     สําหรับ ในปการศกึษา 2563 คณะฯ ไดกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการสํารวจความตองการของชุมชน 
และทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการสรางบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับ
ศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะฯ โดยคณะฯไดดําเนินการออกแบบสํารวจความตองการในการรับการ
บริการวิชาการตางๆไปยังกลุมเปาหมายเผื่อออกผลิตภัณฑ 
 
3.2 ความผูกพันของลูกคา 
ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น ๆ 

(1) การจัดการความสัมพันธ 
ในดานการจัดการความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนนั้น คณะฯ ไดมีการดําเนินการในแตละกลุม

แตกตางกันดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 3.2-1 การจัดการความสัมพันธกับผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

พันธกิจ ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

การจัดการความสัมพันธ 

1. การจัดการศึกษา 
 

นิสิต 
 

- การใหคําปรึกษา และการติดตามผลการเรียนโดย
อาจารยท่ีปรึกษา 
- การพบปะพูดคุย รองทุกข ผานชองทางตางๆของ
คณะฯ รวมถึงการติดตามผลการรองทุกข การชวยเหลือ 
แกปญหาใหกับนิสิต 
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พันธกิจ ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

การจัดการความสัมพันธ 

- การสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การศึกษาดู
งาน การอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ 
- กิจกรรมนอกหลักสูตรตางๆ เชน กิจกรรมสราง
ความสัมพันธของนิสิต กิจกรรมการสรางความผูกพันธ
ของนิสิตกับคณะฯ  

คณะตาง ๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี - การตอบสนองตอความตองการในการจัดการสอน
ตลอดจนการรับผลการตอบกลับ 

ศิษยเกา - การสรางเครือขายศิษยเกา เพื่อประสานการใหบริการ
วิชาการตาง ๆ  
- การสรางกิจกรรมการมีสวนรวมของศิษยเกา เชน การ
เชิญศิษยเกามาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ
นิสิตปจจุบัน 

- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย/
นักศึกษาปวช. 

- การจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบของคาย
วิชาการ และกิจกรรมการประกวดแขงขัน เพ่ือใหเกิด
ความผูกพันกับคณะ 
- การจัดกิจกรรม Road Show เพ่ือสรางความสัมพันธ 
- การประชาสัมพันธขาวสารและหลักสูตรผานสื่อ
โซเชี่ยลมีเดีย 
- การจัดกิจกรรมแนะนําหลักสูตรใหกับครูแนะแนวของ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุร ี

2. การวิจัยและบริการวิชาการ ผูใหทุนวจิัย - การกํากับติดตาม รายงานผลตอผูใหทุนวิจัย ดูแลการ
ดําเนินงานของนักวิจัย และการแกปญหาใหนักวิจัย 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการของผูใหทุน 

ประชาชนท่ัวไป - การติดตามผลหลังการไดรับการอบรม 
- การสรางกลุมสื่อสารระหวางผูเขาอบรมและวิทยากร 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน - การติดตามผลหลังการไดรับการอบรม 
- การสรางกลุมสื่อสารระหวางผูเขาอบรมและวิทยากร 
- การแนะนําบริการวิชาการท่ีตอเนื่อง 

ชุมชน - การติดตามผลหลังการรับบริการวิชาการ 
- การสอบถามความตองการการรับบริการวิชาการใน
อนาคต 

3. การพัฒนาชุมชน ประชาชนท่ัวไป - การติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม 
- การสอบถามความตองการการจัดกิจกรรมในอนาคต 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน - การติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม 
- การสอบถามความตองการการจัดกิจกรรมในอนาคต 

ชุมชน - การติดตามผลหลังการจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน 
- การสอบถามความตองการการจัดกิจกรรมในอนาคต 

(2) การเขาถึงและการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
  คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีชองทางการเขาถึง รวมถึงการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนในหลาย
ชองทางแตกตางกันตามกลุมลูกคา รายละเอียดดังตารางที่ 3.2-2 
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ตารางที่ 3.2-2 สิ่งสนับสนุนและชองทางการเขาถึงสารสนเทศ 
ผูเรียนและ 

ลูกคากลุมอื่น 
สิ่งสนับสนนุ ชองทางการเขาถึงสารสนเทศ ผูรับผดิชอบ ผลลัพธ 

นิสิต - ทุนสงเสริมการศึกษา 
- การใหคําปรึกษา
ทางการศึกษาและ
การศึกษาตอ 
- บริการดานสุขภาพ 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และ
มหาวิทยาลยั 
- ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 
- เครือขายสังคมออนไลน 
- ระบบการใหคําปรึกษาผาน
อาจารยท่ีปรึกษา ประธานสาขา 

ฝายกิจการนิสติและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม/ สาขา 

7.2ก(1)-4 
7.2ก(1)-10 

คณะตาง ๆ ใน
วิทยาเขตจันทบุร ี

- ขอมูลการเปด
รายวิชาเพ่ือตอบสนอง
ความตองการ 

- ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 
- อีเมล 

ฝายวิชาการ 

ผูใหทุนวิจัย - นักวิจัยในศาสตรดาน
ตางๆ 
- ผลงานวิจัยท่ี
ตอบสนองความ
ตองการของผูใหทุน 

- ระบบสารสนเทศดานงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

ฝายวิจัยและสนับสนุนบริการ
วิชาการ 

ประชาชนท่ัวไป - บริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการ 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และ
มหาวิทยาลยั 
- เครือขายสังคมออนไลน 
- การลงพ้ืนท่ีสํารวจความ
ตองการ 

ฝายกิจการพิเศษ 
/ฝายวจิัยและสนับสนุน
บริการวชิาการ 

นัก เ รี ยนระดับ
มัธยมศึกษา  
ต อ น ป ล า ย /
นักศึกษาระดับ
ปวช. 

- ขอมูลการศึกษาตอ 
- การบริการกิจกรรม
ทางวิชาการแกนักเรียน 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และ
มหาวิทยาลยั 
- ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 
- เครือขายสังคมออนไลน 
- การออกแนะแนวการศึกษาตอ 

ฝายกิจการพิเศษ 

ศิษยเกา - สิทธิประโยชนดาน
การใชบริการของ
มหาวิทยาลยั 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และ
มหาวิทยาลยั 
- เครือขายสังคมออนไลน 

ฝายกิจการพิเศษ 

หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

- บริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 

- เวบ็ไซตของคณะฯ และ
มหาวิทยาลยั 
- เครือขายสังคมออนไลน 
- โทรศัพท 

ฝายวิจัยและสนับสนุนบริการ
วิชาการ 

ชุมชน บริการใหคําปรึกษา
และบริการทางวิชาการ 

-  เ ว็ บ ไ ซต ข อ ง คณ ะ ฯ  แ ล ะ
มหาวิทยาลัย 
- เครือขายสังคมออนไลน 
- โทรศัพท 

ฝายกิจการพิเศษ / ฝายวิจัย
และสนบัสนุนบริการวิชาการ 
/ ฝายกิจการนิสติและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ซึ่งในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะฯ ไดมีการวางแผน
และดําเนินการปรับชองทางการแจงขาวสาร ประกาศทางการตางๆ ของคณะฯ ผานชองทางเว็บไซต และ เฟสบุค
เพจของคณะฯ รวมถึงการนัดประชุมพูดคุยทําความเขาใจระหวางผูบริหาร คณาจารยและตัวแทนนิสิตของแตละ
สาขาและชั้นป ในการชวยกระจายขาวใหกับนิสิตในคณะฯ เพ่ือลดความสับสนของการรับขาวสารของนิสิต 
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(3) การจัดการขอรองเรียน 
ในปการศึกษา 2563 คณะฯ ไดดําเนินการจัดทํากระบวนการจัดการขอรองเรียนสําหรับลูกคา และผูมี

สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ (7.2ก(1)-5)  ดังภาพที่ 3.2-1 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2-1 ขั้นตอนการจัดการการรองทุกขของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ 

จากขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนขางตน คณะฯ ไดจัดแบงหนาที่ดําเนินการของผูรับขอรองเรียนแตละ
กลุมดังนี ้

1. อาจารยผูสอน หรือ อาจารยที่ปรึกษา จะรับทราบประเด็นปญหาและพิจารณาระดับปญหา ซึ่งหาก
เปนปญหาความเสี่ยงระดับต่ํา  สามารถดําเนินการแกปญหา และแจงสาขา แตหากเปนปญหาความเสี่ยง
ระดับกลาง - สูง เสนอสาขาหรือกลุมงานใหพิจารณาตอไป 

2. ประธานสาขา จะรับทราบประเด็นปญหาและพิจารณาระดับปญหา ซึ่งหากเปนปญหาความเสี่ยงระดับ
ต่ํา  สามารถดําเนินการแกปญหา และแจงสาขา แตหากเปนปญหาความเสี่ยงระดับกลาง - สูง เสนอคณะทํางาน
ใหพิจารณาตอไป 

3. ผูบริหารคณะ(รองคณบดี และผูชวยคณบดี) จะรับทราบประเด็นปญหาและพิจารณาระดับปญหา ซึ่ง
หากเปนปญหาความเสี่ยงระดับต่ํา  สามารถดําเนินการแกปญหา และแจงกลุมงาน แตหากเปนปญหาความเสี่ยง
ระดับกลาง - สูง เสนอคณะทํางานใหพิจารณาตอไป 
  4. คณบดี จะรับทราบประเด็นปญหาและพิจารณาระดับปญหา ซึ่งหากเปนปญหาความเสี่ยงระดับต่ํา  
ดําเนินการแกปญหา  แตหากเปนปญหาความเสี่ยงระดับกลาง - สูง เสนอคณะทํางานรวมพิจารณาตอไป 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะรับทราบประเด็นปญหาและการแกปญหาในระดับตาง ๆ  บันทึก
และรวบรวมปญหา และแนวทางการแกปญหา (ในรูปคูมือ หรือ แนวทางการปฏิบัติ)  และประมวลผลความเสี่ยง
ทั้งภายในและภายนอก และแนวทางการแกปญหา แลวจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอตอกรรมการ
ประจําคณะ รายไตรมาส 
ข. การคนหาความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 

(1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน 
  คณะฯ ไดดําเนินการในการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนและลูกคากลุมอ่ืน โดยใชวิธีการที่
หลากหลายจําแนกตามประเภทของกลุมลูกคา รายละเอียดดังตารางที่ 3.2-3 สวนในดานความไมพึงพอใจใชจาก
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การสอบถามจากแบบประเมิน และการสะทอนผานชองทางการรองเรียน ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลสําคัญที่
คณะฯ นําไปใชในการปรับปรุงการจัดการศึกษา บริการและกระบวนการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูเรียน และลูกคากลุมอ่ืนใหมากขึ้น นอกจากนั้นในประเด็นของความผูกพัน คณะฯ ไดประเมิน
ปจจัยทีท่ําใหเกิดความผูกพันในกลุมผูเรียน โดยผลการประเมินดังกลาว ถูกนํามาใชเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของผูเรียนมากขึ้น  
  ในปการศึกษา 2563 คณะฯ ไดสํารวจความไมพึงพอใจเพ่ือใหผูเรียนสะทอนความตองการปรับปรุงพัฒนา
คณะฯ ผานแบบประเมินแบบปลายเปด ซึ่งผูเรียนไดสะทอนความคิดเห็นที่อยากใหคณะไดปรับปรุงในประเด็น
ตางๆ เชน ความเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต ไฟฟา ซึ่งกระทบตอการเรียนการสอนออนไลน ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ เชน สถานที่ออกกําลังกาย ซึ่งจากสารสนเทศท่ีไดรับดังกลาว คณะฯ ไดสื่อสารไปยังกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรีไดรับทราบถึงปญหาและดําเนินการพัฒนาปรับปรุง เชน โครงการติดตั้งแผง Solar roof สําหรับการ
ลดคาใชจายพลังงานและทําใหกระแสไฟฟาภายในอาคารเสถียรมากขึ้น หรือ การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน ในดานความผูกพัน คณะฯไดประเมินความผูกพันของผูเรียนผานการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ดังผลลัพธ 7.2ก(2)-1 และ 7.2ก(2)-2 สวนลูกคากลุมอ่ืนๆนั้น คณะฯไดมีการวางแนวทางการ
ดําเนินงานในป 2564 เชน การ re-skill/ up-skill ใหกับผูเคยรับการบริการดานวิชาการ การกลับมาใชบริการ
วิชาการกับคณะฯในครั้งตอไป 
ตารางที่ 3.2-3 วิธีการประเมินผลความพึงพอใจสําหรับผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ลูกคา วิธีการประเมินผลความพึงพอใจ 
/ไมพึงพอใจ 

แนวทางการนําสารสนเทศไปใช ผลลัพธ 

ผูเรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ/ ไมพึง
พอใจของคณะฯ/ มหาวิทยาลัย 
- แบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนานิสิต 
- การประชุมกับตัวแทนนิสิตแตละช้ัน
ปเพื่อรับฟงเสียงสะทอน 

- การปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอน 
-  ก า รปรั บปรุ ง กา รจั ด โ คร งการ 
กิจกรรม พัฒนานิสิต 
- การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 
แ ล ะ ส า ธ า รณู ป โ ภ ค  ใ ห มี ค ว า ม
เหมาะสม 

7.2ก(1)-1 -2 

คณะตาง ๆ ในวิทยาเขต
จันทบุร ี

- การสอบถามอาจารยผูประสานงาน
รายวิชา 
- แบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน 

- การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผูใหทุนวิจัย - แบบประเมินความพึงพอใจตอสิ่ง
สนับสนุนการวิจัย 

- การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการวิจัยให
มีความเหมาะสม 

ประชาชนท่ัวไป - แบบประเมินความพึงพอใจตอการ
รับบริการ 
- การสังเกตพฤติกรรมผูรับการอบรม 

- การนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
การจัดบริการวชิาการ 
- การสรางหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ตองการ 

นักเรียนมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย/นักศึกษาปวช. 

- แบบประเมินความพึงพอใจตอชอง
ทางการรับรูขาวสารคณะฯและ
หลักสตูร 

- ปรับปรุงวิธีการและชองทางการ
เผยแพรขาวสารและหลักสูตรของ
คณะฯใหตรงกับกลุมเปาหมาย 

ศิษยเกา - แบบประเมินบณัฑติ - การปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนอง
ตอความตองการของตลาด 

หน ว ย ง านภาครั ฐและ
เอกชน 

- แบบสอบถามความตองการการ
บริการวชิาการและประเมินความพึง
พอใจตอการรับบริการ 

- การสรางหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ตองการ 
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ลูกคา วิธีการประเมินผลความพึงพอใจ 
/ไมพึงพอใจ 

แนวทางการนําสารสนเทศไปใช ผลลัพธ 

 - การนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
การจัดบริการวชิาการ 

ชุมชน - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

-  ก า รนํ าข อมู ลม าปรั บปรุ ง ก า ร
สนับสนุนชุมชน 

(2) ความพงึพอใจเปรียบเทียบกับองคกรอื่น 
ในปการศึกษา 2563 คณะฯ ไดดําเนินการประสานความรวมมือกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือเปรียบเทียบระดับของความพึงพอใจของลูกคาทั้งในมิติของ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการใชขอมูลรวมกันในการพัฒนาองคกร ในประเด็น
ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร (7.2ก(1)-2) ความพึงพอใจของบัณฑิต (7.2ก(1)-8) ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต (7.2ก(1)-9) และความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการของคณะ (7.2ก(1)-11) 
ค. การใชขอมูลเสียงของลูกคาและตลาด 
  คณะฯ ไดใชเสียงของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน จากหลากหลายชองทาง มาปรับปรุงการดําเนินการทั้งใน
ระดับคณะ สาขา และฝายงาน โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก  

1) การรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ จากเสียงของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น  
2) การกระจายขอมูลและสารสนเทศท่ีไดไปสวนตางๆ ที่เก่ียวของทั้งในระดับคณะ สาขา และฝายงาน  
3) สาขา หรือฝายงานที่เกี่ยวของนําสารสนเทศไปประกอบการวางแผนและออกแบบ เพื่อปรับปรุง 

ตอบสนองตอความตองการของลูกคา นอกจากนั้น ขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญ จะถูกนําไปใชประการวางแผน
วางแผนปรับปรุงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

4) การพิจารณาทบทวนรวมกันโดยคณะทํางานบริหารตามกระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยการใชเสียงของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นมาปรับปรุงการดําเนินการ 

โดยในปการศึกษา 2563 คณะฯ ไดใชขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน รวมถึงขอ
รองเรียนตางๆ เพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการดําเนินการ เชน การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคในวิทยาเขตจันทบุรี การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน  การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่สอดคลองกับกรอบความตองการของแหลงทุน เชน งานวิจัยดานการ
พัฒนาระดับพื้นที่ เปนตน  
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หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน 
ก. การวัดผลการดําเนินการ 

(1) ตัววัดผลการดําเนินการ 
  คณะฯ โดยการดําเนินงานของคณะทํางานบริหารไดมีแนวทางการใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงานประจําวันและผลการดําเนินการโดยรวมของคณะฯ โดยแบงออกเปนขั้นตอนดังนี ้

1) กําหนดเปาหมายหลัก ไดแก การจัดทําพันธกิจ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ได
ใชขอมูลความตองการของลูกคาในกลุมตาง ๆ นโยบายและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และระบบงานตาง ๆ 
ของคณะฯ  

2) กําหนดผูรับผิดชอบ รวบรวมและกําหนดตัวชี้วัด ทั้งนี้การกําหนดผูรับผิดชอบตามพันธกิจท่ีเก่ียวของ 
จากนั้นรวบรวมตัวชี้วัดและรวมกันกําหนดแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงานที่สอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งในระดับยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถถายทอดสูการปฏิบัติไดจริง โดยคณะฯ 
ถายทอดตัวชี้วัดไปตามลําดับชั้นของการบริหารงาน จากคณะฯ สูระดับสาขา หรือ ฝายงาน  จนถึงระดับบุคคล
ทั้งนี้จะมีการติดตามผล วิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะฯ ตามลําดับ ตารางท่ี 2.2-1  
  3) คาดการณผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบ โดยที่คณะทํางานบริหารและบุคลากรของคณะฯ รวมกัน
กําหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร คูเทียบและประเด็นในการเปรียบเทียบ และคาดการณผลการดําเนินงานเพื่อ
กําหนดคาเปาหมาย  

