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สวนที ่ 1 
โครงรางองคการ (Organization Profile) 

P.1 ลักษณะขององคการ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมชื่อ “วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน” กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2498 ตอมา 
ในป พ.ศ. 2517 ไดยกระดับเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และแยกออกมาเปน 
“มหาวิทยาลัยบูรพา” ในป พ.ศ. 2533 มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive 
university) เนนใหบริการในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ประกอบดวย 3 วิทยาเขต คือ บางแสน จันทบุรี  
และ สระแกว ป พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยบูรพาไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ 
ถูกจัดใหอยูในกลุมมหาวิทยาลัยทีเ่นนวิจัย  

ก. สภาพแวดลอมขององคการ 
(1) หลักสูตรและบริการ 

  มหาวิทยาลัยบูรพา เปดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ใน 28 คณะวิชา มีจํานวน
หลักสูตรรวมทั้งสิ้น 240 หลักสูตร มีนิสิตรวม 38,883 คน แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) กลุมมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (2) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ (3) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หลักสูตร ความสําคัญตอความสําเร็จ 
ขององคการ 

วิธีการจัดการเรียนรู 

(1) กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 122 
หลักสูตร มีนิสิตรวม 
20,710 คน 

- ระดับปริญญาตรี 59 
หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท 41
หลักสูตร 

- ระดับปริญญาเอก 22 
หลักสูตร  

- ชวยเสริมปรัชญาการศึกษา
แบบ Liberal arts และเสริม
ความสมดุลทางดานวิชาการ
ใหแกมหาวิทยาลัยดวยองค
ความรูทางดานศิลปศาสตร 

- ตอบสนองตอความตองการ
บุคลากรของประเทศในการ
ขยายตัวของธุรกิจการ
ทองเที่ยวและบันเทิง 

- หลักสูตรทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีการเรียน
การสอนแบบบรรยายและมี
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ประกอบกับ
การฝกงาน ฝกปฏิบัติและ
แบบสหกิจศึกษา  

- หลักสูตรทางดานศิลปะ เนน
การฝกปฏิบัติในระบบอาศรม 

(2) กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 82 
หลักสูตร มีนิสิตรวม 
10,242 คน 

- ระดับปริญญาตรี 42 
หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท 27 
หลักสูตร 
 

- ระดับปริญญาเอก 13 
หลักสูตร  

- เปนกลุมสาขาวิชาที่
ตลาดแรงงานในภาค
ตะวันออกมีความตองการ
กําลังคนมากเน่ืองจาก
นโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายฝงและนโยบาย 
Thailand 4.0 
 

- ระดับบัณฑิตศึกษาชวย
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยมี

- ระดับปริญญาตรี สวนใหญ
จัดการเรียนรูแบบการบรรยาย
ในชั้นเรียน และมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning ในบางหลักสูตร 
ประกอบกับการฝกงานท้ังแบบ
ทั่วไปและสหกิจศึกษา บาง
หลักสูตรมีการรายวิชาโครงงาน
หรือวิจัยกอนสําเร็จการศึกษา 

- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แผน ก. เนนการทําวิจัยเพ่ือทํา
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หลักสูตร ความสําคัญตอความสําเร็จ 
ขององคการ 

วิธีการจัดการเรียนรู 

ความเขมแข็งทางดานการ
วิจัยและบริการวิชาการ 

วิทยานิพนธและมีบางหลักสูตร
เปดสอนแบบแผน ข. เนนการ
เรียนในชั้นเรียนและทํางาน
นิพนธศึกษาอิสระ (IS) 

(3) วิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวน 36 หลักสูตร  
มีนิสิตรวม 4,185 คน 

- ระดับปริญญาตรี 18 
หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท 12 
หลักสูตร 

- ระดับปริญญาเอก 6 
หลักสูตร  

- ตอบสนองความตองการ
ดานการบริบาลสุขภาพและ
เสริมจุดเนนดานศาสตร
ผูสูงอายุและศาสตรที่
เกี่ยวของกับการทํางาน 

- ตอบสนองตอความตองการ
บุคลากรทางการแพทยของ
ประเทศ 

- จัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและมีการฝกปฏิบัติใน
ชั้นคลินิก 

 
 

งานวิจัย ความสําคัญตอความสําเร็จของ
องคการ 

วิธีการ 

(1) งานวิจัยในกลุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(2) งานวิจัยในกลุม
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

(3) งานวิจัยในกลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

- ชวยพัฒนาคณาจารยใหมี
ความรูตรงตามเกณฑ สกอ. 

- ชวยเสริมความเขมแข็ง
ทางดานการบริการวิชาการ
และการเรียนการสอน 

- ชวยสรางชื่อเสียงและการ
ยอมรับใหแกมหาวิทยาลัย 

- การเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

-  สนับสนุนคณาจารยใหทําวิจัย 
   ดวยทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน  
   และสงเสริมใหแสวงหาแหลง

ทุนภายนอก 
-  กองทุนวิจัย 
-  ทุนนําเสนอผลงาน 
-  เงินรางวัลตีพิมพผลงาน 
-  เครือขายการวิจัย 
-  คํานึงถึงความตองการของผูมี 
   สวนไดสวนเสียทุกขั้นตอนใน 
   กระบวนการวิจัย 
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บริการวิชาการ ความสําคัญตอความสําเร็จของ
องคการ 

วิธีการ 

- การเปนที่ปรึกษาใหแก
วิสาหกิจตาง ๆ ตามความ
ชํานาญ  

- การจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู
ใหแกบุคลากรทั้งภาครัฐ
และเอกชน  

- การใหบริการดานสุขภาพ 
- การใหบริการดานการสอบ

เทียบและทดสอบวัสดุแก
ภาคอุตสาหกรรม 

- ชวยพัฒนาคณาจารยใหมี
ทักษะการปฏิบัติจริง 

- ชวยเสริมความเขมแข็ง
ทางดานการวิจัยและการ
เรียนการสอน 

- เปนแหลงรายไดรองใหแก
มหาวิทยาลัย 

-    ความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม  
     ของมหาวิทยาลัย (USR) 

- มีสํานักบริการวิชาการทําหนาที่
กํากับหลักเกณฑในการบริการ
วิชาการ 
- มอบพันธกิจใหคณะวิชาตาง ๆ 
ดําเนินการบริการวิชาการตาม
ศาสตรและความถนัด 
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ศูนยการแปล สถาบันภาษา 
โรงเรียนสาธิตฯ และ ศูนยสอบ
เทียบเครื่องมือวัดทาง
อุตสาหกรรม  

 
(2) วิสัยทัศนและพันธกิจ จุดประสงค 

  มหาวิทยาลัยบูรพากําหนดพันธกิจและวิสัยทัศนไวในแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
สูความเปนเลิศ ฉบับ พ.ศ. 2559-2563 ไวดังนี้ 
พันธกิจ 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการเสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝเรียนรูตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ และ
ดําเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเปนพลวัตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง 

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

คานิยมองคการ 
ความรับผิดชอบตอสังคม (Societal Responsibility) 
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สมรรถนะหลัก ความสําคัญกับการบรรลุพันธกิจ 

1.  ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ  
ตองการของผูใชบัณฑิต 

มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกศาสตรที่สําคัญนาํไปสูการพฒันาหลักสูตร
ดําเนินการวิจยัและจัดบริการวชิาการที่ตอบสนองตอความตองการของ
สังคมและประเทศไดอยางรวดเร็ว 

2.  ความสามารถในการแสวงหา 
    ความรวมมือกับพันธมิตรทั้ง 
    ภายในและภายนอกประเทศ 

นําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือในพันธกิจทุกดาน เชน ASEAN 
University Network (AUN) เครือขายวิจัยภาคตะวันออก รวมทั้ง
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยทัง้ใน
และตางประเทศ 

3.  ดําเนนิการวิจัยเก่ียวกับศาสตร
ทางทะเล 

สรางความเขมแข็งดานบริการวชิาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
บูรพา 

 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมีผูปฏิบัติงานรวม 3,346 คน ประกอบดวยบุคลากร 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก  

(1) คณาจารยและ (2) บุคลากรสนับสนุนวิชาการ  โดยแตละกลุมมีจํานวน ปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหบุคลากร
ทํางานใหบรรลุเปาหมายและขอกําหนดคุณวุฒิ ดังนี้  

 

ประเภทของ
บุคลากร 

จํานวน ปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหบุคลากรทํางานให
บรรลุเปาหมาย 

ขอกําหนดคุณวุฒิที่รับ 

คณาจารย 1,327 คน - ความมั่นคง ความกาวหนาทางวิชาการ 
- สิ่งสนบัสนุนในการสอนและวิจัย เคร่ืองมือ  
  และหองปฏิบัติการ 
- โอกาสในการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 
- ปริมาณภาระงานที่เหมาะสมและระบบ 
  การบริหารงานที่คลองตัว 
- สวัสดิการและรายไดที่เปนธรรม 

ป. เอกผลคะแนน  
TOEFL ≥ 550 หรือ  
IELTS ≥ 6.0 

สนับสนนุ
วิชาการ 

2,019 คน - การยอมรับ ใหเกียรติ ความมั่นคงในการทาํงาน 
- การพัฒนาเพ่ือเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัตงิาน 
- สิ่งสนบัสนุนการปฏิบัตงิาน เชน เคร่ืองมือ 
  คอมพิวเตอร 
- สวัสดิการและรายไดที่เปนธรรม 

ป. โท / ป. ตร/ีปวส. 
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(4) สินทรัพย 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีสินทรัพยที่สําคัญที่ชวยสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.  อาคารสํานักงานอธิการบดี  อาคารเรียนรวม อาทิ  

- อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี หองประชุม 201 ความจุ 1,500 ท่ีนั่ง หองประชุม 202  
ความจุ 300 ท่ีนั่ง หองประชุม 101/102 ความจุ 120 ท่ีนั่ง หองประชุม 103 ความจุ 120 ที่นั่งหองประชุม 
103 ความจุ 120 ที่นั่ง  

- อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป หอง K-A500 ความจุ 500 ท่ีนั่ง  
หอง K-C300 ความจุ 300 ที่นั่ง หอง K-C200 ความจุ 200 ท่ีนั่ง หองท่ีขึ้นตนดวย KB มีทั้งหมด 32 หอง  
ความจุ 96 ท่ีนั่ง 

- อาคารปฏิบัติการ สํานักหอสมุด เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง  
- หอพักนิสิตมีจํานวน 6 หอ จําแนกเปนหอพักชาย 2 หอ หอพักหญิง 4 หอ รองรับ 

ผูใชบริการได จํานวน 7,918 คน  
- อาคารและบานพักอาศัยบุคลากร อาคารมีชัย1จํานวน 120 หอง อาคารมีชัย2 จํานวน 

119 หอง อาคาร 6 ยูนิต จํานวน 6 หอง อาคาร A-D มี 4 ตึก จํานวน 80 หอง และบานพักอาศัยบุคลากร 
จํานวน 20 หอง 

- พิพิธภัณฑสัตวน้ํา และหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก  
2.  เครือขาย Internet ความเร็ว 3 Gbps (UniNet) เครือขาย WiFi  

มากกวา 800 จุดครอบคลุมทุกพ้ืนที่ Data Centre (Private Cloud) CPU 248 Cores, RAM 1920 GB 
Software สนับสนุนการเรียนการสอน และ Google Apps for Education ฐานขอมูลงานวิจัยที่สําคัญ เชน 
ISI, SCOPUS, IEEEXplore, Science Direct 

3.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารและตัดสินใจมากกวา 50 ระบบ เชน  
ระบบบัญชีสามมติ ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ระบบรายงานสรุปฐานะทางการเงิน  
ระบบงบประมาณมหาวิทยาลัยบูรพา (e-Budgeting BUU)  

4. เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการวิจัย เชน เครื่องมือวัดชั้นสูงเพ่ือการวิจัย เชน มาตรวัดรังสี 
สเปกตรัม, SEM, TEM, NMR ฯลฯ  เครื่องทําตนแบบ 3D และ CNC หองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา หองเลี้ยง
สัตวทดลอง 

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 160 เตียง และอาคารศูนยวิจัยทางการแพทย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 250 เตียง 

(5) กฎระเบียบขอบังคับ 
  มหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการ และไมเปน
รัฐวิสาหกิจแตเปนนิติบุคคล และยังไดรับความสนับสนุนชวยเหลือจากงบประมาณแผนดินที่รัฐตองจัดหาใหตาม
ความจําเปนทุกป ทําใหนอกจากมหาวิทยาลัยจะสามารถกําหนดระเบียบและขอบังคับเพ่ือใชในการดําเนินงานได
เองแลว มหาวิทยาลัยยังตองดําเนินงานภายใตกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ดังนี้ 
  1.  การดําเนินงานท่ัวไป: พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ภายใตกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับ ของสํานักนายกรัฐมนตรี/ กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.  การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล: กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
กฎคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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  3.  การดําเนินงานดานการเงินและพัสดุ: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐฯ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใตกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ) คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และ
สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง 
  4.  การดําเนินงานทางดานวิชาการ: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐาน 
ตาง ๆ เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ภายใตกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
(1) โครงสรางองคการ 

มหาวิทยาลัยบูรพามีสภามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานสูงสุด ทําหนาที่กําหนดนโยบายที่สําคัญ 
ตามปกติสภามหาวิทยาลัยประกอบกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อธิการบดีในฐานะหัวหนา
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย กรรมการโดยตําแหนงตาง ๆ เชน ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษยเกา และกรรมการท่ีมาจากการเลือกต้ังเปนตัวแทน
ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกลุมตาง ๆ  ไดแก หัวหนาสวนงาน คณาจารย และสนับสนุนวิชาการ 
อยางไรก็ดี ตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งที่ สกอ. 1441/2559 เรื่อง  
ใหผูบริหารพนจากตําแหนงหนาที่และแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในขอ 9 ของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแกไข
ปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 2/2559 เร่ือง รายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติฯ ไดมีการแตงตั้งคณะบุคคลปฏิบัติ
หนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย และไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยสมนึก  ธีระกุลพิสุทธิ์ ดํารงตําแหนง  
ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีมหาวิทยาลยับูรพา 
 

ผูบริหาร หนาที/่ความรับผิดชอบ/การกํากับดูแล 

สภามหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ออกขอบังคับ ระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย อนุมัติการจัดต้ัง การรวมและยุบเลิกสวนงาน ติดตาม 
และประเมินผลงานของอธิการบดี 

อธิการบดี เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง 

รองอธิการบดี ทําหนาที่ชวยบริหารงานและรับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ผูชวยอธิการบดี ทําหนาที่ชวยรองอธิการบดีบริหารงานและรับผิดชอบงานตามท่ีรอง
อธิการบดีมอบหมาย 

หัวหนาสวนงาน (คณบดี 
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก) 

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนงาน รับผิดชอบการบริหารงานของ 
สวนงาน 
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 (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย 
มหาวิทยาลัยมีภารกิจสําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการรับผิดชอบตอสังคม โดยมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก กลุมนิสิต/ผูปกครอง กลุมผูใชบัณฑิต กลุมผูรับบริการวิชาการ กลุมบุคลากร 

และกลุมชุมชน 

กลุมผูเรียนและลูกคา ความตองการและความคาดหวัง 
ที่สําคัญ 

สิ่งท่ีคณะดําเนินการเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการท่ีสําคัญ 

นิสิต/ผูปกครอง - หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ทันสมัย 
  และเปนที่ยอมรับ 
- ความม่ันใจวาหลังจากเรียนจบจะ 
  มีงานทําที่ได ไดรับคาตอบแทนสูง 
-ประสบการณระหวางเรียนที่จะสราง 
  ทักษะหรือปจจัยอื่นที่สําคัญสําหรับ 
  การทํางานในอนาคต  
- คาใชจายที่เหมาะสม 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

- สงมอบประสบการณใน 
  การพัฒนาความรู ทักษะและ 
  ประสบการณผานหลักสูตรที่ 
  ทันสมัย มีมาตรฐาน ไดรับ 
  การรับรองจากสภาวิชาชีพ  
  กิจกรรมนอกชั้นเรียน และ 
  บริการตาง ๆ 
- ทุนการศึกษา 

ศิษยเกา - ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเพื่อเพ่ิม
มูลคาใหคุณวุฒิของตน 
- เครือขายการทํางาน 
- การพัฒนาเพิ่มศักยภาพ 

- สงเสริมใหมีสมาคมศิษยเกา 
- ความรวมมือกับศิษยเกาเพ่ือ
พัฒนาคณะ 
- กิจกรรมพัฒนาศิษยเกา 

ผูใชบัณฑิต (นายจาง) - การเขาถึงบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง ตรง
ความตองการ 
- บัณฑิตที่มีทักษะและประสบการณใน
การทํางานในอุตสาหกรรม 

- Job Fair 
- เปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตมีสวนรวม
ในการออกแบบหลักสูตร 
- สหกิจศึกษา 

ผูรับบริการวิจัย/บริการ
วิชาการ 

- ผลงานคุณภาพสูง ตรงตามที่กําหนด 
- สงมอบตรงเวลา 
- ความรวมมือหรือความสัมพันธ 
  ระยะยาว 

- กองทุนวิจัย/ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภท Matching funds 
- ระบบบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- MOUs 

กลุมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 

- ไดรับบริการวิชาการ/ งานวิจัย 
- แรงงานท่ีมีทักษะตามความตองการ 

- ใหบริการวิชาการ/ งานวิจัย 
- ผลิตบัณฑิตตามความตองการของ
กลุมอุตสาหกรรม 
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(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

มหาวิทยาลัยมีคูความรวมมือและผูสงมอบที่สําคัญแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

ผูสงมอบ คูความ
รวมมือหลัก 

บทบาทท่ีสําคัญ กลไกในการสื่อสารกับ 
ผูสงมอบ  

คูความรวมมือ 

บทบาทในการ
ชวยเหลือให

องคการสามารถ
สรางนวัตกรรม 

ความตองการใน
หวงโซอุปทาน 

โรงเรียนมัธยมฯ  
ในภาคตะวันออก 

- การชักนํา ใหนักเรียน 

  ที่มีศักยภาพสูงตัด 

  สินใจเลือกเขาศึกษา 

- รับบัณฑิตเขาไปทํางาน 

- หนังสือราชการ  
- MOUs 
- เครือขาย สกอ. 

การสงนักเรียนเขา
รวมโครงการคาย/
การแขงขันตาง ๆ 
เพ่ือสรางความ
เขาใจและ
ประทับใจ 

การสนับสนุนการ
พัฒนานักเรียน 
เชน การเปนที่
ปรึกษาโครงงาน
วิทย หรือ การ
แนะแนว 

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ การรวมพัฒนาขีด
ความสามารถในการวิจัย
และการเรียนการสอน 

ความสัมพันธระหวาง
บุคคล และ MOUs 

ความรวมมือ
ทางการวิจัย และ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ความรวมมือใน
กิจกรรมตาง ๆ 

วิสาหกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 

- รับนิสิตฝกงาน 
  ความรวมมือใน 
  การทําวิจัย 
- บัณฑิต 
 

ความสัมพันธระหวาง
บุคคล โครงการ
สงเสริม และ MOUs 

การรับนิสิตฝกงาน
ในระบบสหกิจ
ศึกษา และการ
เปนแหลงโจทย
วิจัยทาง
อุตสาหกรรม 

โอกาสในการได
ผูสมัครงานท่ีตรง
ความตองการ 
และสิทธิประโยชน
จากโครงการ
สงเสริมของรัฐ 

ผูรักษาความ
ปลอดภัย 

- ปฏิบัติตามกฎ 
  ระเบียบขอบังคับ 
  ของมหาวิทยาลัย 
- ปฏิบัติหนาที่ในจุด 
  หรือบริเวณท่ีกําหนด 
- ดูแลความเรียบรอย 
  ภายในมหาวิทยาลัย 

สัญญาจาง และTOR ความรวมมือดาน
ความปลอดภัย 
และเปนหนวยงาน
สรางความเขมแข็ง
ดานความ
ปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย 

ความปลอดภัย 
และความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
 

ผูรับเหมาดูแลระบบ
สาธารณูปโภค 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของหาวิทยาลัย 
- ปฏิบัติหนาที่ 
ตามท่ีรับเหมาดูแลระบบ
สาธารณูปโภค 

สัญญาจาง และTOR กําหนดมาตรฐาน
และประสิทธิภาพ
ของสาธารณูปโภค 

ความรวมมือใน
การสรางความ
เชื่อมั่นในการ
ทํางาน ความ
รับผิดชอบตองาน 
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P.2 สภาวการณขององคการ 

ก. สภาพดานการแขงขัน 
(1) ลําดับในการแขงขัน 

กลุมของการศึกษาหรือ 
สวนตลาด 

ตําแหนงในการแขงขัน (ขนาด
และการเติบโต) 

จํานวนและประเภทของคูแขง 

นักเรียนที่ตองการเขาเรียนใน
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก 

เปนตัวเลือกอันดับแรก โดยนิสิต
ที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา 
รอยละ 50 มีภูมิลําเนาอยูในภาค
ตะวันออก รอยละ 20 อยูใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รอยละ 
12 อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยละ 4 อยูในภาคใต และรอยละ 
0.7 เปนนิสิตตางชาติ 

มีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนอีก  
22 แหง 

Ranking ดานตาง ๆ - การจัด QS World University 
Rankings Regional Rankings 
ASIA 2019 Top 500
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอยูใน
อันดับที่ 401-450 
- การจัดอันดับของ uniRank 10 
อันดับเว็บไซด มหาวิทยาลัยไทย 
มกราคม 2018 มหาวิทยาลัย
บูรพาถูกจัดในอยูอันดับที่ 8 
- 10 อันดับคณะ/สาขาวิชา ที่มี
อัตราการแขงขันสูงที่สุด ในรอบ
ที่ 4 Admission ของระบบ 
TCAS ปการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพาถูกจัดในอยู
อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- 10 มหาวิทยาลัยไทยท่ีมีวิวสวย
ที่สุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอยู
ในอันดับที่ 10 
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 

คูแขง การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนลําดับการแขงขัน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดโอกาสความรวมมือและ
การสรางนวัตกรรม 

สถาบันอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกอีก 22 แหง 

- นโยบาย Thailand 4.0 
- แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
- โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 
- เกณฑมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจัย 
- เกณฑการจัดสรรเงินทุนวิจัย 
- โครงสรางประชากรของประเทศ 

- นโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 
(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ขอมูลที่สําคัญ แหลงขอมูล ขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูล 

อัตราการแขงขันเพ่ือสอบเขาเรียน สกอ. และ ทปอ. ไดรับขอมูลไมครบถวน 

ตนทุนการผลิตบัณฑิต กลุมมหาวิทยาลัยเครือเทางาม ยังไมมีความรวมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

อัตราการสําเร็จการศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยเครือเทางาม 
และกลุมมหาวิทยาลัยที่ใชระบบ
ประกันคุณภาพ CUPT-QA 

ฐานขอมูล  CHE QA 

ปริมาณและสัดสวนภาระงานของ
คณาจารย (สอน/วิจัย/บริการวิชาการ) 

กลุมมหาวิทยาลัยเครือเทางาม ยังไมมีความรวมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

จํานวนทุนวิจัยตอหัวอาจารย กลุมมหาวิทยาลัยเครือเทางาม 
และกลุมมหาวิทยาลัยที่ใชระบบ
ประกันคุณภาพ CUPT-QA 

ฐานขอมูล  CHE QA 

จํานวนเงินบริการวิชาการตอหัว
อาจารย 

กลุมมหาวิทยาลัยเครือเทางาม 
และกลุมมหาวิทยาลัยที่ใชระบบ
ประกันคุณภาพ CUPT-QA 

ยังไมมีความรวมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ผลงานวิชาการของอาจารย ฐานขอมูล  CHE QA ระบบไมเสถียร 

ผลการบริหารงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ยังไมมีความรวมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
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คูเทียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร : มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560  
 

  
ที ่

 
เทียบดาน 

หนวย
นับ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา  ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา 

1 บุคลากรสายวิชาการ คน 2,447  1,975 2,539 2,041 2,572 2,053 
2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คน 8,883  1,599 8,658 1,627 8,653 1,582 
3 รวมบุคลากร คน 11,330 3,574 11,155 3,668 11,225 3,635 
4 งบประมาณแผนดิน ลานบาท 5,023.1 3,275.0 5,093.2 3,210.1 5,127.81 3,200.2 
5 งบประมาณเงินรายได ลานบาท 5,383.52 1,642.2 5,556.72 1,958.2 6,320.28 2,003.4 
6 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ลานบาท 10,406.61 4,917.2 10,649.94 5,078.3 11,448.19 5,203.5 
7 จํานวนนสิิตเต็มเวลา คน 51,879 49,090 40,693 44,248 40,607 40,949 
8 รอยละการมีงานทําของ

บัณฑิตระดบัปริญญาตร ี
รอยละ 65.3 75.87 67.5 75.87 65.3 76.85 

9 ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ระดับ 4.01 4.04 4.20 3.90 4.14 3.98 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

ดาน  ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

1. ดานหลักสูตร
และบริการ 

·    การพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

·    การเพ่ิมผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ 

·    หลักสูตรตามเกณฑ สกอ. 
·    การสงเสริมแนวคิดตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรของ
พระราชา 

 

·    มหาวิทยาลัยบูรพา มีที่ตั้งอยูในเขต
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

     มีโอกาสในการสรางหลักสูตรที่
ตอบสนองตอความตองการของสังคม 

·    มหาวิทยาลัยบูรพา มีคณะ/วทิยาลัย 
27 แหงและ 1 โครงการจัดต้ัง 

·    มหาวิทยาลัยบูรพา อยูในพื้นที่  
     ที่สามารถจัดการศึกษา วิจัย และ

บริการวิชาการ เกี่ยวกับศาสตร 
     ทางทะเลไดอยางกวางขวาง 

2. ดานการ
ปฏิบัติการ 

·    พัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ใหแกนิสิตทุกระดับ 

·    การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

·    การยกระดับความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษของนิสิต 

·    การสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 
·    การจัดกลไกการบริหารงานวิจัย 
·    การจัดทํายุทธศาสตรดานการเงิน 

·    มีแหลงเงินทุนวิจัยที่หลากหลายและ 
     มีทุนสนับสนุนการวิจัยอยางพอเพียง 
-    มีพ้ืนที่ Campus อยางกวางขวาง 
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ดาน  ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

3. ดานความ
รับผิดชอบตอ
สังคม 

·    การพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน 
“มหาวิทยาลัยยั่งยืน 
(Sustainable University)” 

·    งานบริการวิชาการและความ
รับผิดชอบตอสังคม (USR) 

·    มีความใกลชิดชุมชน (วิทยาเขต) 

4. ดานบุคลากร ·    อาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
มากข้ึน และมีตําแหนงทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

·    การพัฒนาผูนําและผูบริหารใน 
     ทุกระดับ 
-    พนักงานสายสนับสนุนไดรับ 
 การพัฒนาตามสมรรถนะและ 
 มีความกาวหนาตามสายงาน 
·    การพัฒนาอาจารยประจําเพื่อ

ทดแทนอาจารยพิเศษ 
·    การสรางความผูกพัน 

(engagement) กับบุคลากร 

·    อาจารยมีคุณวุฒิสูง 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยนําระบบวงจรเดมม่ิง หรือ PDCA มาใชในการปรับปรุงผลงานตามกระบวนการในการ
ดําเนินงาน  ในปการศึกษา 2558 ไดใชระบบ CUPT-QA ในระดับสถาบันและระดับคณะ และใช AUN-QA 
ในระดับหลักสูตร ตอเนื่องไปจนถึงปการศึกษา 2560 เปนระยะเวลา 3 ป หลังจากนั้นจะใชระบบ 
EdPEx/TQA ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายที่จะมีคุณภาพในระดับ TQC (Thailand 
Quality Class)  
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 สวนที่ 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
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ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2560 
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ตัวบงชี้ท่ี C.1 : การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
สัมพันธกับเกณฑระดับหลักสูตร :  AUN 8.1, AUN 8.2, AUN 8.3, AUN 11.1 และ AUN 11.2 
 
Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับอัตราการรับเขาของนิสิต (Admission Rate) 
 - สถาบันมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
 - สถาบันมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับอัตราการคงอยูของนิสิต (Pass Rate) 
 - สถาบันมีมาตรการหรือดําเนินการใดท่ีสนับสนุนใหการคงอยู  และอัตราการสําเร็จการศึกษา 

 มีแนวโนมในทิศทางท่ีดี 
 

ผลการดําเนินงาน  

(1) สถาบันมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับอัตราการรับเขาของนิสิต (Admission Rate) 
1. ระดับปริญญาตรี 
1.1 การรับเขาศึกษาของนิสิต 
ตารางที่ C.1-1 จํานวนการรับเขาของนิสิตระดับปริญญาตรี 

      (1) 
ปการศึกษา 

(2) จํานวนที่
ประกาศรับ1 

(No. Offered) 

(3) จํานวน
ผูสมัคร 

(No. Applied) 

(4) จํานวนผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา 

(No. Admitted) 

(5) จํานวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

(6) จํานวนที่
ประกาศรับตอ
จํานวนผูสมัคร 

2560 5,699 160,407 10,314 
6,387 

(61.93% ของ (4)) 
1:28.15 

2559 8,294 219,415 16,567 
9,875 

(59.61%ของ (4)) 
1:26.45 

2558 8,128 227,541 14,151 
9,442 

(66.72%ของ (4)) 
1:27.99 

2557 7,778 216,367 17,085 
11,501 

(67.32%ของ (4)) 
1:27.82 

2556 7,378 219,828 17,191 
11,246 

(65.42%ของ (4)) 
1:29.80 

1จํานวนตามแผนการผลิตบัณฑติ 

จากการดําเนินการที่ผานมา 
เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนจํานวนที่ประกาศรับตอจํานวนผูสมัครพบวา ในปการศึกษา 2557 มีสัดสวน 

1:27.82 ปการศึกษา 2558 มีสัดสวน 1:27.99 ในปการศึกษา 2559 มีสัดสวน 1:26.45 และในปการศึกษา 
2560 มีสัดสวน 1:28.15 ตามลําดับ ซ่ึงสัดสวนดังกลาวมีแนวโนมคอนขางคงท่ีแสดงถึงอัตราการแขงขันเพ่ือเขา
เรียนในมหาวิทยาลัยบูรพามีอัตราคอนขางคงท่ี คณะๆ ตางยังไดรับความสนใจจากผูเรียนในการเลือกเขาศึกษา
ตอเชนเดิมจากตาราง C.1-1 พบวาจํานวนประกาศรับของมหาวิทยาลัยบูรพามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตั้งแต 
ป 2557-2559 จํานวนผูสมัครประมาณสองแสนคน สวนป 2560 จํานวนผูสมัครลดลง เนื่องจากจํานวนที่
ประกาศรับลดลงมีผลตอการตัดสินใจสมัครเขาศึกษาของผูสมัคร  
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ตั้งแตปการศึกษา 2556-2560 พบวามีจํานวนนิสิตออกกลางคัน (dropout) กอนเขาศึกษาประมาณ
รอยละ 40 ซึ่งอาจเปนผลมาจากสาเหตุสวนใหญ คือนิสิตไมมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต เนื่องดวย
มหาวิทยาลัยไมเขารวมระบบยืนยันสิทธิ์ clearing house จึงออกรหัสนิสิตใหกับผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทุกคน      
ถาผูใดมารายงานตัวก็จะถือวาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย   

แตหากเปรียบเทียบระหวางจํานวนที่ประกาศรับกับจํานวนท่ีลงทะเบียน ในปการศึกษา 2556 มีนิสิต
ลงทะเบียนมากกวาจํานวนที่ประกาศไว รอยละ 52.43 ปการศึกษา 2557 รอยละ 47.86 ปการศึกษา 2558 
รอยละ 16.17 ปการศึกษา 2559 รอยละ 19.06 และปการศึกษา 2560 รอยละ 12.07 พบวามีจํานวนนิสิต
ลงทะเบียนมากกวาจํานวนที่ประกาศรับลดลง ทั้งนี้แสดงไดถึงความใสใจในกระบวนการคัดเลือกผูเรียนที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะ ๆ ตางตองการ มหาวิทยาลัยจึงไมตองเผ่ือจํานวนนิสิตที่จะตกออกระหวางศึกษาไว
จํานวนมากนัก 

ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนการรับเขาของนิสิตระดับปริญญาตรี ปรากฏในตารางที่ C.1-2 พบวามี
จํานวนนิสิตออกกลางคันกอนเขาศึกษาประมาณรอยละ 40  แนวโนมจํานวนนิสิตออกกลางคันกอนเขาศึกษา
ลดลงเรื่อย ๆ แสดงถึงมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและไดรับความเชื่อม่ันจากนักเรียนและสถาบันการศึกษา
มากข้ึน 

ในปการศึกษา 2560 จํานวนนิสิตมีแนวโนมลดลงตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่กํากับใหจํานวน
นิสิตตออาจารยไมมากเกินเกณฑ ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาวพบวาจํานวนนิสิตรวมทุกชั้นปคงท่ีดังตาราง 
C.1-3 และจํานวนนิสิตตออาจารยในคณะตางๆมีสัดสวนที่เปนไปตามเกณฑดีกวาปการศึกษา 2559 
นอกจากน้ีในป 2560 จํานวนรับนิสิตเกินประกาศเทากับ 12.07% ซึ่งต่ํากวาคาเปาหมายปการศึกษา 2559 มี
คาเทากับ 38.82% ถือวาจํานวนที่ประกาศรับเปนไปตามเปาหมาย 
ตารางที่ C.1-2 จํานวนการรับเขาของนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับสวนงาน ปการศึกษา 2560 

สวนงาน 
จํานวนที่

ประกาศรับ1 
(No. Offered) 

จํานวนผูสมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาศึกษา 

(No. Admitted) 

จํานวนที่
ลงทะเบยีน 

(No. Enrolled) 

จํานวนที่
ประกาศรับตอ
จํานวนผูสมัคร 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะการจัดการและการทองเที่ยว 240 6,593 511 392 1:16.01 
คณะดนตรีและการแสดง 42 1,282 236 149 1:29.81 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 800 31,941 1,259 903 1:33.03 
คณะรัฐศาสตรและนิตศิาสตร 422 17,415 983 745 1:35.23 
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 224 769 296 186 1:2.67 
คณะศลิปกรรมศาสตร 70 3,002 322 211 1:39.96 
คณะศึกษาศาสตร 430 16,814 588 417 1:36.19 
วิทยาลัยนานาชาติ 242 3,779 603 320 1:10.89 
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร 
และบริหารธุรกิจ 100 903 163 48 1:8.25 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 50 285 102 25 1:5.48 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 75 701 173 74 1:8.03 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 90 1,581 203 153 1:11.29 
คณะโลจิสติกส 205 18,987 350 251 1:86.93 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 145 2,488 353 237 1:12.00 
คณะวิทยาศาสตร 680 8,296 1,213 562 1:9.97 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 244 2,359 539 253 1:7.68 



 หนา 20 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

สวนงาน 
จํานวนที่

ประกาศรับ1 
(No. Offered) 

จํานวนผูสมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาศึกษา 

(No. Admitted) 

จํานวนที่
ลงทะเบยีน 

(No. Enrolled) 

จํานวนที่
ประกาศรับตอ
จํานวนผูสมัคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 650 9,532 758 454 1:13.07 
คณะอัญมณ ี 80 756 108 36 1:6.69 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 114 -* 120 97 -* 
คณะพยาบาลศาสตร 170 2,863 280 165 1:10.76 
คณะแพทยศาสตร 48 9,281 87 49 1:193.35 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 118 1,244 207 161 1:5.08 
คณะสหเวชศาสตร 230 8,288 378 219 1:31.93 
คณะสาธารณสุขศาสตร 80 5,783 210 132 1:62.98 
คณะเภสัชศาสตร 150 5,465 272 148 1:36.43 
รวม 5,699 160,407 10,314 6,387  

1จํานวนตามแผนการผลิตบัณฑติ 

-*ไมมีขอมูลเน่ืองจากสถาบันบรมราชชนกเปนผูรับสมัครให 
 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของจํานวนที่ประกาศรับจะพบวา จากจํานวนที่ประกาศรับ 5,699 คน 
ประกอบดวย กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,570 คน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2,219 คน และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 910 คน คณะที่มีจํานวนที่ประกาศรับ
สูงสุด 3 อันดับแรกไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร 
ตามลําดับ  
 จํานวนผูสมัครสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะโลจิสติกส และ
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดสวนระหวางจํานวนที่ประกาศรับตอจํานวน
ผูสมัครพบวา คณะที่มีสัดสวนการแขงขันเขาเรียนสูงสุดในแตละกลุมสาขาวิชา ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร 
ในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสัดสวน1:42.89 คณะโลจิสติกส ในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สัดสวน 1:92.62 และคณะแพทยศาสตร ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สัดสวน 1:193.35 แสดงถึงความตองการในการศึกษาตอในศาสตรตาง ๆ ของผูเรียน   
 เมื่อพิจารณาจํานวนที่ลงทะเบียนตอจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา พบวา คณะที่มีสัดสวนสูงที่สุด คือ 
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร รอยละ 80.83 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา รอยละ 77.78 
และคณะการจัดการและการทองเที่ยวรอยละ 76.71 
 เมื่อพิจารณาคณะที่สังกัดวิทยาเขตสระแกว ไดแก คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนนอย
กวาจํานวนที่ประกาศรับ ทั้ง ๆ ที่จํานวนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษามากกวาจํานวนที่ประกาศรับ แสดงใหเห็นวานิสิต  
ไมม่ันใจในวิทยาเขตสระแกว 
 เม่ือพิจารณาคณะที่สังกัดวิทยาเขตจันทบุรี ไดแก คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล และคณะอัญมณี มีเพียงคณะอัญมณีเทานั้นที่จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนนอยกวาจํานวนที่ประกาศรับ 
ทั้ง ๆ ที่ จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษามากกวาจํานวนที่ประกาศรับ อาจเนื่องมาจากคณะอัญมณีประกาศจํานวนรับ
ลดลงเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑสัดสวนอาจารยตอนิสิต 

1.2 นิสิตระดับปริญญาตรีในแตละชั้นป 
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ตารางที่ C.1-3 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีในแตละชั้นป 

ปการศึกษา นิสิต 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 >ป 4 รวม 

2560* 6,306 8,949 7,795 8,952 1,651 33,653 
2559 9,937 8,281  9,150  4,254  1,409  33,031  
2558 9,850  9,829 8,581  4,141  1,401  33,802  
2557 11,506  9,261  8,730  3,898  1,915  35,310  
2556 11,257  9,755 8,305  7,504  1,693  38,514  

* ขอมูลวันท่ี 30 พ.ย. 60 
 

ตารางที่ C.1-3.1 อัตราการออกกลางคัน 

ป 
การศึกษา 

จํานวน 
นิสิต 
ปท่ี 1 

จํานวน 
นิสิต 
ปท่ี 2 

อัตราการ
ออก

กลางคัน 
ในช้ันปท่ี 1 

จํานวน 
นิสิต 
ปท่ี 3 

อัตราการ
ออก

กลางคันใน
ช้ันปท่ี2 

จํานวน 
นิสิต 
ปท่ี 4 

อัตราการ
ออก

กลางคัน 
ในช้ันปท่ี3 

จํานวน 
นิสิต 
ปท่ี 5 

อัตราการ
ออก

กลางคัน 
ในช้ันปท่ี4 

2556 11,257 9,261 17.73 8,581 0.07 4,254 0.50 1,651 0.61 

2557 11,506 9,829 14.58 9,150 0.07 8,952 0.02   

2558 9,850 8,281 15.93 7,795 0.06     

2559 9,937 8,949 9.94       

2,560 6,306         

 
จากตารางที่ C.1-3 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีในแตละชั้นป พบวา มีนิสิตบางสวนเรียนมากกวา 4 ป 

เนื่องจากในหลายคณะ เชน คณะโลจิสติกส และคณะศึกษาศาสตร มีบางหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา 5 ป 
คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มีหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา 6 ป เม่ือพิจารณาอัตราการออก
กลางคันของนิสิตระหวางเรียน จากตารางท่ี C.1-3.1 พบวา อัตราการออกกลางคันมีจํานวนมากที่สุดในชั้นป 
ที ่1 ในปการศึกษา 2556 มีการตกออกในชั้นปที่ 1 รอยละ 17.73 ปการศึกษา 2557 รอยละ 14.58           
ปการศึกษา 2558 รอยละ 15.93 ปการศึกษา 2558 รอยละ 9.94 รองลงมาเปนชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และ     
ชั้นปที่ 4 ตามลําดับ โดยสาเหตุการออกกลางคันคือ 1. พนสภาพจากผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  2. ลาออกและ
พนสภาพจากการไมลงทะเบียน และไมชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียม ซึ่งขอมูลผลการศึกษาของนิสิตในคณะ
เปนขอมูลในระบบที่ใหผูบริหารระดับคณบดีสามารถเขาไปดูไดเพ่ือประกอบการตัดสินใจ คณะตาง ๆ ได
วิเคราะหและวางแนวทางแกไขปญหาซ่ึงปรากฏในรายงานสวนตอไป 

สําหรับการสําเร็จการศึกษา นิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2556 หรือกอนหนานั้น ประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงจากการประกาศปรับเปล่ียนชวงเวลาการเปดภาคเรียน เมื่อปการศึกษา 2557 ท่ีมหาวิทยาลัย
บูรพาไดมีการปรับปการศึกษาใหเปนแบบอาเซียน คือเปดเรียนภาคตน ในเดือนสิงหาคม สภามหาวิทยาลัย  
จึงมีนโยบายใหนิสิตตองไมสําเร็จการศึกษาชาไปกวาเดิม คือไมชากวาเดือนมีนาคม คณะ/วิทยาลัยจึงปรับแผน 
การเรียนใหนิสิต ทําใหนิสิตสําเร็จการศึกษา 3 ปครึ่ง เชน คณะการจัดการและการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร 
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และสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ทําใหในปการศึกษา 2558 และ 2559 มีนิสิตที่กําลังศึกษา
ตั้งแตชั้นปที่ 4 จํานวนนอย จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับสวนงานปการศึกษา 2560 ปรากฏตามตาราง
ที่ C.1-4 
 
ตารางที่ C1-4 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับสวนงาน ปการศึกษา 2560 (ขอมูลวันที่ 30 พ.ย. 60) 

สวนงาน 
นิสิต 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 >ป 4 รวม 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะการจัดการและการทองเที่ยว 391 1,065 777 1448 33 3,714 
คณะดนตรีและการแสดง* 144 137 113 N/A N/A 394 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 894 1,386 1,270 1,536 71 5,157 
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 745 976 704 795 73 3,293 
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 183 230 250 196 66 925 
คณะศิลปกรรมศาสตร 211 256 200 367 97 1,131 
คณะศึกษาศาสตร 414 429 363 399 358 1,963 
วิทยาลัยนานาชาติ 289 326 316 351 44 1,326 

โครงการจัดตั้งคณะพาณชิยศาสตรและบริหารธุรกิจ** 47 230 257 289 N/A 823 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25 31 33 8 3 100 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 74 134 98 116 18 440 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 153 242 286 222 13 916 
คณะโลจิสติกส 249 519 521 571 53 1,913 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 237 621 386 414 78 1,736 
คณะวิทยาศาสตร 554 405 308 268 62 1,597 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 245 260 313 276 13 1,107 
คณะวิศวกรรมศาสตร 454 535 461 469 313 2,232 
คณะอัญมณี 36 107 92 76 28 339 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 96 108 88 108 7 407 
คณะพยาบาลศาสตร 163 194 160 180 24 721 
คณะแพทยศาสตร 49 47 48 49 95 288 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 161 247 233 172 46 859 
คณะสหเวชศาสตร 215 141 196 221 3 776 
คณะสาธารณสุขศาสตร 132 178 211 293 7 821 
คณะเภสัชศาสตร 145 145 111 128 146 675 
รวม 6,306 8,949 7,795 8,952 1,651 33,653 

* นิสิตคณะดนตรีและการแสดง มีรหัสแรกเขาปแรกคือ ปการศึกษา 2558  ดังน้ันปการศึกษา 2560 จึงยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา 
** นิสิตโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ มีรหัสแรกเขาปแรกคือ 2557 จะมีผูสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย             
ปการศึกษา 2560 เดือนพฤษภาคม 2561 (เดือนพฤศจิกายน 2560 นิสิตตองเรียนอีก 1 ภาคการศึกษา) 
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 จากตารางที่ C.1-4 พบวาคณะที่มีจํานวนนิสิตสูงสุดในปการศึกษา 2560 สามอันดับแรก ไดแก    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะการจัดการและการทองเที่ยว และคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร   
เมื่อพิจารณาจํานวนนิสิตที่กําลังศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 ขึ้นไป พบวา ทั้งสามคณะ มีนิสิตกลุมนี้คอนขางนอย   
คือ รอยละ 1.46 จากจํานวนรวมของนิสิตทั้งสามคณะ เนื่องจากการปรับการจัดการเรียนการสอนใหนิสิต
สามารถสําเร็จการศึกษาไดในเวลา 3 ปครึ่ง 
(2) สถาบันมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิต (Success Rate) และ 
(3) สถาบันมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับอัตราการคงอยูของนิสิต (Pass Rate)  
1.3 จํานวนการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 
ตารางที่ C1-5 จํานวนการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รหัส
แรก
เขา 

จํานวนที ่
ลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาที่*  
< 4 ป 4 ป > 4 ป 1 2 3 4 เปนตนไป 

2560 
 

6,046 0 0 0 341 
(5.64%) 

0 0 0 

2559 9,888 2 0 0 1,894 
(19.15%) 

349 
(3.53%) 

0 0 

2558 9,513 196 0 0 2,141 
(22.51%) 

294 
(3.09) 

97 
(1.02%) 

0 

2557 11,980 1,424 627 1 2,472 
(20.63%) 

500 
(4.17%) 

176 
(1.47) 

65 
(0.54%) 

2556 11,284 4,660 3,328 255 2,469 
(21.88%) 

502 
(4.45%) 

150 
(1.33) 

122 
(1.08%) 

* จํานวนนิสิตที่ไมศึกษาตอหมายถึงนิสิตที่พนสภาพ ลาออกหรือตกออกในปการศึกษาน้ัน 
** เปนนิสิตหลักสูตร 4 ปท่ีจบการศึกษาภายในระยะเวลา >4 ป หรือเปนนิสติหลักสูตร 5 ป คณะศึกษาศาสตร หรือ เปนนิสิต
หลักสูตร 6 ป คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร 
*** คาเปาหมายจํานวนนิสติที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1 คือ นอยกวารอยละ 19.15  

จากตารางที่ C.1-5 รอยละของจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1 ในปการศึกษา 2556 – 
2560 คือ 21.88, 20.63, 22.51, 19.51 และ 5.64 ตามลําดับ ดังกราฟที่ 1 ตอไปนี้  

 

แผนภูมิที ่1 รอยละของจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1 ในปการศึกษา 2556 – 2560 

5.64

19.15
22.5120.6321.88
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ปการศึกษา

รอยละของจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1
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จากกราฟจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาที่ 1 (จํานวนนิสิตที่ไมศึกษาตอหมายถึงนิสิตที่ 
พนสภาพ ลาออกหรือตกออกในปการศึกษาที่ 1) จะเห็นวาจํานวนการออกกลางคันของนิสิตชั้นปที่ 1 ของ
นิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2560 มีจํานวนลดลงกวาปการศึกษา 2559 ถึงรอยละ 14 (คือ ดีขึ้น)  
มหาวิทยาลัยพบวา สาเหตุจากการพนสภาพการเปนนิสิตจากผลการเรียนต่ํากวาเกณฑซึ่งการเรียนของนิสิตใน
ชั้นปที่ 1 สวนใหญเปนวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร ดังนั้นคณะ/วิทยาลัยหลายแหง เชน คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดโครงการเตรียมความพรอมดาน
วิชาการ โครงการปรับพ้ืนฐานความรูที่เก่ียวของกับหลักสูตร และ/หรือทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นิสิตหรือโครงการติวเตอร่ิงระหวางเรียน ต้ังแตปการศึกษา 2557 จนถึงปจจุบันซึ่งเปนโครงการที่พัฒนาวิชา
พ้ืนฐานที่เก่ียวของกับหลักสูตร สงผลใหอัตราการพนสภาพการเปนนิสิตในปการศึกษา 2559 ลดลง ดังแสดง
ในกราฟ สวนนิสิตรหัส 60 เขาศึกษาได 1 ภาคการศึกษา จึงมีจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาที่ 1 
เพียงรอยละ 5.64 ตารางที่ C1-6 จํานวนการคงอยูและการพนสภาพนิสิตในชั้นปที่ 1ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีระดับสวนงาน 