4) รวบรวมและติดตามผลการดําเนินงานจากผูมีสวนเกี่ยวของ โดยการจัดเก็บขอมูลดังกลาวสามารถแบง
ออกเปน 3 สวนสําคัญ ไดแก สวนที่ 1 คณะฯ สาขา และฝายงานเปนผูจัดเก็บขอมูลเอง โดยใช Application ของ 
Google และ Microsoft  และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน เชน การจัดโครงการบริการวิชาการ การจัดโครงการพัฒนานิสิต สวนที่ 2 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
เปนหนวยสนับสนุนใหบริการจัดเตรียมและสงขอมูลใหคณะฯ  และสวนที่ 3 มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการในการ
จัดเก็บขอมูลผานระบบสารสนเทศตาง ๆ ซึ่งคณะฯ สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศดังกลาวประกอบการตัดสินใจ
ได เชน การติดตามการใชงบประมาณตามแผน โดยระบบบัญชีสามมิติที่ดําเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี  และการดําเนินการที่มีความจําเปนเรงดวน เชน ในปการศึกษา 2563 ที่ตองติดตามสถานการณการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝกงานของนิสิตในแตละสาขาในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) เปนตน   

5) วิเคราะห และประเมินผล เปนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ เพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นตาง ๆ ที่กําหนดตามรอบระยะเวลา โดยทีค่ณะทํางานจะประเมินผลการทํางาน ซึ่งผลที่ได
ถูกนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และการประชุมบุคลากรของคณะ ตามรอบระยะเวลา เพ่ือ
เปนปจจัยนําเขาในการทําแผนปตอไป 

6) ทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไปโดยอาศัยผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห 
 
ซึ่ งในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยใหม ซึ่งทางคณะจึงไดดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการของคณะเพ่ือใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังท่ีปรากฏ
ในตารางที่ 2.1-1  นอกจากนั้น คณะฯ ไดนํา Microsoft Planner เปน
เครื่องมือชวยในการกํากับติดตามการดําเนินการของฝายงาน และสาขา 
ตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตรของคณะฯ  โดยมีการประชุมภาพท่ี 4.1-1 กระบวนการกําหนดและ

ติดตามตัววดัผลดําเนินการของคณะ 
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คณะทํางาน ซึ่งทําใหสามารถติดตามการดําเนินงานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น สงผลตอการบรรลุผลการปฏิบัติงานของ
คณะ (7.5ข-1-2) 

(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  ในการเลือกและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจนั้น มีขั้นตอนดังนี ้
  1) เลือกประเด็นเปรียบเทียบ และกําหนดคูเทียบ คณะฯ ไดพิจารณาเลือกประเด็นการเปรียบเทียบตาม
พันธกิจของคณะ (ตารางท่ี P.1-2) โดยไดเลือกคูเทียบทั้งท่ีเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และสวนงานตาง
สถาบัน ซึ่งพิจารณาจากสถาบันท่ีมีการจัดการศึกษาและมีบริบทคลายคลึงกัน แตมีการดําเนินการที่เหมาะสมเปน
คูเทียบเพ่ือการพัฒนา (ตารางที่ P.2-1) 
  2) รวบรวมขอมูลผลการดําเนินการของคูเทียบ ซึ่งเปนดําเนินงานของทั้งสาขา และการดําเนินการ
สวนกลางของคณะ 
  3) วิเคราะหขอมูลและประเมินผล โดยดําเนินการวิเคราะหผลลัพธจากดําเนินงานเปรียบเทียบกับคูเทียบ 
จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาเปนหนึ่งในแนวทางในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินการของแตละสาขาและ
ฝายงาน รวมถึงโอกาสในการปดชองวางของการดําเนินงาน 
  4) ติดตามการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยการเทียบกับคาเปาหมาย และนํามาเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน และกระบวนการวางแผนกลยุทธในรอบปถัดไป 
  โดยในปการศึกษา 2563 คูเทียบที่คณะฯ ไดดําเนินการประสานงานในระดับไดแกคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งมีบริบทในการเปนสวนงานที่จัดการเรียนการ
สอนในศาสตรทั้งดานวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร แตมีขอบขายการบริหารงานใหญกวา ซึ่งทางคณะฯได
พิจารณาแลวเปนคูเทียบเพ่ือการพัฒนาไดเปนอยางด ี

(3) ความคลองตัวของการวัดผล 
  การดําเนินการของคณะฯ เพ่ือใหมั่นใจวามีการวัดผลการดําเนินงานท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง โดย
มีการติดตามวัดผล และปรับปรุงผลการดําเนินการทั้งในระดับฝายงาน สาขา และระดับคณะฯ อยางสม่ําเสมอ ดัง
ตารางที่ 4.1-1 
ตารางที่ 4.1-1 การประชุมติดตามวัดผลการดําเนินงานในแตละระดับ 

ระดบั ผูเขารวมการประชุม ผูตดิตามผล ความถี ่
ฝายงาน ผูชวยคณบดี / รองคณบดี และบุคลากร

ในฝายงาน 
คณบดี และผูชวยคณบดี ทุกไตรมาส 

สาขา ประธานสาขา และอาจารยในสาขา คณบดี และประธานสาขา ทุกเดือน 
คณะทํางาน ผูบริหารคณะ และประธานสาขา คณบดี และรองคณบด ี ทุกเดือน 
บุคลากรท้ังคณะฯ ผูบริหารคณะ ประธานสาขา  และ

บุคลากรท้ังคณะฯ 
คณบดี และรองคณบดี เดือนเวนเดือน 

กรรมการประจํา
คณะ 

ผูบริหารคณะ และ กรรมการประจํา
คณะฯ 

คณบดี และรองคณบดี เดือนเวนเดือน 

มหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะฯ สภามหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้หากมีเรื่องเรงดวนสงผลกระทบ หรือเกิดความเสียหายตอคณะฯ จะมีการประชุมคณะทํางานกรณี
พิเศษทันที และหากมีตัวชี้วัดใดที่ไมสอดคลองหรือไดรับผลกระทบจากสถานการณตาง ๆ ก็สามารถแกไข 
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมตัววัดได ซึ่งจากการประชุมคณะทํางาน ในปการศึกษา 2563 ไดมีการปรับเปลี่ยนแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 2.1-1 นอกจากนั้น 
จากการท่ีคณะฯ ไดใช Application ของทั้ง Google และ Microsoft เชน Microsoft Planner ทําใหสามารถ
ติดตามการดําเนินงานโดยคณะทํางานไดอยางทันทวงที ถึงแมจะอยูในสถานการณที่บุคลากรตองดําเนินการ
ปฏิบัติงานจากที่บาน   



59 

ข. การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีแนวทางในการวิเคราะห  ทบทวนผลการดําเนินการ และขีดความสามารถในการดําเนินการ ผาน
รูปแบบการประชุมรวมกันท้ังในระดับคณะทํางาน สาขา ฝายงาน บุคลากรของคณะฯ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ โดยมีรอบระยะเวลาที่ชัดเจน (ตารางที่ 4.1-3)  ทั้งนี้ในการทบทวนผลการดําเนินงานไดใชขอมูลตัวชี้วัดที่
สําคัญแตละสวนที่เกี่ยวของ ทั้งผลการดําเนินงานในปจจุบัน อดีต มาพิจารณารวมกับขอมูลภายนอก ทั้งนี้ตัวอยาง
ของการวิเคราะหทบทวนผลการดําเนินงานดังตารางที่ 4.1-4 
ตารางที่ 4.1-3 ระบบการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงาน 

พันธกิจ ผูรับผิดชอบ ความถี ่ วัตถุประสงค ขอมูลที่ทบทวน วิธีการ
วิเคราะห 

การนําไปใช 

1. ดานการจัด
การศึกษา  

- ฝายวิชาการ 
และ
คณะกรรมการที่
เก่ียวของ 
(คณะกรรมการ
วิชาการ , 
คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ, 
) 
- สาขา 
- ฝายกิจการ
นิสิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 
- ฝายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
Q 
 
 
Q 
 

- การสื่อสารใน
การทํางาน 
- การถายทอด
การดําเนินการ 
- การตัดสินใจ
ดําเนินงาน 
- การติดตามการ
ดําเนินงาน 
- การสรุปการ
ดําเนินงาน 

- แผนการทํางาน 
- คาเปาหมายในการ
ทํางาน 
- กิจกรรม โครงการ
ที่ไดดําเนินการ 
- กระบวนการในการ
ทํางาน 

- SWOT 
Analysis 
- Gap 
Analysis 
- PDCA 
- Benchmark 

- แนวทางการ
ปรับปรุง
หลักสตูรและ
การจัดการ
เรียนการสอน 
- แนวทางการ
จัดกิจกรรมที่
สอดคลองตอ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค 
- ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

2. ดานการ
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ  

ฝายวิจัยและ
สนับสนุนบริการ
วิชาการ  - สาขา 

Q 
 
 
M 

- แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/สงเสริม
การทําวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 

3. ดานการ
พัฒนาชุมชน  

- ฝายกิจการ
พิเศษ 
- ฝายกิจการ
นิสิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 

Q 
 
Q 

- SWOT 
Analysis 
- PDCA 
 

- แนวทางการ
ปรับปรุงการ
จัดโครงการ 
และกิจกรรม
เพ่ือตอบสนอง
ตอชุมชนและ
สังคม 

หมายเหตุ: Q = อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง, M = อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 โดยในทุกเดือนจะมีการประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามและทบทวนผลการดําเนินการในแตละประเด็น
อยางตอเนื่อง และสําหรับ ในปการศึกษา 2563 ที่คณะฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
นั้น เมื่อผานไป 2 ไตรมาส คณะฯ ไดดําเนินการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในไตรมาสที่เหลือ ดังนี้  
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ตาราง 4.1-4 ตัวอยางการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงาน 
พันธกิจ การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงาน 

1. ดานการจัดการศึกษา - การปรับแผนการจัดโครงการของแตละสาขา สืบเนื่องสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ในระลอกที่ 2 และ 3 โดยใหกระทบตอตวัชี้วัดนอยที่สุด 

2. ดานการวจิัยและ
บริการวชิาการ 

- การเรงดําเนินการจัดโครงการบริการวชิาตาม KPI ทีส่งผลกระทบตอการบรรลผุลตามแผนปฏิบตัิ
การคณะฯ  
- การปรับรูปแบบการใหบริการวชิาการ ในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ในโครงการตาง ๆ ที่คณะฯ รับผิดชอบ เชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) เปนตน 

3. ดานการพัฒนาชุมชน - การเขาไปมสีวนรวมของคณะฯ ในการพัฒนาจังหวัด กับ อุตสาหกรรมจังหวดัจันทบุร ี

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(1) ผลการดําเนินการในอนาคต 

  คณะฯ คาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต โดยการทบทวนผลการดําเนินการตาม ข้ันตอนที่ 6 ในภาพ
ที่ 4.1-1  ซึ่งมกีารดําเนินงานดังนี ้
  1) นําผลการดําเนินการที่ไดจากการวิเคราะหและประเมินผลมาทบทวน  

2) ทําการทบทวนคาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว  
3) ศึกษาปจจัยท่ีสามารถสงผลกระทบ ตลอดจนโอกาสและความทาทาย ตอการดําเนินงานในอนาคต มา

ประกอบการตัดสินใจ ทั้งปจจัยภายใน เชน สมรรถนะของคณะฯ และปจจัยภายนอก เชน ขอมูลสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม นโยบายภาครัฐ แนวโนมของเทคโนโลยี รวมถึงขอมูลคูเทียบ เปนตน  

4) ปรับปรุงคาคาดการณ เปาหมายการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด รวมถึงการปรับปรุงแผนกลยุทธ หรือ
แผนปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับสภาวะที่เกิดขึ้น  

ซึ่งหากผลการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย ก็จะมอบหมายใหผูรับผิดชอบวิเคราะหหาสาเหตุ และ
ดําเนินการปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA ตอไป  

ทั้งนี้กระบวนการในการพิจารณาผลการดําเนินการในอนาคตนั้น คณะฯ ไดดําเนินการผานการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกภาคสวนในคณะฯ และมีการถายทอดจากระดับคณะ สูระดับสาขา และฝายงานตาง ๆ เพ่ือ
ดําเนินการแกไขตอไป 
 ซึ่งในปการศึกษา 2563 ที่คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ คณะฯ ไดคาดการ
ผลการดําเนินการในอนาคต เพ่ือกําหนดเปนคาเปาหมายการดําเนินการ โดยไดใชคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย
เปนพื้นฐาน รวมกับการวิเคราะหศักยภาพและขีดความสามารถของคณะฯ เอง ในการกําหนดคาเปาหมายในระยะ
ยาวของคณะ ที่ปรากฎในแผนยุทธศาสตรของคณะ  โดยที่จะมีการทบทวนผลการดําเนินการในอนาคตเพื่อจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกครั้ง 

(2) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม 
คณะฯ มีวิธีการนําผลการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยมีกระบวนการตอไปนี้  

  1) การทําทบทวนประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมของคณะฯ โดยคณะทํางาน ซึ่งจะนําการวิเคราะห
และทบทวนผลการดําเนินงานในหมวด4.1(ข) และการรับฟงลูกคาในหมวด 3.1 มาเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะห
สิ่งท่ีตองดําเนินงานและปรับปรุง  
  2) พิจารณาโอกาส และความทาทาย รวมกับศักยภาพและขีดความสามารถในการทํางานของคณะฯ 
ภายใตทรพัยากรและขอจํากัดที่มี เพ่ือกําหนดเปาหมายในการปรับปรุงและผลักดันใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

3) จัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงตามประเด็นที่สงเสริมการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ 
4) จัดทําแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือรองรับการปลี่ยนแปลงในอนาคต  
5) ถายทอดลงสูระดับปฏิบัติการ โดยจัดทําแผนการปฏิบัติใหครอบคลุมในสวนที่เก่ียวของ  



61 

6) วัดประเมินผล และการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
สําหรับในปการศึกษา 2563 นั้น สืบเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ทําใหหลายโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน ไมสามารถจัดไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  ดังนั้น
คณะฯ จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ โดยให แตละสาขา และ ฝายงานไดทบทวนกิจกรรมการดําเนินการ
เพ่ือที่จะเสนอการปรับปรุงการดําเนินการ โดยใหลําดับประเด็นหรือกิจกรรมที่สําคัญ จําเปนที่จะตองจัด โดย
พิจารณาจาก การบรรลุผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปฏิบัติงานเปนหลัก รวมถึงโอกาสที่สามารถ
ดําเนินการจัดได ตามกรอบระยะเวลาที่เหลือ โดยเมื่อพิจารณาแลว ใหเสนอกลับมาสูคณะทํางานเพื่อ รวมกัน
พิจารณา จัดทําแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการตามขอที่ 4 ตอไป  และถายทอดกลับสูการปฏบิัติตอไป เพื่อให
สามารถบรรลุตามแผนปฏิบัติการ (7.5ข-1) 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู 
ก. ขอมูล และสารสนเทศ 

(1) คุณภาพ 
คณะฯ กําหนดขอมูลสําคัญที่ตองรับประกันความถูกตองเชื่อถือได เปนไปตามวัตถุประสงค คงสภาพ มี

ความนาเชื่อถือ และมีความเปนปจจุบัน ที่ครอบคลุมตามพันธกิจหลัก โดยการใหบริการของสํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยบูรพา และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งการเขาถึงขอมูลของระบบจะแบงตามระดับของผูใชงาน 
และสิทธิในการใชงานที่แตกตางกัน ท้ังนี้ขอมูลและสารสนเทศสําคัญ แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก  

1) ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ใชสําหรับการบริหารจัดการดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตร เชน ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศกึษา ระบบ E-Learning 

2) ขอมูลสารสนเทศ ดานการวิจัย และบริการวิชาการ ใชสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย รับรอง
จริยธรรม ฐานขอมูลวจิัยของมหาวิทยาลัย เชน ระบบ E-Research 

3) ขอมูลดานการบริหารจัดการ ใชในการบริหารจัดการกระบวนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ เชน 
ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบบุคลากร และระบบการประชุมออนไลน 

นอกจากนั้นบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยยังสามารถใช Application ของ Google และ Microsoft 
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยได  สวนการเขาถึงขอมูลสําหรับบุคคลภายนอก ไดแก เว็บไซตของคณะฯ และ
หนวยงานตาง ๆ โดยที่มีกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเปนผูควบคุมคุณภาพของขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตอง
เชื่อถือได เปนไปตามวัตถุประสงค คงสภาพ มีความนาเชื่อถือ และมีความเปนปจจุบัน ผานการกํากับดูแลของ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ และผูชวยคณบดฝีายประกันคุณภาพการศกึษา 
ตารางที่ 4.2-1 กระบวนการทําใหเกิดคุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ 

คุณลักษณะ ดานการศึกษา ดานการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ดานการบริหารจัดการ 

ความถูกตองเชื่อถือ
ไดเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

- การใชฐานขอมูลกลางของ
ระบบงานทะเบยีนและ
ประมวลผลการศึกษา 
- มีการยืนยันกอนบันทึกขอมูล 

- การใชฐานขอมูลกลาง 
 E-Research 
- ใชฐานขอมูลวิชาการที่
นาเชื่อถือ 
- มีการยืนยันกอนบันทึกขอมูล 

- การใชระบบกลางของ
มหาวิทยาลยั เชน ระบบบญัชี
สามมติิ 
- มีการยืนยันกอนบันทึกขอมูล 

คงสภาพ Data Backup โดยสํานักคอมพิวเตอร 
มีความนาเช่ือถือ User Verification, Real Time Database, Recovery Plan โดยสํานักคอมพิวเตอร 
ความเปนปจจุบัน Online Real Time 
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 ในปการศึกษา 2563 สืบเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ที่ทําใหบุคลากรตองดําเนินการปฏิบัติงานจากที่บาน ไมไดเขามาที่สํานักงาน และปญหาการสงขอมูลทางอีเมลที่ไม
สะดวกตอการสืบคนขอมูล ดังนั้นคณะฯ จึงไดนําระบบ E-Document ของมหาวิทยาลัยมาใชงานควบคูกับการ
แจงขอมูลผานอีเมลในเบื้องตน ทําใหขอมูลมีการจัดเก็บและสืบคนขอมูลไดมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในดานการ
ติดตามการดําเนินงานของคณะ ฯ นั้น คณะฯ ไดเริ่มนํา Microsoft Planner มาใชในการทํางาน ซึ่งคณะทํางาน
สามารถที่จะเขาถึงและใชงานในการทํางานได และมีแนวทางที่จะนําไปใชในสาขา และฝายงานตอในอนาคต 

(2) ความพรอมใช 
  ระบบสารสนเทศท่ีใชในการตอบสนองตอกลยุทธ กฎระเบียบ ความตองการของผูใชงาน ในขอ4.2ก(1)  
ไดรับการดูแลโดยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา และมีโครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เปนผูรับผิดชอบอํานวยความสะดวกใหเกิดความพรอมใชงานแกคณะ
ตางๆ ในวิทยาเขตจันทบุรี   
 แตในปการศึกษา 2563 ก็ยังประสบปญหาดานสัญญาณอินเทอรเน็ตจากภายนอกที่เขาสูในวิทยาเขต
จันทบุรี ทําใหการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ เกิดการหยุดชะงักไมสามารถใชงานได  ซึ่งทางคณะฯ ไดมีการ
ประสานกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุร ีและสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือหาทางแกไขปญหา เชน การทําความรวมมือ
กับบริษัทเอกชนในการขยายสัญญาณเขาในวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อเปนชองทางสํารองในการสรางความพรอมการ
ใชงานของระบบสารสนเทศ  
ข. ความรูของสถาบัน 

  (1) การจัดการความรู 
  คณะฯ มีแนวทางในการจัดการความรู ดังนี ้
 1) กําหนดองคความรูที่จําเปน และตองการผลักดันของคณะฯ  
  2) การคนหา เก็บรวมรวมองคความรู จากตัวบุคคล และเอกสารการบันทึกตางๆ 
 3) การสรางเปนองคความรู ซึ่งไดจากการคนหารวบรวมและถอดออกเปนลักษณะของเอกสารสรุป หรือ 
แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม 
 4) การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งในรูปแบบโครงการ การจัดอบรม และการนําเสนอ
สารสนเทศตางๆ 
 5) ผลักดันใหเกิดการนําองคความรูดังกลาวสูการปฏิบัติงานจริง 
 6) ประเมินผลหลังการนําองคความรูไปใชงาน 
 สําหรับในปการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563 นั้น คณะฯ ไดมุงเนน องคความรูดานการผลักดัน
บุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงทางวิชาชีพ โดยไดรวบรวมองคความรูทั้งจากบุคลากรของคณะ 
และเอกสาร แหลงความรูตาง ๆ มาสรางเปนองคความรู และจัดการถายทอดท้ังในรูปแบบที่เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และโครงการพ่ีเลี้ยงตามความสมัครใจ  และมีการติดตามประเมินผลความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งดวย
กิจกรรมในลักษณะนี้ ทําใหอัตราการมีตําแหนงทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว (7.3ก(4)-3-4) 

(2) วิธปีฏิบัติที่เปนเลิศ 
  จากแนวทางในการจัดการความรู ใน 4.2 ข(1) ในข้ันตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 นั้น คณะฯ มีการ
กระบวนการในการคนหา ระบุวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศในองคกร รวมถึงการถายทอดองคความรู ดังนี ้
 1) คนหา รวบรวมและระบุวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากผลลัพธที่มีการยืนยัน ซึ่งอาจมาจากรางวัล หรือการ
ประเมินจากภายในและภายนอกคณะฯ 

2) วิเคราะหความสอดคลองของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ที่สามารถผลักดันยุทธศาสตร หรือ สามารถ
ตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธของคณะฯ 

3) ใชกระบวนการจัดการความรูในการถายทอดไปสูในระดับตางๆ 
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  ซึ่งคณะฯ ไดรับความอนุเคราะหจาก รศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ซึ่งเปนบุคลากรที่ไดรับการยอมรับจาก
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เปนบุคลากรหลักในการวางแผน และดําเนินการรวมกับ ผศ.ธนนทรัฐ นาคทั่ง ผศ.
ดร.สมบัติ ฝอยทอง ผศ.ดร.สุคนทิพย เถาวโมลา ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล  ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน ผศ.ดร.มณีรัตน 
คูหาพิทักษธรรม ผศ.ดร.สุพรรณิการ สมใจเพ็ง และผศ.ไพฑูรย ศรีนิล รวมกันจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมถึงการเปนพี่เลี้ยงใหกับคณาจารยท่ีตองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

(3) การเรียนรูระดับสถาบัน 
  ในปการศึกษา 2563 สืบเนื่องจากการที่คณะฯ ไดผลักดันองคความรูดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ใหแกบุคลากรในองคกร โดยเฉพาะบุคลากรใหมที่จําเปนตองไดตําแหนงทางวิชาการถึงสามารถตอสัญญาในการ
ทํางานได ดังนั้นจากโครงการพ่ีเลี้ยงนั้น ทําใหอาจารยใหมของคณะฯ และอาจารยที่ตองการทําตําแหนงทาง
วิชาการ จะไดรับการปลูกฝงและถายทอดการดําเนินการ ทั้งในดานการเขียนเอกสารประกอบการสอน  การ
ทํางานวิจัย และการตีพิมพผลงานวิจัย  
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หมวด 5  บุคลากร 
5.1 สภาวะแวดลอมดานบุคลากร 
ก. ขีดความสามารถและอตัรากําลังบุคลากร 

(1) ความจําเปนดานขดีความสามารถและอตัรากําลัง 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหบรรลุตอวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร ตลอดจนแผน

ดานบุคลากรมีหลายองคประกอบที่ตองคํานึงถึง รายละเอียดตามภาพที่ 5.1-1 ซึ่งการวางแผนอัตรากําลังถือวา
เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ โดยคณะฯ ไดมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายบริหาร และประธานสาขา รวมกัน
ดําเนินการในการบริหารจัดการขีดความสามารถ และอัตรากําลังของบุคลากร ซึ่งในการพิจารณาคํานวณกรอบ
อัตรากําลัง โดยแบงเปน 2 ประเภท (ตารางท่ี P.1-3) คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมตอการขับเคลื่อนพันธกิจ ทั้งนี้คณะฯ 
มีแนวทางและเกณฑในการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง ดังแสดงในตารางที่ 5.1-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1-1 องคประกอบการบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 
ตารางที่ 5.1-1 แนวทางและเกณฑในการพิจารณากําหนดอัตรากําลัง จําแนกตามประเภทของบุคลากร 

ประเภทของบุคลากร แนวทาง/เกณฑในการกําหนดอัตรากําลัง 
สายวิชาการ - สาขาประเมินถึงความตองการดานขีดความสามารถในการทํางานทางวิชาการ และในดาน

อัตรากําลัง 
- คณะฯ ดําเนินการจัดสรรอัตรากาํลังใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิและตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย 
- คณะฯ พิจารณาอตัรากําลังตามคา FTES ของสาขาวิชา สัดสวนอาจารยตอผูเรียน ภาระงาน
การสอน และภาระงานอื่นที่รับผดิชอบ 
- คณะฯ ดําเนินการจัดสรรบุคลากรใหแตละสาขาเกินกวาเงื่อนไขของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติสาขาละ 1 คน เพื่อใหสนับสนุนการจัดการศึกษาของสาขาท่ีตอง
สนับสนุนสาขาและคณะอื่นๆในวิทยาเขตจันทบุรี และเปนการรองรับกรณีที่อาจารยลาออก หรือ 
ลาศึกษาตอเพื่อใหการดําเนินการของสาขาสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ไมเกิดปญหาเรื่อง
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

สายสนับสนุนวิชาการ - คณะฯ กําหนดอัตรากําลัง โดยการประเมินความตองการดานขีดความสามารถในการทํางาน 
และคํานวณตามเกณฑภาระงาน ซึ่งเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ แผนยุทธศาสตร/ คานิยมองคกร/ แผนดานบุคลากร 

การวิเคราะหงาน 

การวางแผนอัตรากําลัง 

การบริหารเงินเดือน
และคาตอบแทน 

การสรรหาและคัดเลอืก 

การพัฒนาผลการ
ปฏิบัตงิาน 

การบริหารจดัการ
สมรรถนะบุคลากร 

ความกาวหนาในการทํางาน 

คุณภาพของบุคลากร: 1) ความพึงพอใจของบุคลากร  2) ความผูกผนั  3) ความกาวหนาในอาชีพการงาน 
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อยางไรก็ตาม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร คณะฯ ไดสงเสริมใหบุคลากรทุกคน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพในศาสตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง (7.3ก(4)-5) จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2563 พบวา คณะฯ มีการบริหาร
อัตรากําลังเปนตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว (7.3ก(1)-1) โดยมีอัตราวางจํานวน 3 อัตราที่อยูระหวางการตําเนิน
การสรรหาและคัดเลือก 

(2) บุคลากรใหม 
คณะฯ ไดพิจารณากรอบอัตรากําลังตามผลวิเคราะหขีดความสามารถและอัตรากําลัง จัดทําแผนบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและรองรับการดําเนินงานของคณะฯ ซึ่งมีผูชวยคณบดีฝาย
บริหาร รับผิดชอบดูแลงานบริหารงานบุคคลใหดําเนินการสรรหา วาจาง และบรรจุพนักงาน ใหสอดคลองกับแผน
ที่ไดกําหนดไว สําหรับบุคลากรใหมนั้น มีข้ันตอนการดําเนินงานทีสําคัญ 4 ขั้นตอน รายละเอียดดังตารางท่ี 5.1-2 
ตารางที่ 5.1-2 กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจ ุและรักษาไวซึ่งบุคลากรใหม 

ขั้นตอน กระบวนการ/แนวทางการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
1) การสรรหา
บุคลากร 

- กําหนดคุณสมบัต ิเงื่อนไข และกรอบภาระงานการรับผิดชอบ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือคัดเลือกบุคลากร 
- ประกาศรับสมัครผานชองทางตาง ๆ 

- สาขา 
- คณะฯ 
- กจ. (วทิยาเขตจันทบุร)ี 

2) การคัดเลือก 
 

- คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกตามที่ไดประกาศไว ประกอบดวย 
การสอบขอเขียนเพ่ือพิจารณาความรูความสามารถ และการสอบสัมภาษณ 
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบสอน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
- กําหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- สาขา 
- คณะฯ 
- คณะกรรมการท่ีไดรับ
การแตงตั้ง 

3) การบรรจุ 
 

- เมื่อมีผูผานเกณฑคุณสมบัติเปนที่เรียบรอย จะไดมีการติดตอใหทําสัญญา
การปฏิบัติงาน 
- การกําหนดระยะการทดลองงานตามแตประเภทของบุคลากร ซึ่งคณะฯ และ
สาขาจะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองงานควบคูไป 

- สาขา 
- คณะฯ 
- คณะกรรมการท่ีไดรับ
การแตงตั้ง 
- กจ. (วิทยาเขตจันทบุร)ี 

4) การรักษาไวซึ่ง
บุคลากรใหม 
 

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 
- การดูแลอาจารยใหมผานระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง ซึ่งครอบคลุมทั้งในดานภาระ
งานของบุคลากร การประพฤติตัวท่ีเหมาะสม ภารกิจหนาที่ ระเบียบขอปฏิบัติ
ตาง ๆ ชีวิตความเปนอยู และการปรับตัวเขากับองคกร  
- การพัฒนาความรูความสามารถตามเกณฑสมรรถนะ 
- การจัดทําแผนพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล เพ่ือเปนการเตรียมการใหกับ
บุคลากรพัฒนาตนเองตามเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญา และเพ่ือการตอ
อายุสัญญาจาง ทั้งเรื่องของภาระงานขั้นต่ํา การทําตําแหนงทางวิชาการ 
ตลอดจนการศึกษาตอของแตละบุคคล 

- สาขา 
- คณะฯ 

  จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2563 พบวา คณะฯ มีบุคลากรใหมทั้งสิ้นจํานวน 1 ราย เปนอาจารย
ประจําสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ซึ่งบุคลากรใหมไดผานกระบวนการของการดูแลรักษา
บุคลากรใหมเพ่ือใหม่ันใจวาบุคลากรที่รับใหมจะสามารถปรับตัวเขากับองคกรได (7.3ก(1)-2) อยางไรก็ตาม
ประเด็นของบุคลากรใหมนั้นคณะฯ ไดใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสวนของการสรรหาและรักษาไว
ซึ่งบุคลากร ถือไดวามีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเปนอยางมาก 

  (3) การจัดการการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร 
คณะฯ กําหนดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับองคกรและบุคลากร ซึ่งเปนขอมูลนําเขาสําคัญในการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสําคัญดานบุคลากรเพ่ือใหมั่นใจวา
สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการลดจํานวนของบุคลากรและลดผลกระทบที่สําคัญ ซึ่งจากการ
พิจารณาชวงอายุของบุคลากรในภาพรวม พบวา มีอายุเฉลี่ยระหวาง 30-45 ป จึงยังไมมีปญหาในเรื่องของการ
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จัดหาอัตราทดแทนการเกษียณ ซึ่งในปการศึกษา 2563 พบวา คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สงผลกระทบ
ตอบุคลากร 1) ความตองการบุคลากรใหมในสาขาบริหารธุรกิจ 2) ความตองการอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรใหม ปการศกึษา 2564 และ 3) การลาออกของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 
1 คน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสําคัญขางตน สงผลตอปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

ทั้งนี้เพ่ือเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร คณะฯ ไดคํานวณอัตรากําลังที่เหมาะสมดวยการใช
ภาระงานที่คํานวณจากการปฏิบัติงานจริง และแผนการบริหารกรอบอัตรากําลังที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร มี
การเปดกรอบขอรับอัตราใหม การดําเนินการเปดรับสมัครเพื่อขออัตราทดแทน และการกําหนดแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีอยูเพ่ือตอบสนองตอภารกิจของคณะฯ นอกจากนั้นคณะฯ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรเพ่ือใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองตอความตองการของหลักสูตร โดยจะมีการทบทวนท้ังใน
สวนของอัตรากําลัง ทักษะความสามารถที่จําเปนอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะในชวงกอนหมดปงบประมาณ และกอน
เปดภาคการศึกษา เพ่ือใหมีระยะเวลาในการดําเนินงานทันตอการบริหารจัดการ 

(4) การทํางานใหบรรลุผล 
คณะฯ ไดวางแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือมุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพในการทํางานและ

ผลสําเร็จขององคกร ผานกลไก 2 ที่สําคัญ คือ การอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถตามแผนยุทธศาสตร  และ
การสงเสริมการทํางานเปนทีม โดยท้ัง 2 กระบวนการ ดําเนินการอยางสอดคลองกัน รายละเอียดดังนี ้

1) การอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถตามแผนยุทธศาสตร คณะฯ ไดสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ และทักษะที่สามารถนํามาใชในการสนับสนุนการทํางาน 

2) การสงเสริมการทํางานเปนทีม ซึ่งนอกจากการที่บุคลากรจะมีการดําเนินงานในรูปแบบของสาขาแลว 
ยังไดกําหนดการรวมกันทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการตาง ๆ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารคณะฯ 
โดยไดกําหนดใหแตละคณะกรรมการ ตองมีตัวแทนของแตละสาขาเขารวมเปนกรรมการ ทั้งนี้บุคลากรทุกคนตอง
มีสวนรวมเปนคณะกรรมการอยางนอย 1 ชุด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการกระตุนการมีสวนรวมของบุคลากร 
ทําใหเกิดการบูรณาการและทํางานรวมกันระหวางสาขาตาง ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ และวัฒนธรรม
การทํางานที่หลากหลาย ตามสมรรถนะหลักของคณะฯ (ตาราง P.1-2) ที่ไดกําหนดไว  

ในปการศึกษา 2563 มีรายละเอียดของคณะกรรมการ ดังตารางที่ 5.1-3 โดยการดําเนินการดังกลาวเปน
การสงเสริมใหงานของคณะฯ บรรลุผลสําเร็จ เกิดการประสานการทํางาน และกระตุนใหบุคลากรรวมกันสราง
ผลงานใหกับคณะฯ 
ตารางที่ 5.1-3 คณะกรรมการตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

คณะกรรมการ ผูบริหารท่ีกํากับดแูลคณะกรรมการ 
1) คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 คณบด ี
2) คณะกรรมการดานวิชาการ  ประจําปการศึกษา 2563 รองคณบด ี
3) คณะกรรมการดานการฝกงานภายในประเทศของนิสิต ปการศึกษา 2563 รองคณบด ี
4) คณะทํางานสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2563 รองคณบด ี
5) แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนการกําหนดภาระงานของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2564 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 

6) คณะกรรมการตรวจสอบการคํานวณภาระงานของขาราชการพลเรือนและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2564 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 

7) คณะกรรมการดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวชิาการแก
สังคม 

8) คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
2564 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวชิาการแก
สังคม 
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คณะกรรมการ ผูบริหารท่ีกํากับดแูลคณะกรรมการ 
9) คณะกรรมการดานกิจการนิสิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2563 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนสิิตและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10) คณะกรรมการดานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563 ผูชวยคณบดีฝายประกันคณุภาพการศึกษา 
11) คณะกรรมการดานกิจการพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2564 ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
12) คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
2564 

- 

13) คณะทํางานสนับสนุนการขาสูตําแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
2564 