 

ตารางที่ C1-6 จํานวนการคงอยูและการพนสภาพนิสิตในชั้นปที่ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีระดับสวนงาน 

สวนงาน 
จํานวนที่

ลงทะเบียน 

นิสิตที่ไมไดศึกษาตอในป
การศึกษาที่ 1 

จํานวน รอยละ 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว 392 8 2.04 

คณะดนตรีและการแสดง 149 7 4.70 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 903 54 5.98 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 745 26 3.49 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 186 17 9.14 

คณะศิลปกรรมศาสตร 211 20 9.48 

คณะศึกษาศาสตร 417 19 4.56 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 320 3 0.94 

โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ 48 6 12.50 

รวมกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3371 160 4.75 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25 9 36.00 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 74 2 2.70 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 153 7 4.58 

คณะโลจสิติกส 251 17 6.77 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 237 15 6.33 

คณะวิทยาศาสตร 562 32 5.69 
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สวนงาน 
จํานวนที่

ลงทะเบียน 

นิสิตที่ไมไดศึกษาตอในป
การศึกษาที่ 1 

จํานวน รอยละ 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 253 34 13.44 

คณะวิศวกรรมศาสตร 454 40 8.81 

คณะอัญมณี 36 5 13.89 

รวมกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2045 161 7.87 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 97 7 7.22 

คณะพยาบาลศาสตร 165 10 6.06 

คณะแพทยศาสตร 49 0 0.00 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 161 12 7.45 

คณะสหเวชศาสตร 219 13 5.94 

คณะสาธารณสุขศาสตร 132 10 7.58 

คณะเภสัชศาสตร 148 1 0.68 

รวมกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 971 53 5.46 

รวม 6,387 341 5.34 
* จํานวนนิสิตที่ไมศึกษาตอหมายถึงนิสิตที่พนสภาพ ลาออกหรือตกออกในปการศึกษาน้ัน 

** คาเปาหมายจํานวนนสิิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1 คือ นอยกวารอยละ 19.15 

 

จากตารางที่ C.1-6 พบวาในปการศึกษา 2560 รอยละของจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษา
ที่ 1 ของนิสิตกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคามากที่สุด คือรอยละ 7.87 รองลงมา คือกลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพ คือ รอยละ 5.46 และนอยท่ีสุด คือกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ  
รอยละ 4.75 
 

2. ระดับปริญญาโท 

2.1 การรับเขาศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท 
ตารางที่ C.1-7 จํานวนการรับเขาศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท 

ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษา 

จํานวน 
ที่ประกาศรับ1 

(No. Offered) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาศึกษา 

(No. 
Admitted) 

จํานวนที่
ลงทะเบียน 

(No. 
Enrolled) 

จํานวนรับ 
ต่ํากวา 

เปาหมาย 

สัดสวนจํานวนผู
มีสิทธ์ิเขาศึกษา

กับจํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

ฤดูรอน/2560    17 6   
ปลาย/2560    296 115   

ตน/2560    393 328   
รวม 2560  1766 706 449 1317 

(74.58%) 
63.60% 
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ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษา 

จํานวน 
ที่ประกาศรับ1 

(No. Offered) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาศึกษา 

(No. 
Admitted) 

จํานวนที่
ลงทะเบียน 

(No. 
Enrolled) 

จํานวนรับ 
ต่ํากวา 

เปาหมาย 

สัดสวนจํานวนผู
มีสิทธ์ิเขาศึกษา

กับจํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

ฤดูรอน/2559   16 7   
ปลาย/2559   216 174   

ตน/2559   1,067 787   
รวม 2559 2,054 1,299 968 1,086 

(52.87%) 
74.51% 

ฤดูรอน/2558   312 268   
ปลาย/2558   463 309   

ตน/2558   1,524 1,225   
รวม 2558 2,347 2,299 1,802 545 

(23.22%) 
78.38% 

ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษา 

จํานวน 
ที่ประกาศรับ1 

(No. Offered) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 
เขาศึกษา 

(No. 
Admitted) 

จํานวนที่
ลงทะเบียน 

(No. 
Enrolled) 

จํานวนรับ 
ต่ํากวา 

เปาหมาย 

สัดสวนจํานวนผู
มีสิทธ์ิเขาศึกษา

กับจํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

ฤดูรอน/2557(2)   158 143   
ปลาย/2557   494 395   

ตน/2557   1,817 1,395   
ฤดูรอน2557(1)   658 547   

รวม 2557 2,292 3,127 2,480 188 
(8.20%) 

79.31% 

ปลาย/2556   606 418   
ตน/2556   1,937 1,603   

ฤดูรอน/2556   699 646   
รวม 2556 2,297 3,242 2,667 370 

(16.11%) 
82.26% 

1จํานวนตามแผนการผลิตบัณฑติ 
 

 จากตารางที่ C.1-7 พบวา ในนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมีการเปดรับนิสิตเขาเรียนท้ัง 

สามภาคการศึกษา แตสวนมากจะรับเขาศึกษาตอในภาคตน ของทุกปการศึกษา โดยจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
ลดลงอยางตอเนื่อง สืบเน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหมีความเขมขน ตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดดีขึ้น อีกปจจัยหนึ่งคือการงดรับนิสิตในบางสาขาวิชาตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ทําใหจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลง แตสัดสวนระหวางจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษากับจํานวน
ที่ลงทะเบียนนั้นคอนขางคงท่ี ในปการศึกษา 2556–2558 โดยมีสัดสวนอยูที่ประมาณรอยละ 80 แสดงถึง
ความไววางใจของผูสมัคร เขาเรียนระดับปริญญาโทตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา   
แตสัดสวนดังกลาวมีแนวโนมลดลง สัดสวนระหวางจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษากับจํานวนที่ลงทะเบียน ในป
การศึกษา 2559-2560 คือ รอยละ 74.51 และ 63.60 ตามลําดับ เนื่องจากปญหาเกณฑการสอบผานความรู
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ภาษาตางประเทศสําหรับผูเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้จํานวนการรับเขาของนิสิตระดับปริญญาโท 
ระดับสวนงาน ภาคตน ปการศึกษา 2560 แสดงไวในตารางที่ C.1-8  
 

ตารางที่ C1-8 จํานวนการรับเขาของนิสิตระดับปริญญาโท ระดับสวนงาน ภาคตน ปการศึกษา 2560 

สวนงาน จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะการจัดการและการทองเที่ยว 76 69 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21 15 
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 20 17 
คณะศิลปกรรมศาสตร 9 9 
คณะศึกษาศาสตร 48 42 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 49 33 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 2 2 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 7 5 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 0 0 
คณะโลจิสติกส 54 50 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 8 8 
คณะวิทยาศาสตร 19 16 
คณะวิศวกรรมศาสตร 20 19 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
คณะพยาบาลศาสตร 45 30 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 4 3 
คณะสาธารณสุขศาสตร 11 10 

รวม 393 328 
 

 เมื่อพิจารณาตารางที่ C.1-8 พบวา ในภาคตน ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศจํานวน    
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาโดยรวมจํานวน 393 คน แบงออกเปน กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 
59.03 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 25.70 และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 
20.48 และมจีํานวนผูลงทะเบียนรวม 328 คน คิดเปนรอยละ 83.46 ของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา โดยคณะที่มีนิสิต
ลงทะเบียนรอยละ 100 มีจํานวน 3 แหง คือ คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร และคณะวิทยาการ
สารสนเทศ 
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2.2 นิสิตระดับปริญญาโทในแตละช้ันป 
ตารางที่ C1-9 จํานวนนิสิตในแตละชั้นป ระดับปริญญาโท แผน ก 

ปการศึกษา 
จํานวนนสิิต 

รวม 
ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 >ป5 

2560 208 377 300 244 67 80 1,581 

2559 437 479 409 287 179 170 1,961 

2558 523 575 409 280 200 154 2,141 

2557 613 620 407 320 191 140 2,291 

2556 702 540 458 313 184 109 2,306 

 
ตารางที่ C1-10 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก ในแตละชั้นป ระดับสวนงาน ปการศึกษา 2560 

สวนงาน 
นิสิต 

ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 >ป5 รวม 
คณะการจัดการและการทองเที่ยว 22 29 4 6 0 3 64 

คณะพยาบาลศาสตร 28 52 50 19 17 26 192 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 0 5 11 2 0 0 18 

คณะเภสัชศาสตร 1 0 0 0 0 0 1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 12 15 19 7 10 77 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 5 10 15 4 0 0 34 

คณะโลจิสติกส 4 1 3 1 0 0 9 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 10 4 5 2 0 0 21 

คณะวิทยาศาสตร 18 38 9 59 5 5 134 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 3 5 6 4 5 0 23 

คณะวิศวกรรมศาสตร 19 14 16 7 5 0 61 

คณะศิลปกรรมศาสตร 8 18 11 4 1 0 42 
คณะศึกษาศาสตร 48 141 117 83 5 34 428 

คณะสหเวชศาสตร 3 0 0 0 0 0 3 

คณะสาธารณสุขศาสตร 17 16 4 11 2 1 51 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 1 1 2 0 0 0 4 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 1 22 24 17 6 0 70 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 6 9 8 6 14 1 44 

รวม 208 377 300 244 67 80 1,276 
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ตารางที่ C1-11 จํานวนนิสิตในแตละชั้นป ระดับปริญญาโท แผน ข 

ปการศึกษา 
จํานวนนสิิต 

รวม 
ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 >ป5 

2560 182 302 163 137 38 50 872 

2559 732 776 316 179 138 99 2,240 

2558 1,086 1,160 408 221 89 95 3,059 

2557 1,642 1,132 401 150 109 56 3,490 

2556 1,838 1,527 437 160 53 52 4,067 

 
 ตารางท่ี C1-12 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ในแตละชั้นป ระดับสวนงาน ปการศึกษา 2560 

คณะ 
  

จํานวนนสิิต 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 > ป 5 รวม 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว 42 34 23 11 0 0 110 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 2 0 0 1 5 9 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 21 71 12 13 15 24 156 

คณะโลจสิติกส 58 30 28 17 0 0 133 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 0 3 1 1 1 1 7 

คณะวิทยาศาสตร 0 0 3 6 0 5 14 

คณะวิศวกรรมศาสตร 6 5 9 17 2 12 51 

คณะศึกษาศาสตร 0 26 48 42 3 3 122 

คณะสาธารณสุขศาสตร 0 6 3 0 2 0 11 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 40 49 8 4 1 0 102 

วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 14 76 28 26 13 0 157 

รวม 182 302 163 137 38 50 872 
  

จากตารางที่ C.1-9 ถึง C.1-12 แสดงจํานวนนิสิตในแตละระดับชั้นปทั้งแผน ก. และแผน ข. และ
จําแนกตามสวนงาน พบวา จํานวนลดลงดังกราฟที่ 2 ตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 2 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2556 - 2560 
 
มหาวิทยาลัยมีจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทลดลงอันเนื่องมาจากนโยบายการลดจํานวนรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
เพ่ือใหบัณฑิตที่ยังไมจบของปการศึกษากอนๆไดสําเร็จการศึกษาและใหสัดสวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรงตามเกณฑ คาดวาในปการศึกษา 2561 จะมีจํานวนนิสิตรับเขาสูงขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ พบวา
รอยละของนิสิตแผน ก เพ่ิมขึ้น และรอยละของแผน ข ลดลง ดังแสดงในดังกราฟที่ 3 ตอไปน้ี 
 

 
 

แผนภูมิที ่3 รอยละของนิสิตระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ิมขึ้น และรอยละของแผน ข ปการศึกษา 2556 - 2560 
 

จากกราฟรอยละของจํานวนนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก และ แผน ข แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในแนวทางรับนิสิตคือ มีการรับนิสิตเขาเรียนในระดับปริญญาโทลดลง แตสัดสวนของแผนการเรียนนั้น 
มหาวิทยาลัยมุงเนนการรับนิสิตแผน ก. มากข้ึนกวาเดิม สอดคลองกับความตองการที่จะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
มากข้ึน 

เมื่อพิจารณาจํานวนนิสิตในแตละช้ันปแลว พบวา ในปการศึกษา 2560 นี้ มีนิสิตแผน ก ที่ศึกษา
ตั้งแตชั้นปที่ 3 ข้ึนไป รอยละ 43.71 จากจํานวนนิสิตแผน ก ทั้งหมดในปนั้นและมีนิสิตแผน ข ที่ศึกษาตั้งแต
ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป รอยละ 44.50 จากจํานวนนิสิตแผน ข ท้ังหมดในปนั้น ซึ่งอาจแสดงถึงความตองการในการ
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กําหนดแนวทางการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน ในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการประกาศ ขอกําหนด แนวทาง 
ตางๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหคณะจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ ที่กระตุนและผลักดันผูเรียนให
สําเร็จการศึกษาไดตามเวลาที่กําหนด เชน ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0061/2560 ที่ 0062/2560 และ 
ที่ 0063/2560 เรื่องการทํางานนิพนธวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท และ การทําดุษฎีนิพนธของนิสิต
ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 ตามลําดับ เปนตน 
 

2.3 การคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ตารางที่ C1-13 จํานวนการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก 

ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ี
เขาศึกษาภาค

เรียนแรก 

จํานวน
นิสิต

รายงาน
ตัว 

จํานวน 
ที่ลง 
ทะ 

เบียน 

จํานวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา (ป)  
ป.โท แผน ก 

จํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอ 
ในปการศึกษาท่ี*  

จํานวน 
ที่กําลัง
ศึกษา 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เปนตน 

ไป 

ปลาย/2560 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 36 

ตน/2560 197 187 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 175 

ปลาย/2559 40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 34 

ตน/2559 564 410 2 0 0 0 0 0 0 0 190 12 0 0 360 

ปลาย/2558 28 26 0 2 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 18 

ตน/2558 530 492 7 45 36 9 0 0 0 0 76 14 18 0 325 

ปลาย/2557 77 71 6 4 12 9 1 0 0 0 9 2 2 0 32 

ตน/2557 617 516 0 48 40 68 31 10 0 0 134 16 21 21 228 

ปลาย/2556 158 155 0 15 6 1 2 2 0 0 97 1 1 4 29 

ตน/2556 665 606 9 120 31 63 34 59 23 6 90 19 14 39 158 

* จํานวนนิสิตที่ไมศึกษาตอหมายถึงนิสิตที่พนสภาพ ลาออกหรือตกออกในปการศึกษาน้ัน 

  
ตารางที่ C.1-14 จํานวนการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข 

ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ี
เขาศึกษาภาค

เรียนแรก 

จํานวน
นิสิต

รายงานตัว 

จํานวนท่ี
ลง 

ทะเบียน 

จํานวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา(ป)  
ป.โท แผน ข 

  จํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอ 
ในปการศึกษาท่ี*  

จํานวน 
ที่กําลัง
ศึกษา 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เปนตน 