คณาจารยท่ีมีตาํแหนงทางวิชาการเปนผูขัน
เคลื่อน รวมกับผูชวยคณบดฝีายบริหาร 

 ท้ังนี้ในปงบประมาณ 2564 คณะฯ ยังสงเสริมการทํางานใหบรรลุผลผานหลายวิธีการ อาทิ การสงเสริม
การใชเทคโนโลย ีและระบบตางๆ เขามาชวยในการทํางานสะดวกมากขึ้น รวมถึงยังมีโครงการตางๆ ที่ผลักดันการ
ทํางานของบุคลากรใหบรรลุตามเปาหมาย โดยเฉพาะในประเด็นของการผลักดันในคณาจารยในคณะฯ มีตําแหนง
ทางวิชาการ นั้น คณะฯ ไดมีโครงการสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งใหคณาจารยในคณะฯ ที่มีความ
ประสบการณและไดรับตําแหนงทางวิชาการแลว มาเปนพี่เลี้ยงในกรผลักดันใหคณาจารยรุนนองในการเตรียมตัว
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงคณะฯ ยังสนับสนุนทางออมผานการใหทุนวิจัยภายในคณะฯ ซึ่งในการคัดเลือกผู
ไดรับทุนวิจัยนั้น อาจารยรุนใหม และอาจารยที่กําลังเตรียมตัวเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการจะไดรับการพิจารณาใน
ลําดับแรกๆ อีกดวย 
ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 

(1) สภาวะแวดลอมของการทํางาน 
การสรางบรรยากาศการทํางานใหเก้ือหนุนและมีความมั่นคงตอการทํางานนั้น คณะฯ ไดรวมมือกับกอง

บริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการจัดการสภาพแวดลอมภายนอก ใหมีสุขภาวะท่ีดี เหมาะสมกับการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางการดําเนินการของคณะ ฯ ในการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวย 1) 
สํารวจความตองการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน ผานการดําเนินการของสาขา 2) ประชุมรวมคณะทํางาน
เพ่ือสรุป จัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนตอการปรับปรุงสภาพการทํางาน 3) ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การทํางาน โดยแบงเปนการดําเนินการโดยคณะฯ และประสานงานกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีในการ
ดําเนินการจัดการ 4) แจงผลการดําเนินการและประเมินความพึงพอใจ และ 5) นําผลการประเมินมาวิเคราะห 
เพ่ือจัดทําแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการ และเสนอการบริหารจัดการรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุร ี
 โดยการดําเนินงานที่คณะฯ รับผิดชอบ ประกอบดวย การปรับปรุงหองทํางานใหเกิดความสะดวก เปน
สัดสวน เหมาะสมกับการทํางาน รวมถึงการจัดเครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑและวัสดุสํานักงานใหเพียงพอและ
เหมาะสมตอการทํางาน ในขณะที่การดําเนินการที่อยูในความรับผิดชอบของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
ประกอบดวย การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร การจัดการดานการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เปน
ตน  รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพ เชน สนามกีฬา สระวายน้ํา หองพยาบาล เปนตน ทั้งนี้กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรีไดมีระบบสารสนเทศที่รับการแจงถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ และมีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจในการสภาพแวดลอมการทํางานเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการ (7.3ก(2)-1, 
7.3ก(2)-2, 7.3ก(2)-3, 7.3ก(2)-4) 
 ท้ังนี้ในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา ซึ่งอยูระหวางสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 
(COVID-19) ซึ่งคณะฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรจึงไดกําหนดใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานจากที่บาน และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน รวมกับการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ (On Site) 
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีระบบการกํากับติดตามการทํางานผานสาขาเพื่อลดความเสี่ยงใน
การทํางานใหกับบุคลากรในคณะฯ ทั้งนี้เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีความสะดวกและคลองตัวมากข้ึน คณะฯ 
ไดดําเนินจัดสถานที่สําหรับการสอนออนไลน มีการเตรียมหองสอน และอุปกรณที่จําเปนสําหรับการสอนออนไลน 
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เพื่อรองรับบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีการจัดการหองปฏิบัติการใหมีความ
เหมาะสมและปลอดภัย เปนไปตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ตามระบบ ESPRel อีกดวย 

(2) นโยบาย และสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร 
  คณะฯ ไดดําเนินนโยบายและสิทธิประโยชนตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5.1-4 โดยในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาไดมีการดําเนินการบริหารจัดการดานสวัสดิการรวมทั้ง
มหาวิทยาลัย เพื่อการดําเนินการที่เปนเอกภาพ ซึ่งสําหรับสวนงานในวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรีจะเปนหนวยงานประสานงานในการเบิกจายสวัสดิการตางๆ ทั้งนี้สิทธิประโยชนดังกลาวมีทั้งในสวนที่เปน
ภาคบังคับ (ทุกคนไดรับเหมือนกัน) และสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมจากการที่บุคลากรเขารวมเปนสมาชิก ซึ่งคณะฯ ได
มีการสํารวจความพึงพอใจตอสวัสดิการและสิทธิประโยชน เพ่ือสะทอนแกมหาวิทยาลัยในการจัดสวัสดิการใหแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย (7.3ก(2)-2) 
ตารางที่ 5.1-4 รายละเอียดของสิทธิประโยชนของขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัย 

ประเภท รายละเอียดของสิทธิประโยชน 
สวัสดิการมหาวิทยาลัย 
(ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางมหาวิทยาลัย) 

1) คาประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตรายป แกผูปฏิบัติงานเทาที่จายจริงคนละ
ไมเกิน 6,000 บาทตอป 

2) คาตรวจสุขภาพประจําปคนละไมเกิน 2,000 บาทตอป 
3) คาสงเคราะหผูปฏบิัติงานเนื่องในโอกาสตางๆ   
(ก) การสมรสโดยนติินัย (ใหจายคนละไมเกิน 2,000 บาท)  
(ข) การอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจญ (ใหจายคนละไมเกิน 2,000 บาท)  
(ค) การรับขวัญบตุรแรกเกิด (ใหจายครั้งละไมเกิน 1,000 บาท)  
(ง) การเสยีชีวิตของผูปฏิบติังานในมหาวิทยาลัย (ใหจายจริงคนละไมเกิน 10,000 บาท) คา

สนับสนุนคาพวงหรดี การเสียชีวิตของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ในนามมหาวิทยาลัยคน
ละไมเกิน 2,000 บาท และในนามสวนงานคนละไมเกิน 2,000 บาท)  

(จ) การเสยีชีวิตของบิดา มารดา คูสมรส บุตร ของผูปฏิบัติงาน (ใหจายจริงคนละไมเกิน 5,000 
บาท) คาสนับสนุนคาพวงหรดี การเสยีชีวิตของบิดา มารดา คูสมรส บุตร ของผูปฏิบัติงาน 
(ในนามมหาวิทยาลยับูรพาไมเกิน 2,000 บาท ในนามสวนงานไมเกิน 2,000 บาท)  

4) คาสนับสนุนคาพาหนะเหมาจาย เพื่อไปรวมงานสมรส อุปสมบท งานศพของผูปฏิบัติงาน 
เทาที่จายจริงงานละไมเกิน 20,000 บาท และสําหรับบิดา มารดา คูสมรส บุตรกรณีเสยีชีวิต งาน
ละไมเกิน 10,000 บาท  
5) คาสงเคราะหกรณีประสบภยัพิบัติ สําหรับผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนภยัพิบัติรายแรงตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการใหความเห็นชอบที่เกิดตอบานที่พักอาศัยอยูจริงในปจจุบันและสงผลกระทบตอ
ความเปนอยูในการดํารงชีวิตครอบครัวละไมเกิน 10,000 บาท  
6) กรณีเจ็บปวย   
(ก) ประสบอุบตัิเหตุขณะปฏิบัติงานในหนาที่ จายไมเกินคนละ 1,000 บาท  
(ข) คาเยี่ยมไขผูปฏิบัติงานในนามสวนงาน (กรณีเปนผูปวยใน) คนละไมเกิน 1,000 บาท ตอครั้ง 

ปละไมเกิน 3 ครั้ง  
7) คาทําฟนเพื่อการรักษายกเวนทันตกรรมเพ่ือความสวยงาม เทาทีจ่ายจริงคนละไมเกิน 1,000 
บาทตอป  
8) คาเลาเรยีนและคาธรรมเนียมการศึกษาบุตรที่ศึกษาในประเทศไทย (ตามอัตราในประกาศ) 

สมาชิกสโมสรบุคลากร (สมัคร
ใจ) 

1) เขารวมกิจกรรมตางๆ ซึ่งสโมสรบุคลากรไดจัดขึ้นไมตองจายเงินตามขอกําหนด หรือจาย
บางสวนตามขอกําหนดท่ีตกลงกัน  
2) เขาสูการสมรส คนละ 1,000 บาท  
3) สมาชิกอุปสมบท คนละ 1,000 บาท 
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ประเภท รายละเอียดของสิทธิประโยชน  
4) สมาชิกถึงแกกรรม คนละ 1,000 บาท พรอมจัดพวงหรีดในนามสโมสรบุคลากรมลูคา ไมเกิน 
1,500 บาท  
5) บิดา มารดา คูสมรส หรือบตุรของสมาชิกถึงแกกรรม คนละ 1,000 บาทพรอมจัดพวงหรีดใน
นามสโมสรบุคลากร 
มูลคา ไมเกิน 1,000 บาท  
6) เงินคาของขวัญในกรณีที่สมาชกิเจ็บปวยท่ีตองเขารักษาในสถานพยาบาลเปนคนไขใน ไมเกิน 
800 บาท  
7) สมาชิกเกษียณอายุการปฏิบติังาน ใหของขวัญในนามสโมสรบุคลากร ไมเกิน 2,000 บาท 

ประกันสังคม (พนักงานและ
ลูกจางมหาวิทยาลัย) 

สิทธิ์ตามผูประกันตนมาตรา 33 

ประกันสุขภาพกลุม 
(ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางมหาวิทยาลัย) 

คารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยซ่ึงมหาวิทยาลยัจัดทําใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง
มหาวิทยาลยั ความคุมครองตามกรมธรรมของบริษัทประกัน 

ประกันอุบัติเหตุกลุม 
(ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางมหาวิทยาลัย) 

คารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุซึ่งมหาวิทยาลยัจัดทําใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง
มหาวิทยาลยั ความคุมครองตามกรมธรรมของบริษทัประกัน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สมัคร
ใจ) 

เงนิสมทบจากหนวยงาน (ขึ้นอยูกับอายุสมาชิก) 

สหกรณออมทรัพย มศว. 
(สมัครใจ) 

เงนิออม เงนิปนผล เงนิสงเคราะหกรณีตางๆ 

ชพค. (สมัครใจ) เงนิฌาปนกิจสงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกความตาย (ขึ้นอยูกับอายุสมาชิก) 
สวัสดิการสินเช่ือกันธนาคารท่ี 
MOU กับมหาวิทยาลัย 

สินเช่ือเคหะ สินเชื่อสวนบุคคล อัตราดอกเบี้ยต่ํากวากลุมลูกคาทั่วไป กับธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ธนาคารกรุงไทย 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

(1) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพนั 
คณะฯ ไดกําหนดปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร โดยการประชุมคณะทํางานบริหาร การ

สอบถามรายบุคคลจากผูบริหารคณะฯ และการสํารวจโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาใชในการพิจารณากําหนดเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร ทั้งนี้ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรท้ังสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1 ซึ่งปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน จัดเปนขอมูลสําคัญท่ีทางคณะฯ 
ใชเปนแนวทางจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ือสงเสริมความผูกพันและผลักดันผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ใหดีมากยิ่งข้ึน 
ตารางที่ 5.2-1 ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรกับคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

กลุมบุคลากร ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพนั ผลลัพธ 
สายวิชาการ (อาจารย) และ
สายสนับสนุนวิชาการ 

- การไดรับการยอมรับจากผูบังคบับัญชาและเพ่ือนรวมงาน   
- การไดรับมอบหมายงานที่มีความทาทายความสามารถ  
- ความกาวหนาในการทํางาน  
- ความมั่นคงในการทํางาน  
- การมีหัวหนาที่ด ี  
- การมีทีมงานและเพ่ือนรวมงานที่ด ี 
- การมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
- การมีคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีด ี 
- หนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ 

7.3ก(3)-3 
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กลุมบุคลากร ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพนั ผลลัพธ 
สายวิชาการ (อาจารย) - มีทีมงาน/เพ่ือนรวมงานที่ด ี

- ไดรับการยอมรับจากผูบังคบับัญชาและเพ่ือนรวมงาน 
- มีหัวหนาที่ดี 

สายสนับสนุนวิชาการ - มีทีมงาน/เพ่ือนรวมงานที่ด ี
- มีหัวหนาที่ดี 
- มีสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- หนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ 

  (2) การประเมินความผูกพัน 
สําหรับการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะฯ นั้นไดมีการดําเนินการท้ังในทางตรงและ

ทางออม ซึ่งการประเมินในทางตรงจะดําเนินการปละอยางนอย 1 ครั้ง ดวยแบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย และ
แบบสอบถามที่คณะฯ ดําเนินการ สวนการประเมินทางออมจากขอมูลเชิงประจักษนั้นพิจารณาจากอัตราการคง
อยูของบุคลากร การประเมินการแนะนําบุคลากรเขาทํางาน และผลการปฏิบัติการที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของคณะฯ 
(ตารางท่ี 5.2-2) 

ตารางที่ 5.2-2 วิธีการประเมินความผูกพันของบคุลากร 
ลักษณะการประเมิน วิธีการประเมิน ผลลัพธ 

ทางตรง - การสํารวจความสุข 
- การสํารวจความผูกพันบุคลากร 
- การสํารวจความพึงพอใจดานสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนคุณภาพชีวติ และการทํางาน  

7.3ก(2)-2 
7.3ก(2)-5 
7.3ก(3)-3 

ทางออม  - การคงอยูของบุคลากร 
- การลาออกของบุคลากกร 
- อายุงานเฉลี่ยของบุคลากร 
- การแนะนําใหผูที่รูจักสมัครเขาทํางาน 
- ผลการปฏิบัติการที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของคณะฯ 

7.3ก(3)-1 -2 
7.3ก(3)-4 -6 

ข. วัฒนธรรมองคกร 
แตเดิม คณะฯ ไดนําคานิยมองคกรของคณะฯ คือ “BUUSA” มาปรับใชเปนวัฒนธรรมองคการ และ

เนื่องจากในปการศึกษา 2563 ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คานิยม รวมถึงการกําหนด
วัฒนธรรมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งทางคณะทํางานบริหารไดรวมกันพิจารณาแลวเล็งเห็นวา เพ่ือ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในคณะฯ และในมหาวิทยาลัย จึงไดนําวัฒนธรรมองคกร ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา คือ “ONE” (ตาราง P.1-2) มาเปนวัฒนธรรมองคกรในคณะฯ ดวย  รวมกับการสงเสริมคานิยม
องคกร ในปจจุบัน “B-U-R-A-P-H-A S-A” โดยที่มีการถายทอดสรางการรับรู นําสูการปฏิบัติตนของบุคลากรใน
คณะฯ  (7.3ก(1)-7, 7.3ก(1)-8, 7.3ก(1)-9 และ 7.3ก(1)-10) 

  นอกจากนั้นเพื่อใหวัฒนธรรมองคกรและคานิยมองคกร ถูกนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ผูบริหาร
คณะฯ ไดประพฤติตนใหเปนแบบอยางแกบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรมีการปรับตัวมุงพัฒนาการทํางานเพื่อ
ตอบสนองตอพันธกิจของคณะฯ ทั้งนี้ในปการศึกษา 2563 คณบดีไดรับตําแหนงเปนวาระที่ 2 ซึ่งยังคงมีผูบริหาร
เปนชุดเดิมทําใหการดําเนินงานของคณะฯ ยังคงตอเนื่องเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน  คานิยม และวัฒนธรรมองคกร 
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 

(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
คณะฯ มีแนวทางในการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อสนับสนุนใหเกิดการทํางานที่มีผลการ

ดําเนินงานท่ีดี รับผิดชอบโดยคณะกรรมการภาระงาน ผาน 2 กระบวนการ ไดแก กระบวนการจัดทําขอกําหนด
การประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะฯ และการยกยองชมเชยและการใหเงินรางวัลตอบแทนพิเศษตามภาระ
งาน รายละเอียดดังนี ้
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1) กระบวนการจัดทําขอกําหนดการประเมินภาระงานของบุคลากรในคณะฯ อยางมีสวนรวม โดย
บุคลากรทุกคนจะดําเนินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานรวมกับคณบดี ในชวงตนปงบประมาณ และปลายป
งบประมาณบุคลากรทุกคนจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานงานตามที่ระบุในขอตกลงดังกลาว โดยขอมูล
ดังกลาว จะนําไปสูการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตอไป ทั้งนี้ภาระงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวย 
ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานวิชาการ ภาระงานบริหาร และ ภาระงานอ่ืนๆ สวนภาระงานสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน ไดแก ภาระงานจากงานในตําแหนงความรับผิดชอบ งานปฏิบัติการทางเทคนิค/ทาง
วิชาการ งานพัฒนาศักยภาพตนเอง งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ และ ภาระงานบริหารและงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

ทั้งนีข้อกําหนดการประเมินภาระงานของบุคลากรจะดําเนินการภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กําหนดและทบทวนภาระงานฯ ซึ่งมีผูชวยคณบดีฝายบริหารเปนผูดูแลรวมกับคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนจาก
แตละสาขา อยางไรก็ตามจะมีการทบทวนขอกําหนดการประเมินภาระงาน เพ่ือทําใหเกิดความเหมาะสมจาก
ขอเสนอแนะที่ไดรับฟงจากบุคลากรตางๆ  เพ่ือเปนขอตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคนในการ
กําหนดคาเปาหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) ซึ่งในปการศึกษา 2563 คณะฯ เล็งเห็นความสําคัญของการ
กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) จึงไดดําเนินการปรับสัดสวนภาระงานดานตางๆ ใหมีความ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรใหมากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกลาวจะชวยใหการประเมินและจัดการผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ 

2) การยกยองชมเชยและการใหเงินรางวัลตอบแทนพิเศษตามภาระงาน สําหรับบุคลากรที่ไดสรางผลงาน
ดีเดน ทําคุณประโยชน หรือสรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ ผูบริหารคณะฯจะใหการยกยอง ชมเชย ในโอกาสตาง ๆ 
เชน ในการประชุมคณะฯ หรือ โครงการสานสัมพันธของคณะ  และสําหรับการใหเงินรางวัลตอบแทนพิเศษตาม
ภาระงาน จะอยูในรูปแบบการกระตุนการสรางผลงานวิชาการ ซึ่งคณะฯ และมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนเงินรางวัล
ใหเปนพิเศษเพื่อเปนการจูงใจแกบุคลากรในการทํางานวิจัยและตีพิมพเผยแพร เปนการยกระดับการดําเนินการ
ดานการวิจัยของคณะฯ ใหดียิ่งข้ึน 

(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการเรียนรูและการพัฒนาสนับสนุนความตองการขององคกรและการพัฒนาตนเองของบุคลากรจะ

เปนการดําเนินการรวมกันระหวางคณะทํางานบริหาร กับสาขาในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยใชขอมูลจาก
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทั้งนี้การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะมุงเนน 2 ดาน คือ 1) การมุงเนน
ตอบสนองตอพันธกิจและสนับสนุนการทํางานผานการกําหนดสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับบุคลากร และ 2) การ
มุงเนนความตองการของบุคลากรแตละสายงาน ซึ่งหลังจากพิจารณาจุดที่ควรพัฒนาของแตละบุคคล และ
วิเคราะหเปนภาพรวมตามกลุมบุคลากร จะนําไปสูการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป และพิจารณา
กําหนดกรอบวงเงินสนับสนุนการการอบรมพัฒนาบุคลากรตอไป 
   นอกจากคณะฯ ไดกําหนดใหผูท่ีไปการอบรมพัฒนาตนเอง ตองกลับมาถายทอดองคความรูที่ไดรับจาก
อบรม สัมมนา ใหกับบุคลากรอื่นๆ ในที่ประชุมคณะฯ ซึ่งเปนการรวมแบงปนความรูและสามารถจุดประกายตอ
ยอดองคความรูกับบุคลากรในสาขาอ่ืน ๆ ได 

(3) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 
ระบบการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรที่ทางคณะฯ ไดกําหนดเปนแผนพัฒนาบุคลากร คณะฯ ไดมีวิธี

ประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาใน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การประเมินผลทันทีหลังการจัดอบรม ซึ่งจะเปน
โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ท่ีดําเนินการโดยคณะฯ  โดยจะเปนการประเมินการรับรู โอกาสในการใช
ประโยชนและสิ่งที่ตองการใหมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม  เพ่ือที่คณะฯ จะไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดโครงการ
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป และระดับที่ 2 การประเมินผลในรูปแบบของ
ตัวชี้วัดที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร ท่ีสะทอนถึงผลลัพธที่เกิดข้ึนจากไดรับการพัฒนา (7.3ก(1)-3, 7.3ก(1)-4, 7.3ก
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(1)-5, 7.3ก(1)-11, 7.3ก(1)-12 และ 7.3ก(1)-13) อยางไรก็ตามตัวชี้วัดเหลานี้คณะฯ จะไดมีการทบทวนและ
ปรับปรุงคาเปาหมายในการดําเนินการใหสอดคลองตอการดําเนินการของคณะฯ ในปถัดไป 

(4) ความกาวหนาในอาชีพการงาน 
กระบวนการจัดการความกาวหนาของบุคลากรอยูในแผนพัฒนาบุคลากร แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งกระบวนการดังกลาวอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะทํางานบริหารและ
สาขา ในการสงเสริมบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ จะปรากฏในสวนของแผนพัฒนาบุคลากร และมีตัวชี้วัด
สําหรับการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรดังกลาว (7.3ก(4)-1, 7.3ก(4)-2, 7.3ก(4)-3, 7.3ก(4)-4 
และ 7.3ก(4)-6) โดยมีการติดตามเปนรายไตรมาสในการประชุมของคณะทํางานบริหาร  
ตารางที่ 5.2-3 ความกาวหนาในสายงานของบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ความกาวหนาในสายงาน 
สายวิชาการ - การดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) จะพิจารณา

ตามเงื่อนไขและระเบียบการขอตําแหนงทางวิชาการในแตละระดับ 
- การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จะพิจารณาจากอายุงาน สาขาวิชาที่ตองการ และทุนการศึกษา เปน
ตน 

สายสนบัสนุน
วิชาการ 

- การมีตําแหนงเชี่ยวชาญ และชํานาญการ จะมีการพิจารณาตามเงื่อนไขและระเบียบการขอตําแหนง 
- การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น จะพิจารณาจากอายุงาน ความตองการจําเปน และทุนการศึกษา เปนตน 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังพิจารณาความกาวหนาในสายบริหาร หรือก็คือ การพัฒนาผูนําในอนาคต  โดย
คณะฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในแตละรุนใหมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนผูนําในอนาคตในหลาย
รูปแบบ อาทิ การสงเสริมใหเขารวมฝกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของ และการมอบหมายงานใหรับผิดชอบ โดย
สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) บุคลากรที่เปนผูบริหารในระดับกลางและระดับตน เชน รองคณบดี ผูชวย
คณบดี และประธานสาขา คณะฯ จะเนนการสงเสริมและสนับสนุนการอบรมและพัฒนาในขั้นสูง เพ่ือเปนการเสริม
ศักยภาพและสรางโอกาสความรวมมือกับบุคลากรภายนอก ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาตนเองและพัฒนาคณะฯ ได 
และ 2) บุคลากรของคณะฯ สงเสริมการอบรมขั้นพ้ืนฐาน และการมอบหมายงานใหรับผิดชอบเพื่อเปนการฝก
พัฒนาตนเอง ทําใหผูบริหารคณะฯ ไดเห็นถึงศักยภาพที่จะผลักดันในอนาคต 

ในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา ซึ่งอยูระหวางสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทํา
ใหรูปแบบการติดตอสื่อสาร และการดําเนินงานหลายอยางเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ที่เรียกวาสังคมยุค New 
Normal ซึ่งคณะฯ ไดใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวเปนอยางมาก จึงรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน 
โรเบิรต เพาเวอรส จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะใหมๆ ที่เก่ียวของกับการทํางาน ทั้งในสวนของบุคลิกภาพ 
การวางตัว การสรางความนาเชื่อถือ และทักษะเปนผูนําองคกรที่ดีใหกับบุคลากรของคณะฯ โดยเนนที่กลุม
บุคลากรที่เปนผูบริหารในระดับกลางและระดับตน และบุคลากรที่คณะฯ เตรียมพรอมใหเปนผูบริหารในอนาคต 
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หมวด 6  การปฏิบัติการ  
6.1 กระบวนการทํางาน 
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพนัธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ 

(1) การจัดทําขอกําหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่น ๆ และ
กระบวนการ 

คณะฯ มีวิธีการในการระบุขอกําหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 

1) รวบรวมขอมูลและปจจัยนําเขาตางๆ เชน วิสัยทัศน พันธกิจ สมรรถนะหลัก เสียงของลูกคา 
  2) ระบุขอกําหนดไดดําเนินการของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และกระบวนการทํางานที่สําคัญ 
แบงเปน 2 ข้ันตอนไดแก 
  1. คณะทํางานบริหารรวมกันทบทวนข้ันตอนวิธีการในการกําหนดขอกําหนดเดิมที่มีในปที่ผานมา 

2. คณะทํางานบริหารรวมกันพิจารณาขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย กฎระเบียบ 
ขอบังคบั แนวทางปฏิบัติที่มีมาใหม จากกระบวนการในตารางที่ 2.1-1 ขั้นตอนที่ 1 เชน  

- พันธกิจดานการจัดการศึกษา ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนํามาใชในการออกแบบกระบวนการจัดการศึกษา ในหลักสูตร
ใหมของคณะฯ   

- พันธกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการ เก่ียวกับระเบียบและวิธีการในการขอรับทุน ความ
คาดหวังจากหนวยงานผูใหทุน เชน การมุงเนนการเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย  และ การทํางานวิจัยที่สอดคลอง
กับปญหาชุมชน เปนตน การดําเนินการขอจริยธรรมวิจัยที่เก่ียวของ และระเบียบเก่ียวกับคาธรรมเนียมโครงการ
บริการวิชาการ  

- พันธกิจดานการพัฒนาชุมชน ไดแก แนวทางการดําเนินการเพ่ือตอบสนองตอชุมชนของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

จากการดําเนินการในสองขั้นตอนนี้ทําใหไดขอกําหนดที่ใชเปนกรอบการทํางาน เพ่ือสรางและปรับปรุงการ
จัดการศึกษา วิจัย บริการ และกระบวนการทํางานที่สําคัญของคณะฯ 

(2) กระบวนการทํางานที่สําคัญ 
กระบวนการทํางานที่สําคัญของคณะฯ จะมุงเนนกระบวนการที่ตอบสนองตอการบรรลุพันธกิจ 

รายละเอียดดังตารางที่ 6.1-1 ซึ่งในการออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ จําเปนตองคํานึงถึง
กระบวนการท่ีสําคัญดังกลาวและปฏิบัติตามขอกําหนดที่สําคัญ เม่ือไดกําหนดขอกําหนดของกระบวนการเปนที่
ชัดเจนแลวจะสามารถออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย และบริการไดอยางชัดเจน 
ตารางที่ 6.1-1 กระบวนการท่ีสําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 

พันธกิจ กระบวนการ
หลัก 

กระบวนการที่
สําคัญ 

ความตองการ
หลัก 

ผูรับผดิชอบ รอบ
ระยะเวลา 

ขอกาํหนดที่สําคญั ผลลัพธ 

1. ดาน
การจัด
การศกึษา 

1. ระบบงาน
จัดการศึกษา 
 

กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 

หลักสูตรได
มาตรฐานตาม
เกณฑ 

ฝายวิชาการ 
และ สาขา 

ตลอดป
การศกึษา 

- วิสยัทัศน พันธกิจ 
ของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร 
- ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
- ความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

7.2ก(1)-1 

- กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนา 
นิสิตไดตรงตาม
มาตรฐาน 

สาขา ทุกเดือน 7.1ก-3-5 
 

- กระบวนการ
ประกันคณุภาพ
การศกึษา 

ประเมินผลตาม
มาตรฐาน 

ฝายประกัน
คุณภาพ
การศกึษา

ตลอดป
การศกึษา 

7.1ข(1)-11 
7.4ก(3)-5 
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พันธกิจ กระบวนการ
หลัก 

กระบวนการที่
สําคัญ 

ความตองการ
หลัก 

ผูรับผดิชอบ รอบ
ระยะเวลา 

ขอกาํหนดที่สําคญั ผลลัพธ 

การศกึษาและ
สาขา 

- กระบวนการ
คัดเลือกนิสติ 

คุณสมบัตติรง
กับความ
ตองการ  
ของหลักสูตร 
และไดนิสิตตาม
เปาหมาย 

ฝายวิชาการ / 
สาขา 

ม.ค - ก.ค. - วิสยัทัศน พันธกิจ 
ของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร 
- ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7.1ก-1 -2 

- 
กระบวนการพัฒนา
นิสิต 

การพัฒนา
ทักษะที่
เหมาะสมใหกับ
นิสิต 

ฝายกิจการ
นิสิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 
/ สาขา 

ตลอดป
การศกึษา 

- วิสยัทัศน พันธกิจ 
ของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร 
- ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7.1ข(1)-1 -3 
7.2ก(2)-1 -2 
 

2. ดาน
การวิจยั
และ
บริการ
วิชาการ 

2. ระบบงาน
พัฒนา
คุณภาพ
งานวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 

- กระบวนการ
บริหารการวิจัย 
 

ผลักดันการสราง
และเผยแพร
ผลงานวิจัยของ
คณาจารย 

ฝายวจิัยและ
บริการวิชาการ 
/ สาขา 

ตลอดป
การศกึษา 

- วิสยัทัศน พันธกิจ 
ของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร 
- ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- กฎระเบียบของผูให
ทุน เชน วช. 
- ความตองการของ
ผูรับ 

7.1ก-6 -7 
7.1ข(1)-4 -8 
7.3ก(4)-1 
7.4ก(2)-6 -7 
7.4ก(5)-1 
 

- กระบวนการ
ใหบริการวิชาการ 

บริการวิชาการที่
ตอบโจทย
ผูรับบริการ และ
สรางรายได 

ฝายบริการ
วิชาการ 

ตลอดป
การศกึษา 

- วิสยัทัศน พันธกิจ 
ของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร 
- ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ความตองการของ
ผูรับบริการ 

7.4ก(5)-2 -3 
7.5ก-1 

3. ดาน
การ
พัฒนา
ชุมชน 

3. ระบบงาน
สนับสนุน
ชุมชนและ
สังคม 

- กระบวนการ
สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
กับชุมชน 

การตอบสนอง
ความตองการ
ของชุมชน สังคม 

ฝายกิจการ
พิเศษ 
ฝายกิจการ
นิสิตและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดป
การศกึษา 

- วิสยัทัศน พันธกิจ 
ของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร 
- ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ความตองการของ
ชุมชน 

7.4ก(5)-4 -6 

(3) แนวคิดในการออกแบบ 
  คณะฯ มีวิธีออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และกระบวนการทํางานที่สําคัญ ตามข้ันตอนโดย  
 1) กําหนดผลลัพธหรือเปาหมายของกระบวนการรวมกัน โดยใชขอกําหนดตาง ๆ พรอมทั้งกําหนด
ผูรับผิดชอบ  

2) รวมกันออกแบบการจัดการศึกษา บริการ และกระบวนการ รวมถึงข้ันตอนการดําเนินงาน 
3) กําหนดตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการ  
4) นําการออกแบบไปถายทอดสูการปฏิบัติ  
5) ประเมินผล ทบทวนกระบวนการทํางานที่สําคัญที่มีอยู พรอมทั้งพิจารณาปรับปรุงการออกแบบ

กระบวนการ  เพ่ิมเติมกรณทีี่ไมครบถวน 
แผนภาพการออกแบบหลักสูตรและบริการดังภาพ ตอไปนี ้
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ภาพท่ี 6.1-1 แนวทางการออกแบบหลักสตูร 

 

  
ภาพท่ี 6.1-2 แนวทางการออกแบบบริการ 

 สําหรับในปการศึกษา 2563 มีการดําเนินการเพื่อออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ ตามพันธ
กิจ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
ตารางที่ 6.1-2 ตัวอยางการดําเนินการเพ่ือออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ ตามพันธกิจ 

พันธกิจ ตัวอยางการดําเนินการเพื่อออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ ตามพันธกิจ 
1. ดานการจัด
การศึกษา 

ทุกสาขาไดปรับปรุงหลักสตูรตามรอบการดําเนินการทุก 5 ป ซึ่งไดใชกระบวนการน้ีเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ รวมกับฝายวชิาการ โดยไดพิจารณาถึงการดาํเนินการของหลักสูตรที่ผานมา และไดใช
ขอกําหนดที่สําคญั ไดแก วิสยัทัศน พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ขอบังคับของ
มหาวิทยาลยับูรพา กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา หรือ กรอบมาตรฐานคณุวฒิุวิชาชีพ และ 
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสตูร  

2. ดานการวจิัยและ
บริการวชิาการ 

ฝายวิจัยไดดําเนินการรวบรวมการปรับเปลีย่นเกณฑการจัดสรรทุนวจิัย และวางแนวทางในการขอรับ
การสนับสนุนการวจิยั สื่อสารไปยงัสาขาและบุคลากร เพ่ือการเสนอโครงการวจิัยทีเ่ปนไปตามแนวทาง
ที่ไดมีการปรับปรุงใหม 

3. ดานการพัฒนา
ชุมชน 

คณะฯ ไดรับการรองขอจากชุมชนในการรวมจดักิจกรรมสนับสนุนชุมชน ซึ่งในปการศึกษา 2563 ได
สนับสนุนการดําเนินงานของอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัต ิ

การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ คณะฯ ไดดําเนินการโดยมีแนวทางดังนี ้
1) หัวหนาผูรับผิดชอบนําแผนปฏิบัติการไปสื่อสารในการปฏิบัติงานในสาขา หรือคณะกรรมการ 

  2) จัดกระจาย/แบงหนาที่การทํางาน และ จัดฝกอบรม/สอนการทํางานใหกับบุคลากรในทักษะที่
เก่ียวของโดยแตละฝายงานเอง รวมกับฝายงานท่ีเก่ียวของ  

3) ติดตามดูการดําเนินการวาเปนไปตามขอกําหนดและตัวชี้วัดหรือไม เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
กระบวนการเปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญ  
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ทั้งนี้กระบวนการหลักที่ไดออกแบบจะถูกกําหนดเปนข้ันตอนการดําเนินงาน และระบุตัวชี้วัด ตามตาราง
6.1-1 เพ่ือใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหไดผลสมัฤทธิ์ตามที่กําหนด  

(2) กระบวนการสนับสนุน 
  คณะฯ กําหนดกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ จากกระบวนการที่คณะฯ มิไดเปนเปนผูสงมอบผลิตภัณฑ 
หรือ บริการใหแกลูกคาโดยตรง รวมถึงกระบวนการที่คณะฯ ตองไดรับบริการจากหนวยงานที่เปนผูสงมอบ (ดัง
ภาพที่ 2.1-3) แตการดําเนินการดังกลาวสามารถสงเสริมประสิทธิภาพและชวยเพ่ิมประสิทธิผลของกระบวนการ
หลักทั้ง 3 พันธกิจและสอดคลองกับความตองการของลูกคาหลักได โดยกระบวนการสนับสนุนดังกลาวมีกอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรี  เปนผูการดําเนินงาน สําหรับกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญแสดงดังตารางที ่6.1-3  
ตารางที่ 6.1-3 กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

กระบวนการสนับสนนุท่ี
สําคัญ 

ความตองการหลัก สวนงานยอยที่ใหการสนับสนุน ฝายงาน/ผูท่ีมีความ
เกี่ยวของในคณะฯ 

กระบวนการวิเคราะห 
นโยบายและแผนงาน 

สนับสนุนการวเิคราะหวาง
แผนการบริหารจัดการและ
งบประมาณ 

งานแผนและทรัพยสิน คณะทํางานบรหิาร / 
ผูชวยคณบดฝีาย
ประกันคณุภาพ
การศึกษาการศึกษา 

กระบวนการบริหารการเงิน
งบประมาณ 

อํานวยความสะดวกในการ
เบิกจาย ตรวจสอบการใช
งบประมาณ 

งานแผนและทรัพยสิน ผูชวยคณบดีฝาย
บริหาร / สาขา 

กระบวนการบริหารจัดการ
วสัดุ ครภัุณฑ 

อํานวยความสะดวกในการจัดซื้อ 
จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ 