ไป 

ปลาย/2560 56 51 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 50 

ตน/2560 143 142 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 136 

ปลาย/2559 144 132 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0 126 

ตน/2559 399 370 0 0 0 0 0 0 0 0 41 5 0 0 353 

ปลาย/2558 309 282 88 118 0 0 0 0 0 0 34 1 6 0 62 

ตน/2558 787 733 23 474 37 6 0 0 0 0 91 12 20 0 124 

ปลาย/2557 352 324 66 84 85 9 4 0 0 0 40 7 11 2 44 

ตน/2557 960 879 24 434 119 68 29 5 0 0 113 19 43 15 91 

ปลาย/2556 383 353 80 38 126 8 7 8 2 0 48 7 3 11 45 

ตน/2556 1058 997 97 523 52 121 15 28 11 1 101 27 17 22 43 

* จํานวนนิสิตที่ไมศึกษาตอหมายถึงนิสิตที่พนสภาพ ลาออก หรือตกออกในปการศึกษานั้น 



 หนา 32 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

การสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท พบวามีนิสิตบางสวนที่สามารถสําเร็จการศึกษาได 
ในระยะเวลา 1 ปครึ่ง ซ่ึงสวนมากเปนนิสิตแผน ข. และสวนใหญจะสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 2 ป จนถึง  
2 ปครึ่ง  โดยจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1 พบวามีจํานวนมากที่สุด ทั้งแผน ก. และ ข. และ
เปนที่นาสังเกตวามีนิสิตจํานวนหนึ่งที่ไมไดศึกษาตอในตั้งแตปที่ 3 เปนตนไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเองไดมีการกํากับ
ติดตาม การจัดการใหความรูในการคนควา วิจัยอยางเขมขนมากขึ้น รวมทั้งการกํากับระบบอาจารยที่ปรึกษา 
ที่จะตองใหคําแนะนําและกํากับติดตามความกาวหนาของนิสิตมากข้ึน เชน ติดตามจากแบบรายงาน
ความกาวหนางานนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ เปนตน 

 
3. ระดับปริญญาเอก 

3.1 การรับเขาศึกษาของนิสิต 
ตารางที่ C1-15 จํานวนการรับเขาศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2556 – 2560  

ปการศึกษา จํานวนท่ีประกาศรับ1 
(No. Offered) 

จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จํานวนรับ 
ต่ํากวา 

เปาหมาย 

2560 235 85 72 163 
(69.36%) 

2559 483 126 96 387 
(80.12)% 

2558 384 315 182 202 
(52.60)% 

2557 424 326 238 186 
(43.87)% 

2556 346 341 230 116 
(33.53)% 

1จํานวนตามแผนการผลิตบัณฑติ 

 
ตารางที่ C.1-16 จํานวนการรับเขาของนิสิตระดับปริญญาเอก ระดับสวนงาน ปการศึกษา 2560 

สวนงาน 
จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

(No. Admitted) 
จํานวนที่ลงทะเบียน

(No. Enrolled) 

รอยละของจํานวน 
ที่ลงทะเบียนจาก
จํานวนผูมีสิทธิ์ 

เขาศึกษา 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว 11 9 81.82 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 5 83.33 

คณะศิลปกรรมศาสตร 13 11 84.62 

คณะศึกษาศาสตร 10 10 100 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 15 14 93.33 



 หนา 33 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

สวนงาน 
จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

(No. Admitted) 
จํานวนที่ลงทะเบียน

(No. Enrolled) 

รอยละของจํานวน 
ที่ลงทะเบียนจาก
จํานวนผูมีสิทธิ์ 

เขาศึกษา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 2 100 

คณะวิทยาศาสตร 5 4 80 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 1 100 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร 15 10 66.67 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 2 2 100 

คณะสาธารณสุขศาสตร 4 3 75 

คณะเภสัชศาสตร 1 1 100 

รวม 85 72 84.71 
 

 จากตารางที่ C.1-15 และ C.1-16 ในภาพรวมพบวาจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาเอก และ
จํานวนที่ลงทะเบียน มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องทุกปอันเนื่องมาจากนโยบายการกํากับสัดสวนนิสิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดกลาวมาแลว แตในปการศึกษา 2560 พบวา มีจํานวนที่ลงทะเบียนสูงถึงรอย
ละ 96.47 จากจํานวนผูมีสิทธิ์ทั้งหมด ซ่ึงอาจหมายถึงการท่ีผูเรียนมีความม่ันใจในการเลือกเขาศึกษาตอใน
คณะหรือวิทยาลัยที่ตองการ  
 

3.2 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกในแตละช้ันป 
ตารางที่ C.1-17 จํานวนนิสิตในแตละชั้นป ระดับปริญญาเอก 

ป
การศึกษา 

จํานวนนิสิตระดับปรญิญาเอก 

ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6 >ป6 รวม 

2560 72 138 150 178 183 144 158 1,023 

2559 150 175 209 227 189 128 139 1,217 

2558 184 221 252 225 184 145 86 1,297 

2557 227 266 249 225 202 122 40 1,331 

2556 274 270 269 233 162 53 33 1,294 
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ตารางที่ C1-18 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ในแตละชั้นป ระดับสวนงาน ปการศึกษา 2560 

สวนงาน 
จํานวนนิสิต 

ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6 >ป6 รวม 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว 9 0 0 0 0 0 0 9 

คณะพยาบาลศาสตร 10 9 3 2 3 0 0 27 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 0 5 5 2 5 1 1 19 

คณะเภสัชศาสตร 1 0 0 0 0 0 0 1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 0 0 4 3 2 0 14 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 0 7 8 15 11 9 3 53 

คณะโลจสิติกส 0 4 2 0 8 1 0 15 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 2 0 0 0 2 0 0 4 

คณะวิทยาศาสตร 4 4 10 5 6 8 2 39 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 2 5 6 5 4 6 0 28 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 0 1 2 2 0 0 6 

คณะศิลปกรรมศาสตร 11 15 12 17 15 14 3 87 

คณะศึกษาศาสตร 10 25 40 52 71 49 69 316 

คณะสหเวชศาสตร 0 1 2 0 0 0 0 3 

คณะสาธารณสุขศาสตร 3 6 2 0 0 7 0 18 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 0 8 14 34 6 18 9 89 

วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 0 30 30 24 28 1 10 123 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 14 19 15 16 19 28 61 172 

รวม 72 138 150 178 183 144 158 1023 

 
ตารางที่ C1-19 จํานวนการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ี
เขาศึกษาภาค

เรียนแรก 

จํานวนนิสิต
รายงานตัว 

จํานวน 
ที่ลงทะเบยีน 

จํานวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา 
ป.เอก (ป) 

จํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอ 
ในปการศึกษาท่ี*  

จํานวนที่
กําลัง
ศึกษา 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 4 เปนตนไป 

ปลาย/2560 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 23 
ตน/2560 52 49 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 48 

ปลาย/2559 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 
ตน/2559 86 82 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 72 

ปลาย/2558 48 44 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 0 34 
ตน/2558 157 134 0 1 0 0 0 0 0 0 31 3 10 0 112 

ปลาย/2557 35 27 0 1 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 20 
ตน/2557 222 190 0 5 10 5 0 0 0 0 38 6 5 6 147 

ปลาย/2556 51 45 0 0 3 1 0 0 0 0 11 1 3 5 27 
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ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ี
เขาศึกษาภาค

เรียนแรก 

จํานวนนิสิต
รายงานตัว 

จํานวน 
ที่ลงทะเบยีน 

จํานวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา 
ป.เอก (ป) 

จํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอ 
ในปการศึกษาท่ี*  

จํานวนที่
กําลัง
ศึกษา 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 4 เปนตนไป 

ตน/2556 209 187 1 6 3 12 9 0 0 0 27 6 7 11 127 

* จํานวนนิสิตที่ไมศึกษาตอหมายถึงนิสิตที่พนสภาพ ลาออก หรือตกออกในปการศึกษานั้น 

 

 จากตารางที่ C.1-17 – C.1-19 พบวา ในปการศึกษา 2556-2558 นิสิตระดับปริญญาเอกที่เขาเรียน 
ที่สามารถสําเร็จการศึกษาไดในเวลา 2 ปครึ่ง มีจํานวนนอย โดยสวนมากยังไมสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 
2559-2560 มีจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาที่ 1 ไมมาก คือรอยละ 9.28 และ 5.56 ตามลําดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม จากจํานวนที่กําลังศึกษาอยูนั้นแสดงวา นิสิตระดับ
ปริญญาเอกอาจประสบปญหาในการสําเร็จการศึกษา  แนวทางการแกไขแสดงในผลการดําเนินงานขอ 4  
 
(4) สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดท่ีสนับสนุนใหการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษา  
มีแนวโนมในทิศทางที่ดี 
 

นิสิตระดับปริญญาตรี 
จากตารางท่ี C.1-1ถึง C.1-6 พบวาการที่นิสิตระดับปริญญาตรีมีปญหาการออกกลางคัน  
มีสาเหตุจาก 

จากขอมูลสถิติของมหาวิทยาลัย พบวาสาเหตุจากการพนสภาพการเปนนิสิตจากผลการเรียนต่ํากวา
เกณฑซึ่งการเรียนของนิสิตในชั้นปที่ 1 สวนใหญเปนวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรดังนั้นคณะ/วิทยาลัยหลายแหง 
เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ เปนตน จากการศึกษาสาเหตุการ
ออกกลางคันของนิสิต โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ ดานผูเรียน ดานผูสอน ดานครอบครัวและบุคคล
แวดลอม และดานสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย โดยมีสาเหตุสําคัญในแตละดาน ดังนี้  

1. ดานผูเรียน ไดแกสาขาวิชาที่เรียนไมสอดคลองกับความถนัดความสามารถและการสอบ 
แตละคร้ังขาดการเตรียมตัวที่ดี 

2. ดานครอบครัวครัวและบุคคลแวดลอม ไดแก ขาดเพ่ือนสนิทที่ไวใจไดในคณะที่เรียน และฐานะ
ครอบครัวยากจนไมมีเงินสงเสียใหเรียนตอ  

3. ดานผูสอน ไดแกอาจารยผูสอนเครงเครียดเกินไป รวมทั้งการมอบหมายงานหรือแบบฝกหัด
อาจารยไมอธิบายใหนิสิตเขาใจชัดเจน และ 

4. ดานสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาใหนิสิตที่       
ขาดแคลนทุนทรัพยไมเพียงพอตอความตองการ และการประชาสัมพันธขอมูลดานการศึกษาไมชัดเจน 
และไมทั่วถึง 
 

วิธีแกไข 
วิธีแกไขตอไปน้ี ไดมาจากการวิเคราะหสาเหตุขางตน ทางคณะไดวิเคราะหปญหาจัดเปน 4 ดาน ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยระดับปริญญาโทของนางสาวสิริกุล รัตนมณี (2560) นักวิชาการศึกษา กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การวิเคราะหจําแนกปจจัยการออกกลางคันนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันระดับมากท่ีสุด ไดแก ภูมิหลัง
ครอบครัว รองลงมา คือการกําหนดเปาหมายในการเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน ความยากและ
ซับซอนของหลักสูตร และการบูรณาการทางวิชาการและสังคม และแนวทางแกไขปญหา มีดังนี้ 1) กําหนดเกณฑ
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การคัดเลือก 2) การสอนเสริมปรับพ้ืน 3) ใชระบบพ่ีเลี้ยง 4) การสรางแรงบันดาลใจ 5) การเสวนาที่ปรึกษา 
ผูปกครอง และนิสิต 6) การอบรมเชิงปฏิบัติการใหที่ปรึกษา 7) การใหทุน 8) ใหงานพิเศษเพ่ิมรายได 9) สํารวจ
ตรวจสอบระบบสนับสนุนการเรียนรู และ10) จัดพื้นที่กิจกรรมกลุมอีกท้ังแตละคณะจัดกิจกรรมแกไขปญหา ดังน้ี 

1. สาเหตุดานผูเรียน มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบประเมินความรูและศักยภาพของนิสิตและ
จัดการสอนซอมเสริมใหกับนิสิตที่มีผลการทดสอบศักยภาพนอย 

2. สาเหตุดานครอบครัวและบุคคลแวดลอม มหาวิทยาลัยจัดประชุมผูปกครองของนิสิต 
3. สาเหตุดานผูสอน มหาวิทยาลัยคัดเลือกอาจารยผูสอนที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ

ในเนื้อหาวิชาที่สอน และจัดอบรมหรือปฐมนิเทศอาจารยผูสอนใหมเกี่ยวกับการแกปญหาในชั้นเรียน 
4. สาเหตุดานสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดหาทุนการศึกษาใหเพียงพอกับ

ความตองการ และการจัดสรรทุนการศึกษาควรจัดสรรทุนการศึกษาอยางยุติธรรม 
 

จากขอมูลขางตนคณะแตละคณะจัดโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการ โครงการปรับพื้นฐาน 
ความรูที่เก่ียวของกับหลักสูตร และ/หรือทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตหรือโครงการติวเตอร่ิง
ระหวางเรียน การใชระบบพ่ีเลี้ยง การประชุมผูปกครองและนิสิตใหม การใหทุนการศึกษา การสํารวจระบบ
สนับสนุนการเรียนรู เปนตน ตั้งแตปการศึกษา 2557 จนถึงปจจุบันซึ่งเปนโครงการที่พัฒนาวิชาพ้ืนฐานที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร สงผลใหอัตราการพนสภาพการเปนนิสิตในปการศึกษา 2559 ลดนอยลงกวาปการศึกษา 
2558 และปการศึกษา 2560 ลดลงเหลือรอยละ 15.42 ซึ่งนอยกวาคาเปาหมายของป 2560 รอยละ 15.77 
ซึ่งคิดเปน 80% ของคาเปาหมายของป 2559 รอยละ 19.71 ดังแผนภาพที่ 4 (ท่ีมา: คาเปาหมายอของป 
2559 คือคาเฉลี่ยของรอยละของจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 2555 – 
2558 คาเปาหมายของป 2560 คือ 80% ของป 2559 กลาวคือรอยละของจํานวนนิสตที่ไมไดศึกษาตอใน 
ปการศึกษาที่ 1 ลดลง 20%) 

 

 
 

แผนภูมิที ่4 รอยละของจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1 
 
 
 
 
 

15.42

19.15

22.51
20.63

21.88

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

รอ
ยล

ะ

ปการศึกษา

รอยละของจํานวนนิสิตที่ไมไดศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 1

คาเปาหมาย 
ป 60 =15.77 

คาเปาหมาย 
ป 59=19.71 



 หนา 37 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จากตารางท่ี C.1-9 ถึง C.1-19 พบวา การท่ีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

การศึกษา 
 

มีสาเหตุจาก 
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใชเวลาเรียนไมเต็มที่ อาจทํางานไปดวยเรียนไปดวย อีกทั้งขาดการเอาใจใส 

ในการงานนิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ อยางตอเนื่อง 
2. นิสิตมีปญหาสุขภาพ หรือปญหาการเงิน 
3. อาจารยที่ปรึกษาไมเวลา หรืออาจารยมีนิสิตในระบบใหคําปรึกษามากกวาสัดสวนอาจารยตอนิสิต 
 

วิธีแกไข 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีศักยภาพและสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตร

กําหนด  จึงมีนโยบายการกํากับติดตาม การจัดการใหความรูในการคนควาวิจัยอยางเขมขนมากขึ้น รวมทั้งการ
กํากับระบบอาจารยที่ปรึกษาท่ีจะตองใหคําแนะนําและกํากับติดตามความกาวหนาของนิสิตมากข้ึน ดังจะเห็น
ไดจากการทบทวนสัดสวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาอยูเปนประจําและงดรับนิสิตบางหลักสูตรที่มีสัดสวนไมตรง
ตามเกณฑหรือมีนิสิตคงคางอยูเปนจํานวนมากเพ่ือใหอาจารยมีเวลาทุมเทใหกับนิสิตมากข้ึน  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการหลายประการ แตที่สําคัญมีดังตอไปน้ี 
1. ใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตองผานการอบรมที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ กอนการ

ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ ไดแก 
1.1. การใชระบบสารสนเทศของหองสมุด เพ่ือใหใชการบริการแหลงคนควาทางวิชาการและ

ฐานขอมูลวารสารออนไลนสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
1.2. การอบรมจริยธรรมวิจัย เพ่ือใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทราบแนวทางปฏิบัติการ

ดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานฯ และนําไปประยุกตใชในงานวิจัย และใหตระหนักในการไมคัดลอก
ผลงาน 

2. มีกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อกระตุนใหนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 
เรงทํางานตามแผนการศึกษา ดังกําหนดในขอบังคับวาดวยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ 2
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีตอไปนี้ 

2.1. นิสิตระดับปริญญาโท สอบเคาโครงวิทยานิพนธไมผานภายในระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา
ปกติหรือเทียบเทา นับตั้งแตเขาศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน 

2.2 นิสิตระดับปริญญาเอก สอบเคาโครงวิทยานิพนธไมผานภายในระยะเวลา 6 ภาคการศึกษา
ปกตหิรือเทียบเทา นับตั้งแตเขาศึกษา ทั้งน้ีไมนับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน 

3. จัดทําประกาศ 3 ฉบับ เพ่ือเปน road map ในการทํางานนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ 
ซึ่งในประกาศน้ันกําหนดแบบรายงานความกาวหนางานนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ทุกภาคการศึกษา 
ดวยซ่ึงเปนกลไกใหคําปรึกษาและติดตามผลงานของนิสิต 

 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0061/2560 ท่ี 0062/2560 และท่ี 0063/2560 เรื่องการทํา 
งานนิพนธวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท และ การทําดุษฎีนิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 ตามลําดับ 
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ตัวอยาง แบบรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ 

ขั้นที ่ Steps ความกาวหนา 
สัปดาห Progress (%) 

ควรเปน ปฏิบัติจริง ควรเปน ปฏิบัติจริง 

0. Start   0%  
1. Research idea 18  4%  
2. Assign Advisor 20  7%  
3. Problem statement 22  10%  
4. Objective, Scopes 24  15%  
5. Literature search & review 30  25%  
6. Methodology 32  40%  
7. Proposal 34  60%  
8. Implementation 36  80%  
9. Conclusion & Discussion 38  90%  
10. Wrap up 40  94%  
11. Final defense 42  96%  
12. Content Correction 44  98%  
13. Format & Writing  46  99%  
14. Submission 48  100%  

 
4. คณะยังคงงดรับนิสิตในบางหลักสูตรที่สัดสวนอาจารยตอนิสิตไมเปนไปตามเกณฑ  
5. กํากับ ดูแล และติดตามแผนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานกลางอัตราสวนอาจารยตอนิสิต และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหอัตราสวนอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธตอนิสิตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 ทุกหลักสูตรที่ผานสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

6. สวนงานและมหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติทุกป เปน 
การเพ่ิมชองทางใหนิสิตไดนําเสนอผลงาน หรือผลงานวิจัยเปนเวทีนําเสนอ เพื่อใหนิสิตมีประสบการณ 
ในการนําเสนอผลงานตอสาธารณะ 
 
เกณฑการประเมิน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน  
(เปนขอมูลดิบ 
เริ่มมีระบบ  
แตยังไมสมบูรณ 
ไมสามารถ/ 
ไมมีการวิเคราะห) 

มีการเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห
การดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3 + มีแนวโนม
ผลการดําเนินงาน 
ของระบบท่ีดี 
ทําใหเกิดผล
เปนไปใน
ทิศทางตาม
เปาหมาย 
ที่กําหนด 

4 + มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑกําหนด 
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ดําเนินงานที่เทาหรือ
สูงกวาคูเทียบในระดับ 
ชั้นนําของประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง
สงผลใหการดําเนินงาน
เทียบเทาหรือสูงกวา 
คูเทียบ (คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA ระดับ 
การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 5 

ปญหาทีพ่บในการทําวิทยานิพนธ (ถามี) :  
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อนสิิต   
 (...........................................) 
 วันท่ี เดือน     พ.ศ.  



 หนา 39 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีที่ C.2 : การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 
สัมพันธกับเกณฑระดับหลักสูตร :  AUN 11.3 
 
Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับการไดงานทํา  หรือการใชประโยชน 
 - สถาบันมีมาตรการหรือดําเนินการใดที่สนับสนุนใหการไดงานทํา  หรือการใชประโยชนมีแนวโนม 
 ในทิศทางท่ีดี 
 - สัดสวนการไดงานทํา  หรืออัตราการใชประโยชนหลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 เปนอยางไร สถาบันมีมาตรการใดหากสัดสวนไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง 

 
ผลการดําเนินงาน  

(1) สถาบันมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับการไดงานทํา  หรือการใชประโยชน 
ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ฉบับปรับปรุง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมาย 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร UPI 1.1 รอยละการมีงานทําของบัณฑิต ปงบประมาณ 2559 - 2560 รอยละ 85  

ในปการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตผานระบบ
ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับบัณฑิตในการบันทึกขอมูลออนไลน  
พรอมกับการลงทะเบียนรบัพระราชทานปริญญาบัตรในคราวเดียวกัน ในเว็บไซต http://graduate.buu.ac.th 
ซ่ึงมี บัณฑิตสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 จํานวน 8,600 คน ตอบแบบสํารวจ 8,272 คน  
คิดเปนรอยละ 96.19 จากการสํารวจพบวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 6,357 คน คิดเปนรอยละ 76.85 ยังไมไดงานทํา จํานวน 1,590 คน คิดเปน 
รอยละ 19.22 และกําศึกษาตอ จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 3.93 

 

 

แผนภูมิที่ C.2-1 เปรียบเทียบภาวะการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ยอนหลัง 5 ป ระหวางปการศึกษา 2555 – 2559 
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จากแผนภูมิที่ C.2-1 พบวา ผลการไดงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปการศึกษา 2559 มีอัตราการไดงานทํา รอยละ 76.85 ซ่ึงบัณฑิตมีงานทําเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  

เมื่อแยกตามกลุมสาขาวิชา พบวา บัณฑิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ มีรอยละการไดงานทําสูงกวา 
คาเปาหมายของมหาวิทยาลัย และทุกกลุมสาขาวิชามีแนวโนมการมีงานทําเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปที่ผานมา และ
เมือ่เปรียบเทียบรอยละการไดงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพากับขอมูลภาวะการมีงานทําในปการศึกษา 
2559 ภาพรวมทั้งประเทศจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) พบวามีอัตราที่สูงกวาอยางชัดเจน 

การที่บัณฑิตระดับปริญญาตรีไดงานทําเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการผลักดันใหมีสหกิจศึกษา
และการฝกงานของหลักสูตรเพ่ิมข้ึน โดยไดกําหนดเปนตัวชี้วัดกลยุทธของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 
นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานตางเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
เขาสูตลาดแรงงาน และสรางโอกาสในการไดงานทํามากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ีบางหลักสูตรที่เปดสอนสามารถ 
ผลิตบัณฑิตใหเพ่ือรองรับเศรษฐกิจที่อยูในพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยได 
 สําหรับบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มีผูสําเร็จการศึกษา 1,959 คน ตอบแบบสํารวจ 1,765 คน คิดเปน 
รอยละ 90.10 จําแนกเปน บัณฑิตไมมีงานทํากอนศึกษา จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 12.07 มีงานทํา 
กอนจบการศึกษา 1,552 คน คิดเปนรอยละ 87.93 

 

 
 
แผนภูมิที่ C.2-2 เปรียบเทียบภาวะการไดงานทําของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมไมมีงานทํา) ปการศึกษา 

 2558 และ 2559 จําแนกตามกลุมสาขา 

จากแผนภูมิที่ C.2-2 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2559  ท่ีไมมีงานทํา
กอนศึกษาตอ ภายหลังจากสําเร็จการศึกษามีงานทํา รอยละ 48.83  และกําลังศึกษาตอ รอยละ 6.10  เม่ือ
เทียบกับปการศึกษา 2558 พบวา บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.12 
เนื่องจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเนนการใหความรูและความเชี่ยวชาญในศาสตร และไดสงเสริมพัฒนา
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ทักษะดานการวิเคราะหขอมูล การวิจัย ทักษะการใชคอมพิวเตอร และทักษะทางดานการบริหาร ทําใหบัณฑิต
สวนใหญสามารถไดงานทํากอนจบกอนศึกษาหรือทันทีหลังสําเร็จการศึกษาในชวงระยะเวลา 6 เดือน 

 
 
แผนภูมิที่ C.2-3 เปรียบเทียบภาวะการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 
2558 และ 2559 จําแนกตามกลุมสาขา 

 
จากแผนภูมิที่ C.2-3 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2559 ท่ีมีงานทํา 

กอนมาศึกษาตอ อยูในสายงานเดิมไดเลื่อนระดับหลังสําเร็จการศึกษา รอยละ 28.35 มีการเปลี่ยนสายงาน 
หลังสําเร็จการศึกษา รอยละ 10.70  เม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2558 พบวา บัณฑิตที่มีงานทํา 
กอนมาศึกษาตอหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวไดรับการเลื่อนระดับ และมีการเปลี่ยนสายงานเพ่ิมขึ้น  
รอยละ 3.48 และ รอยละ 1.66 ตามลําดับ 
 
(2) สถาบันมีมาตรการหรือดําเนินการใดที่สนับสนุนใหการไดงานทํา  หรือการใชประโยชนมีแนวโนม 
ในทิศทางท่ีดี 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตไดงานทํา โดยมอบหมายใหกองกิจการนิสิต 
และสวนงานจัดการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานิสิต เพ่ือเตรียมความพรอมทั้งในระหวางศึกษาและกอนสําเร็จ
การศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทําใหบัณฑิตมีโอกาสในการไดงานทําเพ่ิมข้ึน รวมถึง
การสงเสริมการเปนผูประกอบการแกนิสิต โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม เชน 

1. กองกิจการนิสิต 
1.1 โครงการจัดหางานสําหรบันิสิต  เพ่ือเปนการเปดโอกาสชวยใหนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา 

และศิษยเกา ไดมีโอกาสสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง ทุกปการศึกษา ปละ 1 ครั้ง โดยมีบริษัทเขา
รวมโครงการกวา 70 บริษัท และใหนิสิตไดทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือวัดระดับความรูในการไปสมัครงาน 

1.2 โครงการเขียนเรซูเม (ใบสมัคร) อยางไรใหไดงาน เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนิสิตกอนกาวสูโลก
แหงการทํางานจริงในอนาคต ไดรับความรูเกี่ยวกับเบื้องหลังฝายบุคคลคัดเลือกบุคคลเขาทํางานอยางไร  
การมีทักษะการเขียนประวัติตนเอง วิธีการเขียนใบสมัครอยางไรใหไดงาน วิเคราะหตนเองจากแบบทดสอบ
ทักษะความสามารถและรูวาตนเองเหมาะสมกับสายงานใด อยางไร 
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1.3 โครงการแตงตัว-แตงหนา ไปสัมภาษณงานอยางไรใหปง...ไมพังแนนอน  เพ่ือเสริมสรางความ
มั่นใจในการไปสัมภาษณงาน โดยนิสิตจะไดรับความรูพรอมเทคนิค และเคล็ดลับในการแตงหนาและวิธีการ 
แตงกายในวันสัมภาษณงาน การเลือกเสื้อผา โทนสี และแนะนําการตอบคําถามการสัมภาษณงาน โดยในวัน 
ทํากิจกรรมนิสิตจะไดลงมือปฏิบัติการแตงหนาจริง จากวิทยากรเจาของแบรนดเครื่องสําอางชั้นนํา 

 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สหกิจศึกษาของหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต และการฝกงานหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ในหนวยงานราชการและบริษัทที่เก่ียวของกับหลักสูตรดังกลาว ทําใหนิสิตไดเรียนรูงานและแสดง
ความสามารถจนทําใหผูประกอบการตองการรับนิสิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 
3. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

3.1 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 4 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใน
การสมัครงาน  การสัมภาษณงาน ไดรับทราบเกี่ยวกับวิธีการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยมีการ
บรรยายเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญใหความรูในหัวขอ “เทคนิคการเขียน resume การสมัครงาน 
และเทคนิคการสัมภาษณงาน” “บุคลิกภาพ และการเขาสังคม” และมีการเปดโอกาสใหนิสิตไดสมัครงานจริง
จากบริษัทเอกชนหลายบริษัท พรอมกับรวมเสวนากับศิษยเกาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 

3.2 สหกิจศึกษา เพ่ือสงเสริมใหนิสิตนําความรูทางวิชาการที่ไดเรียนไปประยุกตใชและฝกทักษะใน
ภาวะแวดลอมการทํางานจริงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

3.2.1 กิจกรรม  Clicknext with Us Camp 2017  เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูจากประสบการณตรง
จากสถานประกอบการ ทําใหเกิดความเขาในเทคโนโลยคีอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งข้ึน และ
เห็นมุมมองของสายงานท่ีนอกเหนือกวาการเขียนโปรแกรม อีกทั้งเปนโอกาสใหนิสิตไดมีโอกาสในการคนหา
ตัวตน และเลือกสายงานอาชีพตรงตามความสามารถของตนเอง 

3.2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน” เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมนิสิตสหกิจศึกษา ในดานบุคลิกภาพ การแตงกาย 
ความคิด การปฏิบัติตน การรูจักกาลเทศะ และทักษะการส่ือสาร กอนที่นิสิตจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร 

 คณะมีการจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพทางวิชาชีพและ
จัดโครงการสนับสนุนการเปนผูประกอบการแกนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

4.1 โครงการพัฒนาทักษะและความรูใหกับนิสิตในระหวางการศึกษา 
4.1.1 โครงการไมโครคอนโทลเลอร และควบคุม  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรูทางดานมโครคอน

โทรลเลอรการเขียนโปรแกรมควบคุม และการประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรม มาใชในการสรางหุนยนต 
4.1.2 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพรอมในวิชาชีพวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4.1.3 โครงการเตรียมความพรอมกอนฝกงานนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร 

4.2 โครงการแขงขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเปนการแขงขันการออกแบบและแกไขปญหา 
เชิงนวัตกรรม โดยการนําปญหา โจทยหรือความตองการจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม  
มาทาทายใหนิสิตแกไขและนําเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่สามารถนํามาประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพนิสิตใหมีทักษะดานการออกแบบนวัตกรรม มีความคิดสรางสรรค และสามารถนําไป 
ตอยอดเปนทักษะในการแกไขปญหาในการประกอบอาชีพไดในอนาคต 
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4.3 การจัดโครงการภายใตโครงการที่ปรึกษาการจัดต้ังศูนยการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการขนาดใหญและมหาวิทยาลัย (Business brotherhood)  ดังนี้ 

4.3.1 โครงการอบรมการสรางธุรกิจดวยเทคโนโลยีและเทคนิคการพัฒนาดวยเทคโนโลยีสําหรับ
สรางบริการนวัตกรรมแนวใหม  โดยการอบรมบรรยายในหัวขอ “การสรางธุรกิจดวยเทคโนโลยี” “เทคโนโลยี
ทางการตลาด” “เทคนิคการพัฒนาดวยเทคโนโลยี” และ”การสรางบริการนวัตกรรมดวยเทคโนโลยี” 

4.3.2 โครงการอบรม Pitching แผนธุรกิจทางดานการบริการนวัตกรรมสําหรับเมืองอัจฉริยะ 
โดยการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธการบริหารความเส่ียง” “การชี้บงและประเมินความเสี่ยง”  
“การบริหารลูกคาและการตลาด” “เทคนิคการ Pitching” “การสรางแรงจูงใจ” และ “แรงขับเคลื่อน 
ในการทํางาน” 

4.4 โครงการอบรมบมเพาะเพ่ือพัฒนาแนวคิดสูตนแบบผลิตภัณฑ  เพ่ือพัฒนาแนวคิดสูตนแบบ
ผลิตภัณฑ ที่จะชวยพัฒนาศักยภาพนิสิตผูที่อยากมีธุรกิจสตาทอัพของตนเอง และโครงการ BUU BOOT 
CAMP เฟนหานิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรม และอยากมีธุรกิจเปนของตนเอง 
เขารวมโครงการ เพ่ือสงนิสิตเขารวมแขงขันภายใตโครงการ การแขงขัน Startup Thailand League 2018  
ระดับภูมิภาคตอไป ซ่ึงมีนิสิตในหลายคณะเขารวมการแขง ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะโลจิสติกส  
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
คณะการจัดการและการทองเที่ยว คณะดนตรีและการแสดง 

4.5 กิจกรรม “วันนัดพบ ผูประกอบการทางอุตสาหกรรม เพ่ือการสมัครงาน ประจําป 2561” เพ่ือ
อบรมการเขียนประวัติสวนตัวสําหรับสมัครงาน (Resume) ที่เหมาะสมและมีความนาสนใจใหกับนิสิต และ 
จัดกิจกรรมการออกบูทรับสมัครงานจากผูประกอบการทางอุตสาหกรรม ใหกับนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร 
และนิสิตคณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ไดเลือกสมัครงานกับบริษัทที่นิสิตสนใจ 