งานแผนและทรัพยสิน คณะทํางานบรหิาร / 
สาขา 

กระบวนการจัดการบคุลากร สนับสนุนการดําเนินการดาน
บุคลากรของคณะ 

งานการเจาหนาที ่ ผูชวยคณบดีฝาย
บริหาร / สาขา 

กระบวนการจัดการอาคาร 
สถานที่ และสภาพแวดลอม 

อํานวยความสะดวกในการ
จัดการสถานที่ สภาพแวดลอม 
และการใชยานพาหนะ 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

คณะทํางานบรหิาร / 
สาขา 

กระบวนการงานธุรการ อํานวยความสะดวกในการทํา
เอกสารธรุการ 

งานสารบรรณและธรุการ คณะทํางานบรหิาร / 
สาขา 

กระบวนการบริหารจัดการ
งานวิชาการ ทะเบียนและ
สถิต ิ

สนับสนุนการบริหารจัดการดาน
วิชาการ และทะเบียนสถตินิิสิต 

งานบริการวชิาการ ฝายวิชาการ / สาขา 

กระบวนการบริหารกจิการ
นิสิต 

อํานวยความสะดวกในการ
ประสานงานนิสิต 

งานกิจการนิสิต ฝายกิจการนิสติ / 
สาขา 

กระบวนการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อํานวยความสะดวกในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อุปกรณคอมพิวเตอร 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการจดัตั้งสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทํางานบรหิาร / 
สาขา 

กระบวนการจัดการ
โสตทัศนูปกรณ 

อํานวยความสะดวกในการใชสื่อ
ทัศนูปกรณในการเรียนการสอน 

ฝายเทคโนโลยีการศึกษา 
โครงการจดัตั้งสํานกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทํางานบรหิาร / 
สาขา 

  โดยมีการติดตามกํากับการทํางานผานการประชุมรวมกันระหวางคณบดี และ ผูบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
ซึ่งเปนไปตามแนวทางรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้ ง นี้ ไ ด มี ก า ร
ประเมินการรับบริการอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ
สนับสนุนใหดียิ่งข้ึน 
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(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ 
  คณะฯ มีกระบวนการปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และการดําเนินการ โดยแบงเปน 4 ขั้นตอน 

1) การทบทวนผลการดําเนินงาน เพ่ือตรวจสอบหาขอผิดพลาด ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ หรือ โอกาสใน
การปรับปรุงพัฒนา ซึ่งจะมีการดําเนินงานทั้งในสวนของสาขา และฝายงานตางๆ   

2) การวิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการ ตามแนวทาง PDCA  
3) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใหมจากแนวทางท่ีไดจากการวิเคราะหปรับปรุง และกําหนดตัวชี้วัดใน

การติดตามการทํางานที่เหมาะสม 
4) การนําเสนอผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสาขาและฝายงาน หลังจากท่ีไดมีการ

ปรับปรุงการทํางาน  
 โดยการดําเนินงานนี้จะมีวงรอบการดําเนินการในทุกรอบป แตถาหากมีกรณีเรงดวนก็จะมีการประชุม
พิเศษของคณะทํางานเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหา ปรับปรุงกระบวนการในการทํางาน  และถายทอดลงไปสู
บุคลากรในการปฏิบัติงาน สําหรับตัวอยางการปรับปรุงการศึกษา วิจัย บริการ และการดําเนินการ แสดงดังตาราง
ที ่6.1-4 
ตารางที่ 6.1-4 ตัวอยางการปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพันธกิจอื่น ๆ และกระบวนการ 
กระบวนการหลัก ตัวอยางการปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองตอพนัธกิจอืน่ ๆ และกระบวนการ 
1. ดานการจัด
การศึกษา 

- การปรับปรุงหลักสูตร 
สาชา และ ฝายวิชาการ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2564  

2. ดานการวจิัย
และบริการวิชาการ 

- การปรับปรุงระเบียบการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย 
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางของมหาวิทยาลัย คณะฯ ไดปรับปรุงการใหทุนสงเสริมการวจิัยจากเงนิ 
รายได และ การใหเงนิรางวัล ที่มุงเนนการตีพิมพวารสารทางวิชาการมากขึ้น 

3. ดานการพัฒนา
ชุมชน 

- การสนับสนุนชุมชนเชิงรุก 
คณะฯ ไดเล็งเห็นถึงโครงการบริการวิชาการ ที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน จึงไดเสนอเขารวม โครงการทั้ง 
อว.เฟส 2 และ อว.เฟส 3 ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตจังหวัดจันทบุร ี 

ค. การจัดการเครือขายอุปทาน 
  คณะฯ ดําเนินการกับเครอืขายอุปทาน ใน 6 ขั้นตอน คอื  

1) Identify การกําหนดผูสงมอบ พันธมิตร และคูความรวมมือ (ตารางที่ P.1-7) โดยแบงเปน 2 ระดับคือ  
1. ระดับปฏิบัติการ  
2. ระดับกลยุทธ  

 โดยเริ่มจากการคนหาผูสงมอบ พันธมิตร และคูความรวมมือ จากการกําหนดคณุสมบัติตามความตองการ 
โดยพิจารณาถึงการตอบสนองวิสัยทัศน กลยุทธ และ พันธกิจ  

2) Selection ในระดับกลยุทธ ไดคัดเลือกตามขอกําหนดและเซ็นสัญญา MOU สวนในระดับปฏิบัติการ 
เชน การประกวดราคา จัดซื้อจัดจาง ตรวจรับ ตามระเบียบโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและคณะกรรมการ
ตรวจรับ  

3) Help ไดแลกเปลี่ยนขอมูล เรียนรูระหวางกันและสรางชองทางติดตอเพ่ือการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งดานการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน  ดานวัสดุ 
ครุภัณฑ หรือเครื่องมือที่ผานการจัดซื้อจัดจาง คณะฯ กําหนดใหผูสงมอบตองมีคูมือการใชงาน และจัดอบรมการ
ใชงานใหแกบุคลากรกอนการใชงานจริง  

4) Assess ประเมินการดําเนินการของผูสงมอบ พันธมิตร และคูความรวมมือ เชน การประเมินการ
ใหบริการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีในฐานะผูสงมอบใหแกคณะฯ  
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5) Relationship คณะฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับผูสงมอบ พันธมิตร และ
คูความรวมมือ โดยการเยี่ยมเยือนทั้งในระดับคณะฯ และสาขา การใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ตามการ
รองขอ รวมถึงมีการทบทวนประสิทธิภาพของผูสงมอบ พันธมิตร และคูความรวมมือในเครือขายอุปทานทั้งหมด  

6) Evaluation พิจารณาจากผลการดําเนินงาน รายงานตอกรรมการประจําคณะฯ รายงานการใชงาน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสะทอนขอมูลปอนกลับเพ่ือการปรับปรุงไปยังผูสงมอบ พันธมิตร และคูความรวมมือ 

คณะฯ มีการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการจัดการเครือขายอุปทาน ในประเด็นของผูสงมอบ พันธมิตร 
และคูความรวมมือ ดังตารางที่ 6.1-5  
ตารางที่ 6.1-5 การดําเนินการเกี่ยวกับผูสงมอบ พันธมิตร และคูความรวมมือในเครือขายอุปทาน 

ผูสงมอบ พันธมิตร 
และคูความรวมมือ 

การคัดเลือกคูสงมอบ
พันธมิตร และคูความ

รวมมือ  

การใหขอมูลปอนกลับ การดาํเนินการเมื่อเกิด
ปญหา 

ผลลัพธ 

โรงเรียน  คณะฯ เปดกวางในการรับ
นักเรียนจากโรงเรยีนตาง 
ๆ แตจะมีการพิจารณาเปน
พิเศษสําหรบัโรงเรียนท่ีอยู
ในเขตตะวันออก รวมถึง
โรงเรียนที่คณะฯ และ
สาขาไดเคยมีกิจกรรม
รวมกัน  

- การใหขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการที่คณะจัด  
- การใหขอมูลเกี่ยวกับการ
รับสมคัรนิสติของคณะและ
มหาวิทยาลยั 

- การติดตอประสานงาน
โดยตรงกับผูบริหารเพ่ือ
ขจัดปญหา 

7.1ค-5 -7 
7.2ก(1)-13 
7.5ก(2)-1 -2 

 

ผูประกอบการสหกิจ
ศึกษา และฝกงาน 

สาขา และ ฝายวิชาการได
ติดตอประสาน
ผูประกอบการสหกิจศึกษา
และฝกงาน เพ่ือสรางความ
รวมมือในการรวมผลิต
บัณฑิต รวมถึงการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- การใหขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา 
- ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
การรวมผลติบัณฑิตกับ
สาขาวิชา 

- การติดตอประสานงาน
โดยตรงกับผูรบัผิดชอบ
ดูแลการประกอบสหกิจ
และฝกงาน 

กองบริหารวทิยาเขต
จันทบุร ี

- - การแจงขอมูลความ
ตองการใหกับกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรทีราบ 
เพ่ือการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

- สื่อสารโดยตรงกับ
ผูบริหารกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี ถึงอุปสรรค
และปญหา เพ่ือหา
หนทางแกไข 

บริษัท หางราน 
หนวยงาน 
รัฐวิสาหกิจ ที่มีการ
ทําธุรกรรมกับ
คณะฯ 

คณะฯ คัดเลือกจาก
ระเบียบแนวทางปฎิบัติ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
โอกาสและสิทธิประโยชนที่
ไดรับจากความรวมมือ 

- ขอมูลการประเมินผลการ
ใชบริการ 

- รายงานตอกองบริหาร
วิทยาเขตเพ่ือหาหนทาง
แกไข หรือการแจงตอ
มหาวิทยาลยัเพ่ือการขึ้น
บญัชีดําบริษัทที่กอใหเกิด
ปญหากับมหาวิทยาลัย 

ง. การจัดการนวัตกรรม 
การดําเนินการเกี่ยวกับโอกาสในการสรางนวัตกรรมของคณะฯ มีฐานมาจากงานวิจัย โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
1) พิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โอกาสและบริบทเชิงกลยุทธ สมรรถนะหลัก และเสียงของลูกคา  
2) พิจารณาการสรางโครงการสรางนวัตกรรม โดยแบงเปนท้ังนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือ 

บริการ   
3) พิจารณาประเมินความเสี่ยง ความเปนไปไดในการดําเนินงาน 



79 

4) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรและ พัฒนาบุคลากร ในการสรางและใชงาน 
5) วิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการจัดการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ตามลักษณะความสําคัญ ความ

คุมทุน และความสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน รวมถึงยุติ
การสนับสนุนหากนวัตกรรมดังกลาวไมเปนไปตามเปาประสงค 

6) บูรณาการองคความรูเก่ียวกับนวัตกรรมรวมกับคูความรวมมือ เพ่ือนําไปสูการถายทอด การสรางองค
ความรูใหม การตอยอดองคความรู หรือ ผลักดันสูการผลิตเชิงพาณิชย 

7) การทบทวนกระบวนการจัดการนวัตกรรม เพ่ือหาขอปรับปรุงนําไปสูการจัดทําแผนกลยุทธตอไป 
 ซึ่งการจัดการนวัตกรรมที่ไดดําเนินการของคณะฯ นั้นจะอยูในรูปแบบของนวัตกรรมผลิตภัณฑที่ไดจาก
การวิจัย ซึ่งผานมาจะมีในสวนของน้ําหมักมังคุด และ ผลิตภัณฑจากถั่งเชา ที่ไดดําเนินการเพ่ือการจําหนายในนาม
ผลิตภัณฑของคณะฯ และในปการศึกษา 2563 นั้นคณะฯ ไดเริ่มดําเนินการในสวนของผลิตภัณฑที่เก่ียวเนื่องกับ
การเกษตร ไดแก น้ําผึง้ชันโรง และ จิ้งหรีด เปนตน 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตัิการ 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  คณะฯ ควบคุมตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติงานโดยคณะทํางาน ซึ่งไดมีแนวทางในการกําหนดนโยบาย
บริหารตนทุน ดําเนินการตามนโยบาย และมีการวิเคราะหตนทุนโดยผูชวยคณบดีฝายบริหาร ประสานงานกับงาน
แผนและทรัพยสินของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งเริ่มจาก  

1) การวิเคราะหตนทุน ซึ่งเปน 2 สวนหลักคือ  
1. ตนทุนตามพันธกิจหลัก และภาพรวมคณะฯ  
2. ตนทุนในเชิงการลงทุนของคณะฯ เพ่ือเสริมศักยภาพในการดําเนินงานตามประเภทของตนทุน 

2) กําหนดแนวทางควบคุมตนทุน โดยใชแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะฯ เปน
แนวนโยบายในการควบคุมตนทุน และไดมอบหมายใหแตละฝายงาน และ สาขาไดพิจารณาการใชทรัพยากร การ
จัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ มุงเนนเปาหมายเชิงคุณภาพ มากกวาเชิงประมาณ 
   3) การปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการทํางาน ในภาพรวม
คณะฯ ลดความซ้ําซอนของงาน หรือกิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดพรอมกัน เพ่ือทําใหคาใชจายดําเนินงาน
ลดลง เชน การใช E-Meeting ในการประชุม การอบรมออนไลนเพ่ือลดการเดินทาง เปนตน  

4) การกํากับติดตามผล โดยคณะทํางานจะติดตามผลการดําเนินการเปนรายไตรมาส และรายป และ
รายงานตอกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือกํากับติดตามการใชทรัพยากร 

ทั้งนี้หากมีความจําเปนเรงดวนในการใชงบประมาณ ในแตละสาขา หรือ ฝายงานจะสามารถเสนอตอ
คณะทํางานบริหารเพ่ือรวมกันพิจารณาดําเนินงานเปนกรณีพิเศษ ตามอํานาจการอนุมัติของคณบด ี

สําหรับในปการศึกษา 2563 คณะฯ ไดพิจารณาในการลงทุนที่เปนพิเศษ เพ่ือเสริมศักยภาพตามพันธกิจ 
ดังนี้ 
ตารางที่ 6.2-1 การลงทุนของคณะเพ่ือสงเสริมพันธกิจ 
พันธกิจ กิจกรรมการดําเนินการ 
ดานการจดั
การศึกษา 

การปรับปรุงพัฒนาหองและอุปกรณเสริมการเรียนการสอน หลักสูตรปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนรวมกับคณะวิทยาการสารสนเทศท่ีใชหลักสูตร
รวมกัน 

ดานการวิจัยและ
บริการวชิาการ 

การปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับการทดลองและวิจัยสาขาเทคโนโลยีการเกษตร  
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ข. ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร 
  เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลสารสนเทศ และสินทรัพยที่มีความสําคัญ มีความปลอดภัย คณะฯ ไดกําหนดข้ันตอน
และการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้

1) กําหนดการใช IT Standard จากสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเปนแนวทางกลางใน
พิจารณาเลือกใชอุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ  

2) การสํารวจ และจัดหาฮารดแวร ซอฟตแวร ที่เปนไปตามมาตรฐาน สําหรับฮารดแวรซึ่งมีทั้งรูปแบบที่
ซื้อขาดจากบริษัท และลักษณะเชาพรอมบริการ สวนซอฟตแวรจัดหาเฉพาะซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์เทานั้น 

3) การบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ตามรอบเวลาใหยังคงสามารถใชงานได 
4) การจัดการความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยทางกายภาพ  และความปลอดภัยตอขอมูล 
5) การทบทวน จากการปรับปรุงตอเนื่อง  

ปจจุบันโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เปนผูดูแลใหบริการดานการ
บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร และการใชงานเครือขายระบบสารสนเทศ  รวมถึงการจัดหาระบบสํารองไฟเพื่อ
ปองกันปญหาไฟดับ ไฟกระชากที่จะกระทบตออุปกรณคอมพิวเตอร  สําหรับซอฟตแวรเพ่ือการใชงานและระบบ
เมลลไดใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ทั้งจาก Google และ Microsoft ที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่ในการใช
งานใด ๆ ที่ผานเครือขาย  คณะฯ ไดดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่จะตองมีการ Login กอนการใช
งาน ซึ่งสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดแนวทางเพ่ือความปลอดภัยในการใชงานอยางชัดเจน ซึ่ง
รวมถึงการใชงานระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลัยบูรพาดวย 
ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

(1) ความปลอดภัย 
  การดําเนินการเพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในภาพรวมนั้น คณะฯ ไดดําเนินการ
รวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  โดยมีขั้นตอนตอไปนี้ 

1) รวบรวม ทบทวน สิ่งคุกคามและความเสี่ยงในดานความปลอดภัยที่มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในวิทยาเชต
จันทบุรี  

2) จัดทําวัตถุประสงคในการเตรียมพรอมดานความปลอดภัย  
3) จัดทําแผนปองกันดานความปลอดภัย และมาตรการการแกไขหากเกิดเหตุการณ  

  4) การถายทอด และซักซอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยแกนิสิต คณาจารย และบุคลากร 
ดําเนินการติดตามกระบวนการทํางาน หากเกิดเหตุข้ึนตองไดรับการแกไข และฟนฟู  

5) การตรวจติดตามและตรวจเยี่ยม สํารวจความปลอดภัย  
6) วิเคราะหผลการดําเนินการ และทบทวนวงรอบของความเสี่ยงนั้นๆ  
ในสวนการดําเนินการเฉพาะทางของคณะฯ จะมีการบริหารดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร ซึ่งมีอาจารยกลุมวิชาศึกษาทั่วไปเปนผูรับผิดชอบ มีกระบวนการดังนี ้
1) การสํารวจ ทบทวนความปลอดภัยชีวอนามัย 
2) กําหนดแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
3) เผยแพรคูมือ กฎระเบียบ ขอบังคับการใชหองปฏิบัตกิาร และจัดการอบรมความปลอดภัยในการใชงาน 
4) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และติดตามการใชงานตามแนวทางท่ีไดจัดการอบรม 
5) ทบทวนผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ นําเสนอตอคณะฯ และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในวงรอบ

ตอไป  
ทั้งนี้หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของคณะฯ อยูภายใตมาตรฐานความปลอดภัย ESPRel 

 และจากการสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะฯ และกอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานจากที่บาน  และกําหนดใหมีการคัดกรองเฉพาะผูที่รับ
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อนุญาตจึงจะสามารถเขาในพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรีได จัดใหมีเจลแอลกอฮอล วัดอุณหภูมิ และเดินผานน้ํายาฆาเชื้อ
กอนเขาในอาคาร เพ่ือเปนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในสถานการณพิเศษ 

(2) ความตอเนื่องทางธุรกิจ 
  การดําเนินการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาคณะฯ มีความพรอมตอภัยพิบัติ หรือสภาวะฉุกเฉินและสามารถ
ปฏิบัติงานตอได คณะฯ ไดดําเนินการรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดกระบวนการเตรียมความพรอมที่
สอดคลองกับแนวทางความปลอดภัย ดังตอไปนี ้

1) กําหนดความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลตอการทํางานของบุคลากรในวิทยาเขตจันทบุรี  
2) จัดทําแผนปองกัน แกไข ติดตาม และกูคืน เพ่ือใหสามารถดําเนินการตอไปได  
3) มีการซอม อบรม และทบทวนสถานการณ อยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยมีการ

จัดทําโครงการ แผนงาน หรือ กิจกรรมรับมือสถานการณตางๆ และมีผูรับผิดชอบในกระบวนการยอยๆ อยาง
ชัดเจน  

4) การทบทวนแผนงานและกระบวนการ  
สําหรับในสวนของการดําเนินการของคณะฯ ในการจัดการความเสี่ยงในสภาวะฉุกเฉินที่สําคัญ ไดแก 

ระบบไฟฟาเพ่ือปองกันอุปกรณคอมพิวเตอร และขอมูลที่จัดเก็บที่จะเกิดการเสียหายไดหากเกิดปญหาไฟดับ หรือ
ไฟกระชาก โดยดําเนินการติดตั้งเครื่องสํารองไฟสําหรับบุคลากรและเครื่องสํารองไฟสําหรับหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะหถึงสภาวะฉุกเฉินใน
ลักษณะตางๆ แนวทางการรับมือและฟนฟูหลังเกิดปญหา เพ่ือรายงานตอกรรมการประจําคณะ ในการจัดการ
ความเสี่ยงรวมกับกองบริหารวทิยาเขตจันทบุรีตอไป 

สําหรับในสวนการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ตัวอยางดังตารางที่ 6.2-2  
ตารางที่ 6.2-2 ตัวอยางการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพรอม ความถี ่ ผูรับผดิชอบ ผลลัพธ 
ไฟไหม ไดกําหนดใหทุกอาคารมีทางหนีไฟ และตรวจสอบระบบดับ

เพลงของอาคารใหมีความพรอมตอการใชงานอยาง
สม่ําเสมอ 

อยางนอย
ปละ 1 
ครั้ง 

กองบริหาร
วิทยาเขต
จันทบุร ี

7.1ข(2)-1 -6 

กําหนดใหมีอุปกรณการดับเพลิง และตรงจสอบใหพรอมใช
งานเสมอ 

อยางนอย
เดือนละ 1 

ครั้ง 

กองบริหาร
วิทยาเขต
จันทบุร ี

อุบัติเหตุ จัดใหมีพนกังานขับรถอยูเวร ในกรณีจําเปนตองพานิสิตหรือ
บุคลากรไปรักษาที่โรงพยาบาล 

ทุกวัน กองบริหาร
วิทยาเขต
จันทบุร ี

เหตุดวนเหตุราย  แจงใหนิสิตและบุคลากรทราบถึงเบอรโทรศัพทดวนในกรณี
ที่ตองการแจงเหตุ เพื่อการประสานเจาหนาท่ีตํารวจอยาง
ทันทวงที 

อยางนอย
ปละ 1 
ครั้ง 

กองบริหาร
วิทยาเขต
จันทบุร ี

ไฟฟาดับ จัดเตรียมระบบสํารองไฟไวเพื่อปองกันการทํางานของ
อุปกรณคอมพิวเตอร  

อยางนอย
เดือนละ 1 

ครั้ง 

คณะฯ  

ติดตั้งไฟฉุกเฉินติดตั้งตามจุดตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย อยางนอย
ปละ 1 
ครั้ง 

กองบริหาร
วิทยาเขต
จันทบุร ี
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ภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพรอม ความถี ่ ผูรับผดิชอบ ผลลัพธ 
สารเคมี ติดตั้งอุปกรณรับมือกรณีเกิดอุบัติเหตุ และ อบรมใหความรู

การรักษาความปลอดภัย 
อยางนอย
ปละ 1 
ครั้ง 

คณะฯ 

สถานการณการ
ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 
(Covid-19) 

การดําเนินการเตรียมความพรอมจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน และการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานจากที่บาน 
ทั้งผูสอน และผูเรียน  

ตลอดป
การศึกษา 

คณะฯ 
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หมวด 7  ผลลัพธ 
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 
ตารางที่ 7.1 ผลลัพธดานการเรยีนรูของผูเรียน และบริการท่ีตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการที่มุงเนนลูกคา 
7.1ก-1  อัตราการคงอยูของนิสิตป 1 เมื่อสิ้นภาคเรียน

ที่ 1 
รอยละ 82.00 98.95 94.25 94.27 

 
95.00  

 (คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    94.92   
7.1ก-2 รอยละของจาํนวนนิสิตรบัเขาจริงตอจํานวน

นิสิตที่กําหนดไวตามแผน 
รอยละ 57.50 47.75 62.25 61.29 70.00  

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    112.87   
7.1ก-3 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําสัมพันธกับสาขา

ที่เรียน 
รอยละ 64.52 67.69 70.29 47.62 70.00  

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    62.27   
7.1ก-4 รอยละของนิสติที่ผานเกณฑการทดสอบ

ความสามารถทางวิชาการตามที่คณะกําหนด 
รอยละ 37.45 30.10 55.51 52.60 65.00  

7.1ก-5 รอยละของนิสติที่สอบผานมาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่
สัมพันธกับสาขาที่เรียน 

รอยละ 0.90 31.69 8.70 78.85 5.00  

7.1ก-6 จํานวนงานวิจัยที่นาํเสนอในเวทีวิชาการใน
ประเทศ หรือตางประเทศ 

เรื่อง 7 20 10 16 10  

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    12   
7.1ก-7 จํานวนผลงานวจิัยที่ไดรับการตีพิมพ ใน

วารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน 
ผลงาน 9 8 8 6 5  

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    19   
7.1ก-8 
 

รอยละของนิสิตที่สาํเร็จการศกึษาตามเวลาที่
กําหนด 

รอยละ 97.81 95.15 85.04 95.43   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    93.59   
7.1ก-9 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําใน 1 

ป 
รอยละ 82.99 91.23 81.55 75.94   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    80.29   
7.1ก-10 ขอมูลการรับรางวัลของนิสิตในแตละป จํานวน

งาน 
9 8 5 6   

7.1ก-11 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการท่ีสรางรายได
ใหกับคณะ 

จํานวน 0 2 0 3   

7.1ก-12 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตร ี คน 1,009 984 908 818   
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)   8,499 8,005   

7.1ก-13 จํานวนหลกัสตูรระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 5 5 5 6   
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    18   

7.1ก-14 รอยละของผูสําเรจ็การศกึษาที่ไดรับการ
รับรองสมรรถนะ* 

รอยละ    23.00 80.00 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-15 รอยละของหลักสูตรท่ีสอดคลองเชิงพื้นที่* รอยละ    100.00 81.00 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-16 จํานวนหลกัสตูรประกาศนยีบัตร (Non-
degree) ที่มีการดาํเนินงานตามรูปแบบ EEC 
model* 

หลักสูตร     1 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-17 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางของ CWIE / EEC model 

รอยละ    100.00 50.00 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-18 จํานวนหลกัสตูรที่พัฒนาผูประกอบการหรือ
นวัตกร  

หลักสูตร     1 ยุทธศาสตร
64-67 
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หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

7.1ก-19 อตัราการไดงานทําของบัณฑิตในพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลยั * 

อัตรา     20 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-20 จํานวนหลกัสตูรประกาศนยีบัตร (Non-
degree) ที่ไดรับการรบัรองสมรรถนะ 

หลักสูตร     1 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-21 จํานวนแรงงานที่เขารับการรับรองสมรรถนะ 
(Re-skill/Up-skill) 

คน     50 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-22 จํานวนผูใชบริการ MOOCs (นบัสะสม) คน     120 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-23 จํานวนบัณฑิตจิตอาสา คน     40 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ก-24 รอยละของประเภทโครงการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ทักษะเฉพาะสาขาวิชา และทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21   

รอยละ     100.00 ยุทธศาสตร
64-67 

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
7.1ข(1)-1 จํานวนโครงการที่คณะจัดแตละทกัษะในแต

ละป 
ครั้ง 1 1 1 1 1  

7.1ข(1)-2 รอยละของนิสิตที่ทําผิดวินยัของมหาวิทยาลัย 
ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือ ทุจริตใน
การสอบ 

รอยละ 0.09 1.54 0.45 0 <8  

7.1ข(1)-3 จํานวนโครงการที่สงเสริมการสรางคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และการเปนพลเมือง
ที่ด ี

ครั้ง 3 3 7 1 1  

7.1ข(1)-4 รอยละของบุคลากรที่มโีครงการวิจยัตรงสาขา รอยละ 50.00 78.00 35.00 39.13 50.00  
7.1ข(1)-5 รอยละของบุคลากรที่เปนหวัหนา

โครงการวิจัย 
รอยละ 39.00 27.03 30.00 17.39 50.00  

7.1ข(1)-6 จํานวนโครงการของคณะที่สนับสนุน
ความสามารถในการวิจยั 

จํานวน 1 3 5 2 2  

7.1ข(1)-7 รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในเครือขาย
วิจัย 

รอยละ 6.00 6.00 2.00 17.39 10.00  

7.1ข(1)-8 จํานวนโครงการวิจัยที่เกิดจากความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

ครั้ง 1 2 2 2 2  

7.1ข(1)-9 จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร ครั้ง 2 9 4 2 1  
7.1ข(1)-10 อัตราสวนของนิสิตแลกเปลีย่นที่ไป

ตางประเทศ (Outbound Student) 
รอยละ 2.08 3.29 0.45 0.00   

7.1ข(1)-11 อัตราสวนของหลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
7.1ข(1)-12 อัตราการ probation รอยละ  0.31 0.85 0.97   
7.1ข(1)-13 อัตราการ retire รอยละ  2.36 4.86 0.24   
7.1ข(1)-14 จํานวนโครงการที่คณะจัดแตละทกัษะในแต

ละป 
ครั้ง 1 1 1 1 1  

7.1ข(1)-15 อัตราการสอบผาน รอยละ       
 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 88.89 94.74 96.30 100.00   

(คูเทียบสาขาวิชาเกษตรเขตรอน 
คณะเกษตร กําแพงแสน) 

  100.00 95.00   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 100.00 90.90 90.47   

(คูเทียบสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

   71.43   
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หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

สาขาวิชาปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
อัจฉรยิะ 

   90.00   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 89.44 98.50 97.97 85.63   
(คูเทียบสาขาวิชาการตลาดและการเงนิ 
คณะวิทยาการจัดการ) 

  92.24 N/A   

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา
ชายแดน 

95.24 96.59 89.36 91.03   

(คูเทียบสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
คณะวิทยาการการจัดการ) 

   99.24   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 

96.67 96.23 90.18 79.49   

(คูเทียบสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) 

  98.20 93.64   

7.1ข(1)-16 รอยละของการมีงานทําในระยะเวลา 1 ป รอยละ       
 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 65.63 50.00 50.00 73.33   

(คูเทียบสาขาวิชาเกษตรเขตรอน 
คณะเกษตร กําแพงแสน) 

  73.33 83.33   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 89.74 83.33 100.00 83.33   

(คูเทียบสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

  95.24 59.00   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 82.80 68.75 81.25 82.5   
(คูเทียบสาขาวิชาการตลาดและการเงนิ 
คณะวิทยาการจัดการ) 

   48.75   

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา
ชายแดน 

84.59 84.96 84.03 60.00   

(คูเทียบสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
คณะวิทยาการการจัดการ) 

  83.33 54.17   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 

 100.00 91.70 100.00   

(คูเทียบสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) 

  92.00 71.10   

(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
7.1ข(2)-1 ปญหาขาดแคลนน้ําของวิทยาเขตจันทบรีุ ครั้ง 0 0 0 0 0  
7.1ข(2)-2 การอบรมดับเพลิง ซอมหนีไฟ ครั้ง 1 0 0 1 1  
7.1ข(2)-3 ความพรอมของอปุกรณดับเพลิง (การทดสอบ

ระบบดับเพลิงของอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง = 
ปละ 12 ครั้ง) 

ครั้ง 12 12 12 12 12  

7.1ข(2)-4 การตรวจสอบถังดับเพลิง (ปละ 1 ครั้ง) คร้ัง 1 1 0 1 1  
7.1ข(2)-5 จํานวนกิจกรรม หรือ โครงการดานการ

เตรยีมพรอมตอภาวะฉกุเฉิน 
ครั้ง 1 1 1 1 1  

7.1ข(2)-6 จํานวนครั้งของการเกิดอุบัตภิยัใน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

ครั้ง 0 0 0 0 0  

ค. ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน 
7.1ค-1 ขอมูลปอนกลับจากนิสิต รอยละ 23.74 32.75 58.45 47.00   
7.1ค-2 ขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต ผูใชบริการ

วิชาการ ผูใชผลงานวิจัย 
รอยละ 26.72 20.10 NA 20.00   

7.1ค-3 ขอมูลปอนกลับจากศษิยเกา รอยละ 97.11 96.75 54.03 21.60   
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หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

7.1ค-4 ขอมูลปอนกลับจากบุคลากร (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน) 

รอยละ 59.52 95.50 75.00 91.84   

7.1ค-5 รอยละผูสงมอบตาม TOR ที่ตรงตาม
ระยะเวลา และตามสัญญา 

รอยละ   99.65 100.00   

7.1ค-6 จํานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเขา
โครงการ CWIE / EEC model 

แหง    41 5 ยุทธศาสตร
64-67 

7.1ค-7 รอยละของสถานประกอบการในพื้นทีภ่าค
ตะวันออกที่รับนิสิตเขาโครงการ CWIE / EEC 
model 

รอยละ    41.00 20.00 ยุทธศาสตร
64-67 

หมายเหต ุ- ยุทธศาสตร64-67 เปนตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรใหมอยูในระหวางดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงแสดงผลลัพธไมไดทั้งหมด 
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7.2 ผลลัพธดานลูกคา 
ตารางที่ 7.2 ผลลัพธดานลูกคา 

หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลกูคากลุมอื่น 
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอืน่ 
7.2ก(1)-1  รอยละของความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูมี

สวนไดสวนเสียในระดับดีขึ้นไป 
รอยละ 77.91 82.60 87.54 77.28 75.00  

7.2ก(1)-2 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร ระดับ 3.73 3.75 3.94 3.82   
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)     4.14   

7.2ก(1)-3 ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการ
สอน 

ระดับ 3.76 3.77 3.93 3.80   

7.2ก(1)-4 ความพึงพอใจของนิสิตตอระบบสนับสนนุ ระดับ 4.06 4.06 4.29 3.72   
7.2ก(1)-5 ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอ

รองเรียน   
ระดับ N/A 3.64 3.48 3.53   

7.2ก(1)-6 ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ระดับ N/A 4.06 4.05 4.35   

7.2ก(1)-7 ความพึงพอใจของของนิสิตดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.20 4.60 4.29 3.81   

7.2ก(1)-8 ความพึงพอใจของบัณฑิต ระดับ  3.72 3.79 3.91   
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    3.65   

7.2ก(1)-9 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อยูในระดบัดี รอยละ 81.20 82.80 87.60 84.20 80.00  
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    96.00   

7.2ก(1)-10 ความพึงพอใจของนักเรียนตอชองทางการ
เขาถึงสารสนเทศ 

รอยละ  74.85 77.61 79.51   

7.2ก(1)-11 ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการของคณะ ระดับ 4.21 4.40 4.20 4.21   
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    3.53   

7.2ก(1)-12 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตรายสาขาวิชา ระดับ       
 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 4.00 4.25 4.00 4.00   

(คูเทียบสาขาวิชาเกษตรเขตรอน 
คณะเกษตร กําแพงแสน) 

  4.31 4.36   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.01 4.00 4.31 4.44   

(คูเทียบสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

  4.16 4.46   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  3.66 4.01 4.00   
(คูเทียบสาขาวิชาการตลาดและการเงนิ 
คณะวิทยาการจัดการ) 

  4.21 4.29   

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา
ชายแดน 

3.68 3.77 4.52 4.16   

(คูเทียบสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
คณะวิทยาการการจัดการ) 

  4.08 4.33   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  4.26 4.23 4.50   

(คูเทียบสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) 

  4.39 4.33   

7.2ก(1)-13 ความพึงพอใจของผูประกอบการสหกิจศึกษา
ตอนิสิต 

รอยละ    90.04   

7.2ก(1)-14 ความพึงพอใจของนักเรียนตอชองทางการ
ติดตอสื่อสารที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 
(เว็บไซต) 

รอยละ  86.73 83.33 75.78   
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หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น 
7.2ก(2)-1 รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการครบทุก

ทักษะ 
รอยละ 40.00 36.24 53.00 18.00 55.00  

7.2ก(2)-2 รอยละของนิสิตที่เขารวมกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการเปน
พลเมืองที่ด ี

รอยละ 50.00  70.40 75.00 23.47 55.00  

7.2ก(2)-3 รอยละของผูใชบัณฑิตที่ยินดีรับบัณฑิตจาก
คณะฯ เขาทํางาน 

รอยละ  65.79 67.74 85.00   
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7.3 ผลลัพธดานบุคลากร 
ตารางที่ 7.3 ผลลัพธดานบุคลากร 

หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
7.3ก(1)-1  รอยละของจาํนวนบุคลากรที่คณะจัดหาไดตาม

แผนอัตรากําลังของคณะ 
รอยละ 87.00 95.83 95.83 94.23 80.00  

7.3ก(1)-2 รอยละของบุคลากรที่ผานการทดลองงาน รอยละ 66.67 100.00 100.00 100.00 90.00  
7.3ก(1)-3 จํานวนอาจารยที่เปนผูตรวจประเมินการ

ประกันคณุภาพระดับหลกัสูตร  
คน 2 4 7 8   

7.3ก(1)-4 จํานวนอาจารยที่เปนผูตรวจประเมินการ
ประกันคณุภาพระดับคณะ  

คน 1 2 2 2   

7.3ก(1)-5 Prolific adacemic expert จํานวนอาจารย 
นักวิจัย และบุคลากรที่มีชื่อเสยีงและไดรับ
รางวัลในระดับนานาชาต ิ

คน  0 0 0   

7.3ก(1)-6 จํานวนอาจารยประจําที่เปนชาวตางชาติ  คน 1 2 2 2   
7.3ก(1)-7 คณุลักษณะของบุคลากรสอดคลองกับคานิยม 

คานิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา "BURAPHA" 
ระดับ    3.84  ยุทธศาสตร

64-67 
7.3ก(1)-8 คณุลักษณะของบุคลากรสอดคลองกับคานิยม 

S = Synergy บุคลากรในการทํางานรวมกัน 
ประสานกําลังกัน 

ระดับ    3.87 3.51 ยุทธศาสตร
64-67 

7.3ก(1)-9 คณุลักษณะของบุคลากรสอดคลองกับคานิยม  
A = Ahead การกระทาํที่มุงไปขางหนาเพื่อ
พัฒนาสังคมทันสมัย 

ระดับ    3.84 3.51 ยุทธศาสตร
64-67 

7.3ก(1)-10 คุณลักษณะของบุคลากรสอดคลองกับ
วัฒนธรรมองคกร มหาวิทยาลัยบูรพา " ONE " 

ระดับ    3.67 3.51 ยุทธศาสตร
64-67 

7.3ก(1)-11 จํานวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความรวมมอืกับ
สถาบันการศึกษาตางชาต ิ

เรื่อง    1 2 ยุทธศาสตร
64-67 

7.3ก(1)-12 จํานวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความรวมมอืกับ
สถาบันการศึกษาตางชาติที่เผยแพรใน
ฐานขอมูล Scopus / ISI 

เรื่อง    1 1 ยุทธศาสตร
64-67 

7.3ก(1)-13 จํานวนงานวิจัยที่เผยแพรในฐานขอมูล 
Scopus / ISI ควอไทล 1 หรอื 2 

เรื่อง    1 1 ยุทธศาสตร
64-67 

7.3ก(1)-14 จํานวนรายวิชา MOOCs (นับสะสม) วิชา     6 ยุทธศาสตร
64-67 

(2) บรรยากาศการทํางาน 
7.3ก(2)-1 รอยละของบุคลากรที่มีระดับความพึงพอใจ

ดานสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนคณุภาพชีวิตและ
การทํางานอยูในระดับดีขึ้นไป  

รอยละ 77.30 87.15 83.00 71.60 75.00  

7.3ก(2)-2 การรับรูถึงสวัสดกิาร สิ่งสนับสนุนคณุภาพชีวิต
และการทํางาน ของคณะฯและมหาวิทยาลัย ที่
จัดให 

รอยละ    73.40   

7.3ก(2)-3 ความพึงพอใจตอสวัสดิการ สิ่งสนับสนุน
คุณภาพชีวิตและการทํางาน ที่คณะฯและ
มหาวิทยาลัยจัดให 

รอยละ    71.60   

7.3ก(2)-4 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป 

รอยละ    68.63   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    20.27   
7.3ก(2)-5 คาเฉลี่ยดัชนีความสุขบุคลากร รอยละ    62.22 60.00  

(3) ความผูกพันของบุคลากร 
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หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

7.3ก(3)-1 รอยละการคงอยูของบุคลากร รอยละ 89.00 100.00 96.00 97.96 90.00  
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    100.00   

7.3ก(3)-2 จํานวนการลาออกของบุคลากร คน 1 0 2 1   
7.3ก(3)-3 ปจจัยที่สงผลตอความผกูพันของบุคลากร ระดับ  3.85 3.55 3.43   
 1) ไดรบัการยอมรับจากผูบังคบับัญชาและ

เพื่อนรวมงาน  
  4.00 3.62 3.49   

2) ไดรับมอบหมายงานที่มีความทาทาย
ความสามารถ  

 3.88 3.46 3.47   

3) มีความกาวหนาในการทํางาน   3.88 3.62 3.31   

4) มีความมั่นคงในการทํางาน   3.83 3.77 3.09   

5)  มีหัวหนาที่ดี   4.02 3.46 3.51   

6) มีทีมงาน/เพื่อนรวมงานที่ดี   3.86 3.46 3.73   

7) มีสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน  

 3.71 3.62 3.44   

8) มีคาตอบแทนและสวัสดิการที่ด ี  3.76 3.62 3.33   

9) หนวยงานมีชือ่เสียงเปนที่ยอมรบั   3.69 3.31 3.47   

7.3ก(3)-4 อายุงานเฉลีย่ของบุคลากร สายวิชาการ   ป    11.20   
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    11.33   

7.3ก(3)-5 อายุงานเฉลีย่ของบุคลากร สายสนับสนนุ   ป    9.00   
(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    9.65   

7.3ก(3)-6 การแนะนาํใหผูที่รูจักสมัครเขาทํางาน รอยละ    42.22   

(4) การพัฒนาบุคลากร 
7.3ก(4)-1 รอยละของบุคลากรที่มโีครงการวิจยั รอยละ 93.75 91.89 35.00 39.13 80.00  
7.3ก(4)-2 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒริะดับปริญญา

เอก 
รอยละ 46.00 42.90 44.19 44.00 44.00  

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    53.91   
7.3ก(4)-3 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 8.33 7.50 20.51 23.25   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)   25.65 38.01   
7.3ก(4)-4 รอยละของบุคลากรที่มีตาํแหนงทางวิชาการ

และวิชาชพี 
รอยละ   20.00 24.49   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    25.49   
7.3ก(4)-5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาในคณะ

อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
รอยละ 86.00 91.50 100.00 100.00 80.00  

7.3ก(4)-6 รอยละของอาจารยที่มีผลงานตพีิมพในระดับ
นานาชาต ิ

รอยละ 39.54 35.90 10.00 5.80   

หมายเหต ุ- ยุทธศาสตร64-67 เปนตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรใหมอยูในระหวางดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงแสดงผลลัพธไมไดทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร 
ตารางที่ 7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร 

หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดแูลองคกร และการสรางประโยชนใหสังคม 
(1) การนําองคกร 
7.4ก(1)-1  จํานวนโครงการ หรือกจิกรรมสงเสรมิการมี

สวนรวมของบุคลากรในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและบริหารคณะ 

ครั้ง 1 
 

1 0 2 1  

7.4ก(1)-2 รอยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการภายในคณะ
ในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 86.33 83.60 87.20 83.25 80.00  

7.4ก(1)-3 ประสิทธิภาพในการนาํองคกรของผูนํา
ระดับสูง 

ระดับ 4.41 4.22 4.35 4.24   

7.4ก(1)-4 ผลประเมินตามหลักความโปรงใสในการ
บริหารงาน 

ระดับ  4.13 4.35 4.10   

7.4ก(1)-5 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ระดับ 3.94 4.19 4.31 4.18   
 1) ดานคุณธรรม   3.90 4.13 4.35 4.24   

2) ดานการบริหาร  3.84 4.18 4.16 4.11   
3) ดานความเปนผูนํา 3.97 4.22 4.29 4.19   
4) ดานความมีมนุษยสมัพันธ  3.80 4.08 4.41 4.21   
5) ดานความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  3.93 4.17 4.32 4.17   
6) ดานการผลติบัณฑิต  4.15 4.35 4.35 4.19   
7) ดานงานวิจัย  4.09 4.20 4.35 4.24   
8) ดานการพัฒนาบุคลากร  3.85 4.22 4.16 4.11   

7.4ก(1)-6 ระดับการรบัรูคานิยมของมหาวิทยาลยั
บูรพา  "BURAPHA" ของบุคลากร 

ระดับ 
 

  3.87  ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(1)-7 ระดับการรบัรูคานิยมของคณะฯ  
S = Synergy ของบุคลากร 

ระดับ 
 

  3.87  ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(1)-8 ระดับการรบัรูคานิยมของคณะฯ  
A = Ahead ของบุคลากร 

ระดับ 
 

  3.82  ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(1)-9 ระดับการรบัรูวัฒนธรรมองคกร 
มหาวิทยาลัยบูรพา " ONE " ของบุคลากร 

ระดับ 
 

  3.60  ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(1)-10 ระดับการรับรูและเขาใจของบุคลากรตอ
ทิศทางของคณะ 

ระดับ    4.02  ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(1)-11 ระดับการรับรูและเขาใจของบุคลากรตอ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย 

ระดับ    3.58  ยุทธศาสตร
64-67 

(2) การกํากับดูแลองคกร 
7.4ก(2)-1 จํานวนครั้งของการทบทวนวิสยัทัศน 

ยุทธศาสตร กลยุทธ และตวัช้ีวัดของคณะให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม 

ครั้ง - 1 - 1 1  

7.4ก(2)-2 รอยละของบุคลากรที่ประเมินความพึงพอใจ
ของการบริหารจัดการภายในคณะอยูใน
ระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 88.58 84.00 85.80 80.80 80.00  

7.4ก(2)-3 การกํากับดูแลของคณะ ระดับ 4.41 4.17 4.32 4.16   
7.4ก(2)-4 รอยละ UPI ทีบ่รรลตุามเปาหมาย รอยละ 88.24 78.95 80.49 89.60   
7.4ก(2)-5 ผลประเมินการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิ

บาล 
ระดับ 3.69 4.16 4.33 4.13   

 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)   3.63 4.06 4.31 4.15   
2) หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 3.66 4.14 4.35 4.14   
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หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 3.84 4.20 4.30 4.24   
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 3.90 4.25 4.39 4.18   
5) หลักความโปรงใส (Transparency) 3.61 4.13 4.35 4.10   
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) 3.67 4.18 4.36 4.12   
7) หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) 

3.68 4.08 4.33 4.05   

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 3.64 4.20 4.30 4.10   
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 3.62 4.16 4.30 4.06   
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented) 

3.64 4.19 4.32 4.11   

7.4ก(2)-6 รายไดจากโครงการวิจยัภายนอกเฉลี่ยตอ
บุคลากรสายวิชาการ (บาทตอคน) 

บาท    99,331.40   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    287,183.99   
7.4ก(2)-7 รายไดจากบรกิารวิชาการเฉลี่ยตอบุคลากร

สายวิชาการ (บาทตอคน) 
บาท    14,153.49   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    155,139.00   

(3) กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคบั และการรับรองคุณภาพ 
7.4ก(3)-1 รอยละของหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 

AUN-QA 
รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00   

7.4ก(3)-2 รอยละของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00   

7.4ก(3)-3 จํานวนการทําผิดจรยิธรรมของบุคลากร ครั้ง 0 0 0 0   
7.4ก(3)-4 จํานวนการทําผิดกฎระเบียบขอบังคับของ

บุคลากร 
ครั้ง 0 0 0 0   

7.4ก(3)-5 รอยละของจํานวนหลกัสูตรท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศกึษาของประเทศ ใน
ระดับดี 

รอยละ    อยูระหวาง
การตรวจ
ประเมนิ 

 ยุทธศาสตร
64-67 

(4) จริยธรรม 
7.4ก(4)-1 คะแนนผลการประเมินการบรหิารดวยหลัก

ธรรมาภิบาล 
รอยละ    82.48 80.00 ยุทธศาสตร

64-67 
7.4ก(4)-2 จํานวนการทําผิดจรยิธรรมของบุคลากร คร้ัง 0 0 0 0 0  
7.4ก(4)-3 รอยละงานวจิัยที่ผานการรับรองดาน

จริยธรรมกอนดาํเนินการวจิัย 
รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

(5) สังคม 
7.4ก(5)-1 จํานวนงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่นและชุมชน 
ผลงาน 6 1 0 1 2  

7.4ก(5)-2 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการท่ีตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและชุมชน 

โครงการ 5 5 
 

2 5 5  

7.4ก(5)-3 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีไดรับ
ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00  

7.4ก(5)-4 จํานวนโครงการที่มกีารสงเสริมกิจกรรมเพื่อ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรอืกีฬา 

โครงการ 2 3 9 3 3  

7.4ก(5)-5 จํานวนโครงการที่มกีารสงเสริมความ
รับผดิชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

โครงการ 1 2 1 1 1  

7.4ก(5)-6 จํานวนโครงการที่นาํหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเศรษฐกิจสรางสรรคไปใชในการดาํเนิน
กิจกรรม 

โครงการ 2 1 3 1 1  
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หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย
นับ 

ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

7.4ก(5)-7 จํานวนโครงการสงเสริมการบมเพาะ
ผูประกอบการ 

โครงการ     1 ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(5)-8 การเติบโตของสัดสวนรอยละของจํานวน
งานวิจัยแกปญหาเชิงพื้นที่ตองานวจิัย
พื้นฐาน 

รอยละ     1.00 ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(5)-9 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการท่ีพัฒนา
ชุมชนภาคตะวันออก 

จํานวน     1 ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(5)-10 จํานวนกิจกรรมเพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม 
พลังงาน และความยั่งยืน 

จํานวน     3 ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(5)-11 การลดลงของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
เทียบจากป 63   

รอยละ     5.00 ยุทธศาสตร
64-67 

7.4ก(5)-12 การลดลงของปริมาณการใชน้ําประปาของ
ทุกสวนงานเทียบจากป 63  

รอยละ     5.00 ยุทธศาสตร
64-67 

หมายเหต ุ- ยุทธศาสตร64-67 เปนตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรใหมอยูในระหวางดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงแสดงผลลัพธไมไดทั้งหมด 
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ 
ตารางที่ 7.5-1 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน 

หัวขอ ชื่อตัวชี้วัด หนวยนับ ปการศึกษา หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 เปา 

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน 

7.5ก-1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สรางรายไดใหกับคณะ โครงการ 0 2 0 3 1  
7.5ก-2 รายงานการเงิน        
 รายไดรวมของคณะ บาท 27,709,279.69 28,562,883.42  22,584,958.90  29,049,026.82   

รายไดจากเงนิงบประมาณ บาท  8,583,606.08   9,876,534.68   5,056,378.41  6,569,630.00   
รายไดจากการจัดการศึกษา บาท 15,842,400.00  16,006,710.00  15,569,800.00  16,250,228.00   
รายไดคาธรรมเนียม บาท 0.00    300.00  0.00 0.00   
รายไดจากการบริจาค บาท  331,448.75   135,934.11      192,960.69  221,289.65   
รายไดระหวางหนวยงาน บาท  2,778,715.00   1,833,689.63   1,279,615.02  782,864.15   
รายไดจากการจัดสรรโครงการบริการวิชาการ บาท  7,505.86   52,755.00       39,760.00  93,239.00   
รายไดจากการจัดสรรโครงการวิจัย บาท  0.00    17,500.00  0.00 0.00   
รายไดอื่น  บาท 0.00  93,090.00       14,767.40  1,165.00   
เงนิบริจาคจากศษิยเกาและบุคคลท่ัวไป บาท  331,448.75   135,934.11  192,960.69 221,289.65   
จํานวนเงินวิจัยทั้งหมด บาท 4,880,800.00 6,078,000.00 2,659,300.00 4,271,250.00   
เงนิคงเหลือ (ไมไดหักคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย) บาท 110,816.69 -977,458.53 -7,650,420.05 1,618,417.20   

7.5ก-3 สัดสวนรายไดจากงบประมาณแผนดินตอจากเงนิรายได เทา 0.45 0.54 0.30 0.23   
7.5ก-4 อัตราสวนของรายจายตอรายไดของคณะฯ เทา    0.94  ยุทธศาสตร64-67 

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) รอยละ    87.83   
7.5ก-5 ความยั่งยืนทางการเงิน (รอยละการเติบโตของรายไดของ

มหาวิทยาลัยจากแหลงเงนิรายได) 
รอยละ     4 ยุทธศาสตร64-67 

7.5ก-6 จํานวนเงินลงทุนหรือรายการเทียบเทาเงินสด (สะสม) 
ดานวิจัยและพัฒนาจากผูประกอบการที่เขาใชประโยชน 

ลานบาท     0.1 ยุทธศาสตร64-67 

7.5ก-7 จํานวนสวนงานที่มีการเติบโตของเงินรายไดมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 4 

การบรรล ุ     100.00 ยุทธศาสตร64-67 

7.5ก-8 จํานวนสวนงานที่ผ านเกณฑ  NI – 12 (Net Income 
12 %) 

การบรรล ุ     100.00 ยุทธศาสตร64-67 

หมายเหตุ - ยุทธศาสตร64-67 เปนตัวชี้วัดของยุทธศาสตรใหมอยูในระหวางดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงแสดงผลลัพธไมไดทั้งหมด 
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ตารางที่ 7.5-2 ผลลัพธดานตลาด และกลยุทธ 
หัวขอ ชื่อตวัชี้วัด หนวย

นับ 
ปการศึกษา หมายเหตุ 

2560 2561 2562 2563 เปา 
(2) ผลการดําเนินการดานตลาด 
7.5ก(2)-1 เกรดเฉลี่ยนักศึกษาระดบัปริญญาตรีกอน

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
เกรด 2.80 2.88 2.91 3.12   

7.5ก(2)-2 รอยละนสิิตในคณะฯ จากภาคตะวันออก รอยละ 42.92 47.87 44.24 51.78   
ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ
7.5ข-1 รอยละความสาํเร็จตามตัวชีว้ัดของแผน

ยุทธศาสตร 
รอยละ 73.68 83.78 71.42 77.78   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    31.91   
7.5ข-2 รอยละความสาํเร็จตามตวัชีว้ดัของแผนปฏิบัติ

การ 
รอยละ 82.50 81.08 91.23 71.93   

(คูเทียบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)    46.53   

 