 
5. คณะเภสัชศาสตร 

การสงเสริมประสบการณวิชาชีพเภสัชกรใหกับนิสิตชั้นปตน ๆ โดยจัดทําโครงการฝกงานในสถาน
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน สาํหรับนิสิตชั้นปที่ 2 และโครงการศึกษาดูงานและ 
ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สําหรับนิสิตชั้นปที่ 3 เพ่ือใหนิสิตไดเห็นบทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลและ
รานยา 

 
6. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

การสงเสริมกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการประกอบวิชาชีพของแตละสาขาวิชา 
เชน ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริงจากการสงนิสิตไปบริการวิชาการตัดสินกีฬา การฝกประสบการณใช
เครื่องมือ/อุปกรณดานวิทยาศาสตรการกีฬาในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การฝกประสบการณใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารมวลชน  การจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมของคณะ เชน โครงการ BUU House  
โครงการศูนยวิสาหกิจกีฬา  การศึกษาดูงานของแตละสาขาวิชาฯ 

 
7. คณะการจัดการและการทองเท่ียว 

7.1 โครงการพัฒนาภาวะผูนําเสริมสรางทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนผูนํา
นิสิตใหมีศักยภาพและทักษาะในการวิเคราะหและมีภาวะผูนําทางสังคม รวมถึงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
ภายใตกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการศึกษาจากรุนพ่ีสูรุนนอง 
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7.2 โครงการจัดงาน Job Fair ดําเนินงานภายใตงานสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 
7.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนิสิตเพ่ือการสอบ 

TOEIC เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนิสิต และโครงการเตรียมความพรอมทักษะดานภาษาตางประเทศ
เพ่ือเสริมทักษะสูการประกอบอาชีพ 

7.4 สหกิจศึกษา  
7.4.1 โครงการอบรมเตรียมความพรอมทางวิชาชีพ  เพ่ือเตรียมความพรอมของนิสิตกอนออกไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
7.4.2 โครงการคัดเลือกนิสิตเขากระบวนการเรียนรูคูการปฏิบัติงาน เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตฝก

ทักษะการสัมภาษณงาน และเพ่ือใหสถานประกอบการไดคัดเลือกนิสิต   
7.4.3 โครงการ ASEM Work Placement Program เปนโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ  

เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานระหวางฝายเอเซียและยุโรป  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา   

7.5 โครงการปจฉิมนิเทศ สงเสริมใหนิสิตเตรียมตนเองเพ่ือการสูตลาดแรงงานในประเทศ/กลุม
อาเซียน/สากล  สามารถนําองคความรูและประสบการณที่ไดรับนําไปปฏิบัติตามศาสตรของตนเอง 

7.6 การอบรมสรางธุรกิจหนาใหม  ไดแก โครงการประกวดแผนการตลาดเนนศาสตรดานสุขภาพ 
ทองเที่ยว และศาสตรดานภาคตะวันออก เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจของนิสิตตอการปฏิบัติจริงของ 
การทําแผนการตลาดที่เนนศาสตรดานสุขภาพ ดานทองเท่ียว และดานศาสตรภาคตะวันออก 

7.7 โครงการอบรมการสอบใบอนุญาตวิชาชีพทางการเงินหลักสูตรผูแนะนําการลงทุนดานหลักทรัพย  
เพ่ือใหบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรเขาสูระบบตลาดการเงิน   

7.8 โครงการอบรมความรูตอเนื่องทางบัญชีรวมกับสภาวิชาชีพบัญชี  เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพแก
ศิษยเกา และนิสิตปจจุบัน  และโครงการ STARTUP  CAMP  2018  กิจกรรมคายพัฒนาความเปน
ผูประกอบการ 

7.9 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณนิสิตสหกิจศึกษา (Sharing Day) เพ่ือแบงปนประสบการณ
และเตรียมความพรอมตางๆ กอนเขาสูการปฏิบัติสหกิจศึกษาใหกับนิสิตรุนนอง และแลกเปลี่ยนแนวคิด 
ประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นที่มีตอการจัดสหกิจกศึกษาอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานตอไป ลักษณะกิจกรรมของงานเชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือ ผูมีประสบการณทาง
หนวยงาน บริษัท มาบรรยาย รวมถึงมีการเชิญรุนพ่ีมาเลาถึงประสบการณจากการออกสหกิจศึกษาใหรุนนอง
ฟงเพ่ือเตรียมตัว 

 
8. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะไดมีการจัดโครงการสัมมนาการฝกงาน “เปด ปาก เลาฝกงาน”, งานบรรยาย เรื่อง การเตรียมความ
พรอมสูอาชีพพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน  และโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  โครงการปจฉิม
นิเทศ  และเครือขายศิษยเกาในการแนะแนวงานทํา 
 

9. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
9.1 การจัดโครงการปจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมใหบัณฑิตในการสูตลาดแรงงาน ซึ่งมีกิจกรรม 

เชน การแนะแนวจากศิษยเกาเพ่ือทํางาน  การแนะแนวหลักสูตรที่สูงกวาเพื่อศึกษาตอ เปนตน 
9.2 การจัดโครงการเพ่ือติดอาวุธในการไปแขงขันในตลาดแรงงาน เชน โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  

โครงการอบรมคอมพิวเตอร โครงการอบรมเพ่ือเตรียมสอบเนติบัณฑิต  โครงการศึกษาดูงาน 
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9.3 การจัดโครงการนําอาจารยในหลักสูตรพบผูประกอบการ เพ่ือพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
ผูประกอบการในการผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการมากยิ่งข้ึน 

9.4 บางหลักสูตรจัดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษา  เพ่ือใหนิสิตไดฝกประสบการณตรงในการทํางาน 
ทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 

 
10. วิทยาลัยนานาชาติ 

10.1  การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือเตรียมความพรอมกอนที่จะเขาสูตลาด 
แรงงานและมคีุณลักษณะที่ตรงกับความตองากรของตลาดแรงงาน ซ่ึงกิจกรรมตัวอยาง เชน โครงการอบรม
สัมมนาและปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมนิสิตกอนปฏิบัติสหกิจศึกษา โครงการเดินทางไปตางประเทศ  โครงการศึกษา 
ดูงานภายในประเทศ  เพ่ือสงเสริมใหนิสิตนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาปรับใชในชีวิตจริง 

10.2  การจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะของนิสิตใหไดมาตรฐานวิชาชีพ  เชน การสงนิสิต
ฝกงานยังสถานประกอบการท่ีไดทํา MOU ไว  โครงการปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือขอรับบัตรมัคคุเทศก  
โครงการฝกปฏิบัติงานดานการจัดการภัตตาคารและโครงการฝกปฏิบัติงานดานการจัดการและการดําเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม เปนตน 

10.3  การจัดโครงการ/กิจกรรมสรางเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคตและมาตรฐาน
ทางดานภาษาตางประเทศ เชน กิจกรรม English with Inter,  Language and Communication Club  
และมีรายวิชาเลือกใหนิสิตไดเลือกเรียนภาษาอ่ืนๆ ตามความสนใจ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน  
ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลี เปนตน และมีการทดสอบภาษาอังกฤษกอนจบ (Exit Exam) 
 

11. คณะศึกษาศาสตร 
11.1  โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2560 เพ่ือจัดกิจกรรมสัมมนา บรรยาย ที่จะชวยในการเตรียม

ความพรอมและสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู  ซึ่งจะเปนแนวทางในการประกอบอาชีพและ/หรือแนวทางใน
การศึกษาตอ 

11.2  โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนบทความ บทความวิชาการ 
เพ่ือการตีพิมพลงวารสารวิชาการ 

11.3  โครงการอบรมเสริมความรูและสมรรถนะวิชาชีพครู สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใหนิสิตมีความรูครอบคลุมและครบตามมาตรฐานสาระ
ความรูและสมรรถนะวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 

12. สํานักคอมพิวเตอร 
 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนิสิตทุกชั้นป เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน “การอบรมการประยุกตใช Excel ข้ันกลาง” สําหรับนิสิตชั้นป
ที่ 4 เพื่อใหนิสิตสามารถประยุกตใชโปรแกรมเอ็กซเซลในการทํางานได  “การอบรมการใชงาน Photo Shop 
สําหรับนิสิต” เพ่ือใหนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู ความเขาใจการใชงานเครื่องมือตาง ๆ ในโปรแกรม 
Adobe Photoshop  และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเรียน การฝกงาน และการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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(3) สัดสวนการไดงานทํา  หรืออัตราการใชประโยชนหลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดเปนอยางไร สถาบันมีมาตรการใดหากสัดสวนไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง 

สัดสวนการไดงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว  แตเมื่อจําแนกรายหลักสูตร พบวา บางหลักสูตรมีคาสูงกวาเปาหมาย บางหลักสูตร
เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว  การผลักดันเพ่ือใหสัดสวนการไดงานทําเปนไปตามที่กําหนด 
มหาวิทยาลัยและสวนงานยังคงมีนโยบายดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานตางๆ ดังตัวอยาง
ขางตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อาทิ  รายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งกําหนดใหหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึน 
ตัวอยางเชนคณะการจัดการและการทองเท่ียว กําหนดใหทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี นิสิตทุกคนตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  เพ่ือบัณฑิตเปนผูมีความรูและเชี่ยวชาญในศาสตรทางดานการบริหารธุรกิจ
อยางครอบคลุมและสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  โดยผานกระบวนการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ  นอกจากน้ี ยังไดพยายามทําการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกหลักสูตร  
 
เกณฑการประเมิน  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน  
(เปนขอมูลดิบ 
เริ่มมีระบบ  
แตยังไมสมบูรณ 
ไมสามารถ/ 
ไมมีการวิเคราะห) 

มีการเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห
การดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3 + มีแนวโนม
ผลการดําเนินงาน 
ของระบบท่ีดี 
ทําใหเกิดผล
เปนไปใน
ทิศทางตาม
เปาหมาย 
ที่กําหนด 

4 + มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑกําหนด 
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบในระดับ 
ชั้นนําของประเทศ 
มีการดําเนินงาน 
ที่ดีตอเนื่องสงผล
ใหการดําเนินงาน
เทียบเทาหรือ 
สูงกวาคูเทียบ  
(คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA ระดับ 
การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 4 
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ตัวบงชี้ท่ี C.3  : คุณภาพบัณฑิต 
สัมพันธกับเกณฑระดับหลักสูตร :  AUN 10.6 และ AUN 11.5 
 
Diagnostic  Questions 
 - อัตลักษณของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบันคืออะไร มีที่มาอยางไร 
 - PLOs และ ELOs สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือไมอยางไร     

- สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค หรือคุณภาพบัณฑิตจากผูมีสวนได 
สวนเสีย 

 - ผูใชบัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  หรือ ELOs อยางไร 
- สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต 
 

ผลการดําเนินงาน  

(1) อัตลักษณของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบันคืออะไร มีที่มาอยางไร 
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหม คือ “ใฝเรียนรู  

จิตอาสา พัฒนาสังคม” และเอกลักษณ คือ “เปนแหลงเรียนรูศาสตรทางทะเลของประชาคม โดยการ 
เชิญชวนใหแตละสวนงานรวมกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย แลวสงมาที่
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก ผานคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพิจารณากลั่นกรองและ
คัดเลือกอัตลกัษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทายาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงอัตลักษณดังกลาวจะวัดกับบัณฑิตอีก 4 ปขางหนา ปจจุบันยังวัดอัตลักษณของบัณฑิต
แบบเดิม คือ “บัณฑิตรักษสุขภาพ” โดยที่มาของอัตลักษณ นั้น มาจากกระบวนการระดมสมองในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีปจจัยนําเขาสําคัญคือ  

ก. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดใหมีการกําหนดอัตลักษณ เอกลักษณของ
สถาบัน  

ข. จุดเดนของโครงการบริการวิชาการในชวงปการศึกษานั้น คือ มีโครงการบริการวิชาการที่มี
วัตถุประสงคเรื่องการดูแลสุขภาวะของนิสิตจํานวนมากท่ีโดดเดน  

ค. ศักยภาพของสถาบันซ่ึงมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร เปนแกนหลักในการดําเนินการตามอัตลักษณที่ตั้งขึ้น ทั้งนี้ อัตลักษณดังกลาว 
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้  
 1. คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2/2554 
  2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังที่ 5/2554 
  3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี 6/2554 
  4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 4/2554 
 มหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดประเด็น สําหรับผูใชบัณฑิตประเมินบัณฑิตตาม อัตลักษณ “บัณฑิตรักษ
สุขภาพ” ไว 5 ประเด็น ดังน้ี 
 1.  เอาใจใส ดูแลรางกายใหสะอาดอยูเสมอ 

2.  ไมสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สารเสพติดและเลนการพนัน 
3.  มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
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4.  มีจิตใจที่ราเริงแจมใส และมองโลกในแงดี 
5.  มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม 
 
สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

 1. มีความใฝรูและสามารถที่จะเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต 
 2. มีความสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร   
 3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
สรางสรรค   
 4. มีความรู ความสามารถอยางลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
 5. มีคุณลักษณะความเปนผูนําและมีโลกทัศนที่กวางไกล 
 6. มีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ 
 7. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดลอม การเคารพทรัพยสินทาง
ปญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
 8. มีศักยภาพในการใชปญญา เพือ่คิดแกปญหาไดอยางสรางสรรค   
 9. มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 10. มีสุนทรียอารมณ ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและดํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมไทย 
 โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค นั้น มาจากคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
ที่กําหนดไวในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (2) PLOs และ ELOs สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือไมอยางไร 
 แนวทางการดําเนินการดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา  
มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแตการวางแผนพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
การรายงานการดําเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร 
ตามแผนภาพและรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี C.3-1  แนวทางการดําเนินการดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

การวางแผนพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงหลักสูตร 

การออกแบบและ 
พัฒนาหลักสูตร 

การดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตร 

การรายงานการดําเนินงานหลักสูตร 
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตร 
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 1. การวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปดวย สถานภาพ 
ของหลักสูตร แผนการเปดหลักสูตรใหม แผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยจะสรุปขอมูล รายชื่อ
หลักสูตร ณ ปจจุบัน รายชื่อหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง แจงผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และสงเปนหนังสือเพ่ือใหแตละสวนงานไดทราบสถานะปจจุบันของหลักสูตร และเปน 
การกระตุนสวนงานใหจัดเตรียมและวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตามรอบ ท้ังนี้ งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน กองบริการการศึกษา ไดจัดทําปฏิทินกําหนดเวลาในการเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการชุด 
ตาง ๆ พิจารณา และจัดโครงการอบรมการเขียนหลักสูตร เพ่ือใหประธานหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หรือเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนหลักสูตร 
 2. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพาจะมีการตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามาเปนผูรวม
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือกําหนดวา หลักสูตรจะเนนสมรรถนะสําคัญใด สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
และความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมไทย และสังคมโลกหรือไม กระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา มีขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อกําหนด Program Learning 
Outcomes (PLOs) และ Expected Learning Outcomes (ELOs) โดยพิจารณาจาก มคอ. 1 (ถามี) และ  
มคอ. 7 (กรณีเปนหลักสูตรปรับปรุง) ประกอบกับการสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสีย ผูใชบัณฑิต 
บัณฑิต ผูปกครอง ศิษยเกา โดยจัดทําเปนแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหความตองการ หรือทําวิจัยเชิงสํารวจ  
 2.2 ออกแบบหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหครอบคลุมปจจัยตาง ๆ ไดแก  
    1) กําหนด Program Learning Outcomes (PLOs) และ Expected Learning 
Outcomes (ELOs) โดยพิจารณาจาก มคอ. 1 (ถามี) หรือมาตรฐานวิชาชีพ (กรณีมีวิชาชีพ) หรือ มคอ. 7 
(กรณีเปนหลักสูตรปรับปรุง) 
   2) รับฟงเสียงจากลูกคา/ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูใชบัณฑิต บัณฑิต ผูปกครอง โดยจัดทํา
เปนแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหความตองการ หรือทําวิจัยเชิงสํารวจ  
   3) หลักสูตรที่พัฒนาตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ ที่เก่ียวกับการศึกษา  
   4) เปนไปตามขอกําหนดของ มคอ. 1 (ถามี) หรือขอกําหนดขององคกรวิชาชีพ (ถามี)  
หรือขอเสนอแนะจาก มคอ. 7 
   5) หลักสูตรมีความเหมาะสมของแผนการรับนิสิต ความพรอมของอาจารยตามเกณฑ 
ที่เก่ียวของ ความไมซ้ําซอนกับหลักสูตรอื่นในสวนงานเดียวกันหรือสวนงานอื่น ความเปนไปไดเกี่ยวกับ
สถานการณทางการเงินของหลักสูตร 
   6) ความตองการของตลาดแรงงาน  
   7) ความสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
   8) ความสอดคลองกับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
: EEC) และ Thailand 4.0 
   9) ความพรอมของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ  
  2.3 เมื่อออกแบบหลักสูตรเรียบรอยแลว สง ราง หลักสูตร (มคอ. 2) ใหคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร เพ่ือดูเนื้อหาสาระในหลักสูตร ดูความเหมาะสมในดานตาง ๆ เม่ือผานคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
แลวเสนอคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังน้ี 
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   1) เสนอคณะกรรมการประจําสวนงานฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   2) เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   3) เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) / คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา) พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   4) เสนอสภาวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   5) เสนอสภาวิชาชีพ (ถามี) (ขั้นตอนน้ี ขึ้นอยูกับสภาวิชาชีพของแตละสาขา บางสาขา
พิจารณาควบคูไปกับสภามหาวิทยาลัย บางสาขาพิจารณาหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแลว) 
   6) เสนอคณะอนุกรรมการดานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (เริ่มมีในป
การศึกษา 2559 พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรกอนเขาสภามหาวิทยาลัย) 
   7) เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ 
   8) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผานระบบ CHE Curriculum Online: CHECO ตามลําดับ 
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เพื่อใหหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายการออกแบบหลักสูตรตาม 

แผนภาพที่ C.3-2  

 
แผนภาพที่ C.3-2  กระบวนการออกแบบหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessm
ent report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย    หนา 51 
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 3. การดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร (มคอ. 2) แลว จะเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยมีการจัดประสบการณการเรียนรู และการวัดผลการประเมินผล 
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยใชระบบจัดการหลักสูตร ตามตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เปนตัวกํากับในการดําเนินการ ตั้งแต มคอ. 2 - มคอ. 7  
 ในการดําเนินการตามหลักสูตร อาจารยผูสอนนําคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ. 2) มาจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) หรือ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) โดยมหาวิทยาลัย 
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
ใหอาจารยผูสอนสามารถกําหนดผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes; CLOs)  
ที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes; PLOs) และ
สามารถกําหนดประเภทหรือระดับความลึกของสิ่งที่ผูเรียนควรจะไดเรียนรูในระดับรายวิชา และเมื่อสอนตาม
รายละเอียดของรายวิชาจนจบภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยใหผูมีสวนไดสวนเสียคือ นิสิต ประเมินการสอนของ
อาจารยผูสอนในระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย (assess.buu.ac.th) หลังเสร็จ
สิ้นการประเมินการสอน อาจารยเขาไปอานผลการประเมินจากระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลนได 
และอาจารยผูสอนจะตองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หรือ รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ในระบบจัดการหลักสูตร ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) ภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงสิ่งที่อาจารยจะปรับปรุง
การสอนในครั้งตอไป ตามท่ีนิสิต ผูมีสวนไดสวนเสียไดประเมินมา เพ่ือใหไดบัณฑิตตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
Expected Learning Outcomes (ELOs) โดยผูบริหารระดับตาง ๆ สามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลผาน 
ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ได  
 4. การรายงานการดําเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 เมื่อคณาจารยในหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นใน 1 ปการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะตองสงรายงานการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ. 7) ซ่ึงการรายงานผล มคอ. 7 ในหมวดที่ 6 เปนการ
สรุปการประเมินหลักสูตร โดยประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) ขอวิพากษท่ี
สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน และ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน นอกจากน้ียังมีการประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ เชนการประเมินจากผูใชบัณฑิต 
หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก  
 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยจดัใหมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ซึ่งมีคณะกรรมการที่ประกอบดวย ประธานที่ผานการอบรมและมีรายชื่อ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยประธานจะตองมาจากตางสวนงาน และกรรมการที่ผานการอบรมและ 
มีรายชื่อตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมาจากภายในสวนงานหรือภายนอกสวนงานก็ได ในการประเมิน
คณะกรรมการจะเชิญนิสิตปจจุบันมาใหขอมูลเพ่ือนํามาเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 
 เมื่อหลักสูตรดําเนินการเปดสอนไปไดระยะหนึ่ง หลักสูตรจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือให
ผูปกครองและบุคคลภายนอกรับทราบและใหขอเสนอแนะได 
 5.  การประเมินหลักสูตร 
 ในการประเมินหลักสูตร น้ัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินจาก มคอ. 7 
ที่ไดดําเนินการ ในแตละปการศึกษา รวมท้ังผลการสํารวจความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสีย ผูใชบัณฑิต 
บัณฑิต ผูปกครอง มาเปนขอมูลในการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตร หรือประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดย 
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การประยุกตใช CIPP Model ตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ซึ่งเปนแนวทางในการประเมิน
หลักสูตรที่ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินการ ยกตัวอยาง คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายให 
ทุกหลักสูตรตองประเมินเพ่ือนําขอมูลมาใชในการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง เชน การประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

 จากแนวทางการดําเนินการดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพา
ดังกลาวขางตนน้ัน จะเห็นไดวา ในการดําเนินการของหลักสูตรทุกขั้นตอน มหาวิทยาลัยไดใหผูมีสวนได 
สวนเสีย ผูใชบัณฑิต บัณฑิต และผูปกครอง เขามามีสวนรวมดําเนินการในแตละข้ันตอนดวย เพื่อใหไดบัณฑิต
ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังมีความมุงมั่น
ในการสรางหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง ดังจะเห็นไดวาผลของ
การใชหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตน้ัน มีผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตอยูในเกณฑดี (มากกวา 4.00 
ในทุก ๆ สาขา) ดังแสดงในตารางท่ี C.3-1 
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ตารางที่ C.3-1 คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ปการศึกษา 2559 จําแนกตามกลุมสาขา 

คณะ/วิทยาลัย 

ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา 

ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะเฉพาะ
หลักสูตรที่

บัณฑิตสาํเร็จ
การศึกษา 

ความพึงพอใจที่
มีตอบัณฑติใน

ภาพรวม 

ความพึงพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
บัณฑิตสถาบันอื่น 
ที่ปฏบิัติงานใน
ระยะเวลาเดียวกัน 

ความพึงพอใจ 
เฉลี่ยรวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตรี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

คณะการจัดการและ 
การทองเที่ยว 

4.21 4.36   3.99 4.20   3.90 4.15   4.11 4.29   3.86 3.95   3.93 4.08   4.23 4.32   3.93 4.16   4.02 4.19   

คณะดนตรีและการแสดง 4.29     4.19     4.07     4.16     4.00     4.23     4.24     4.13     4.16     

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4.23 4.75 4.63 4.05 4.52 4.45 3.92 4.52 4.30 4.14 4.72 4.50 3.87 4.50 4.13       4.19 4.70 4.00 3.97 4.53 4.25 4.05 4.61 4.32 

คณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร 

4.21 4.46   3.97 4.36   3.86 4.34   4.12 4.42   3.77 3.87   3.82 4.07   4.09 4.38   3.91 4.05   3.97 4.24   

คณะวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4.26     4.01     3.88     4.15     3.94     3.84     4.20     3.99     4.03     

คณะศิลปกรรมศาสตร 4.22 4.44 4.75 4.07 4.24 4.60 3.93 4.14 4.46 3.99 4.30 4.39 3.74 3.88 4.28 4.18 4.15 4.86 4.23 4.23 4.50 3.98 4.08 4.79 4.04 4.18 4.58 

คณะศึกษาศาสตร 4.35 4.49 4.57 4.38 4.41 4.61 4.21 4.35 4.48 4.37 4.43 4.61 4.18 4.23 4.47 4.29 4.55 4.40 4.36 4.39 4.54 4.28 4.33 4.57 4.30 4.40 4.53 

วิทยาลัยนานาชาติ 4.01     3.68     3.53     3.83     3.74     3.66     3.94     3.66     3.76     

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   4.48     4.34     4.28     4.44     4.08           4.48     3.99     4.30   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร   4.28 4.42   4.20 4.58   4.13 4.52   4.23 4.54   4.03 4.31   3.95 4.48   4.19 4.42   4.03 4.36   4.13 4.45 

วิทยาลัยวิทยาการวจิัย
และวิทยาการปญญา 

  4.53 4.38   4.50 4.57   4.27 4.43   4.31 4.55   4.14 4.39   4.50 4.54   4.50 4.43   4.39 4.33   4.39 4.45 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คณะทคโนโลยีการเกษตร 4.33     3.87     3.93     4.11     3.58     4.00     4.00     3.78     3.95     

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessm
ent report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย    หนา 54 



 หนา 54 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 

* คาเปาหมายมหาวิทยาลัย เทากับ 4.50 

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 4.21     4.03     3.89     4.12     3.88     4.09     4.12     3.97     4.04     

คณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร 

4.10 3.00   4.03 5.00   3.79 5.00   4.06 3.00   3.86 4.75   4.00 5.00   4.05 5.00   3.75 3.67   3.96 4.30 
  

คณะโลจิสติกส 4.23 4.24 4.00 4.00 4.27 4.00 3.90 4.05 4.00 4.12 4.09 4.00 3.92 4.02 4.00       4.19 4.36 4.00 4.02 4.00 4.00 4.05 4.15 4.00 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 4.13 4.06   3.88 4.33   3.65 4.13   3.97 4.17   3.68 4.17   3.71 4.27   4.00 4.33   3.81 3.78   3.85 4.15   

คณะวิทยาศาสตร 4.12 4.42 4.08 3.95 4.45 4.20 3.78 4.28 3.85 3.98 4.39 4.00 3.75 4.25 4.25 4.05 4.30 4.38 4.10 4.34 4.00 3.93 4.34 4.00 3.96 4.35 4.09 

คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร 

4.07     3.88     3.73     4.03     3.69     3.80     4.03     3.82     3.88     

คณะวิศวกรรมศาสตร 4.03 4.20 5.00 3.91 4.19 5.00 3.73 3.98 5.00 3.92 4.30 5.00 3.72 3.94 4.75 3.74 4.13 4.64 4.00 4.08 5.00 3.72   5.00 3.85 4.12 4.92 

คณะอัญมณี 3.96     3.92     3.70     3.96     3.59          3.92     3.83     3.84     

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
คณะการแพทยแผนไทย 
อภัยภูเบศร 

4.04     4.08     3.91     4.04     3.95     3.99     4.05     3.85     3.99   
  

คณะพยาบาลศาสตร 4.00 4.23 4.50 3.60 4.31 4.40 3.46 4.14 4.33 3.78 4.23 4.44 3.49 4.12 4.58 3.80 4.15  3.96 4.43 4.67 3.63 4.05 4.67 3.72 4.21 4.51 

คณะแพทยศาสตร 4.00     3.93     3.92     4.06     3.97          4.00     3.80     3.95     
คณะวิทยาศาสตรการ
กีฬา 

4.27 4.28 4.83 4.14 4.17 5.00 3.96 3.73 4.90 4.24 4.22 4.92 3.87 3.83 4.63    4.25 4.33 4.75 3.94 4.22 4.58 4.10 4.11 4.80 

คณะสหเวชศาสตร 4.49     4.19     4.12     4.52     4.12     4.34     4.43     4.32     4.32     

คณะสาธารณสุขศาสตร 4.16 4.50   4.04 4.44   3.91 4.36   4.11 4.50   3.83 4.24   3.71 4.37   4.09 4.42   3.92 4.20   3.97 4.38   

คณะเภสัชศาสตร 4.21     3.93     3.65     3.91     3.74     3.82     4.00     3.77     3.88     
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(3) สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค หรือคุณภาพบัณฑิตจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
การประเมินคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคมีระบบดังนี้  
 3.1 การประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กอนสําเร็จการศึกษา มีการประเมินความรู ทักษะ  
เจตคติ โดยมีเกณฑการผานตามท่ีระบุไวใน มคอ. 2 ของแตละหลักสูตร สําหรับในวิชาชีพที่มีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ จะมีการสอบรวบยอดอีกดวย เชน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย เปนตน โดยในปการศึกษา 2560 นิสิตคณะสหเวชศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย เขารับการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบที่ 2 ป 2561 ของสภาเทคนิคการแพทย
แลวสอบผาน 100% 
 3.2 การประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมนายจาง) โดยการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  
ซึ่งกองแผนงานเปนผูรับผิดชอบในการสงแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไปยังผูใชบัณฑิต (นายจาง) 
และนําแบบประเมินมาสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตแยกตามหลักสูตรและสวนงาน และเผยแพร 
ในเว็บไซตของกองแผนงาน เพ่ือใหสวนงานนําขอมูลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 
(4) ผูใชบณัฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือ ELOs 
อยางไร 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตนี้ เปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (TQF) ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ทักษะดานความรู 3. ทักษะ
ทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและใชเทคโนโลยี นอกจากนี้ ในกรณีท่ีคณะวิชาที่มีองคกรวิชาชีพกํากับ จะมีทักษะปฏิบัติดาน
วิชาชีพ ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 คณะวิชา คือ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 
และคณะสหเวชศาสตร โดยมหาวิทยาลัยบูรพาไดมอบหมายใหกองแผนงานดําเนินการสํารวจความพึงของ 
ผูใชบัณฑิต ดวยการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอการทํางานของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2559 และขอมูลยอนหลัง 4 ป  
ไดแก ปการศึกษา 2555 - 2559 โดยตามเกณฑการประกันคุณภาพไดระบุไววา จํานวนบัณฑิตท่ีไดรบัการ
ประเมินจากผูใชบัณฑิตตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จากผลการสํารวจ
พบวา แบบสํารวจที่ไดรับกลับคืนมามีจํานวนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุกป และไดนําแบบสํารวจที่ไดรับ
กลับคืนมาประมวลผล ดังแสดงในแผนภูมิที่ C.3-1  C.3-2  และ C.3-3 ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดคาเปาหมาย 
รอยละความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต) ปงบประมาณ 2559 - 2560 เทากับ 4.50 (C.2 - 1 - 01 แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2563 หนา 7) 

 



 หนา 57 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 

แผนภูมิที่ C.3-1  ผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายดาน ปการศึกษา 2555 - 2559 

 
 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รายดาน ปการศึกษา 2559 มีคะแนนสูงกวา 4.00 ในทุกๆ มิติ และสูงกวาป 2558 ไดแก  
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะทางปญหา และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
  

1.ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

2.ดานความรู 
(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

3.ดานทักษะทาง
ปญญา

(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

เฉลี่ย

2555 4.26 4.13 4.02 4.20 3.98 4.12

2556 4.35 4.26 4.20 4.27 4.05 4.23

2557 4.32 4.24 4.16 4.22 4.06 4.20

2558 4.33 4.28 4.04 4.28 4.06 4.20

2559 4.40 4.28 4.17 4.31 4.06 4.24
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ผลความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต ตามกรอบ TQF 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ปการศึกษา 2555 - 2559
คาเปาหมาย

มหาวิทยาลัย 4.50 



 หนา 58 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
แผนภูมิที่ C.3-2  ผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายดาน ปการศึกษา 2555 – 2559 

 
 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รายดาน ปการศึกษา 2558 สูงกวา 4.00 ยกเวนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1.ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

2.ดานความรู 
(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

3.ดานทักษะทาง
ปญญา

(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5)

เฉลี่ย

2555 4.18 4.04 3.86 4.03 3.86 3.99

2556 4.19 4.07 3.91 4.09 3.91 4.03

2557 4.23 4.05 3.89 4.08 3.85 4.02

2558 4.29 4.18 4.03 4.18 3.98 4.13

2559 4.13 4.17 4.02 4.07 3.99 4.08
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ผลความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต ตามกรอบ TQF 
กลุม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปการศึกษา 2555 - 2559
คาเปาหมาย

มหาวิทยาลัย 4.50 



 หนา 59 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ C.3-3  ผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ รายดาน ปการศึกษา 2555 – 2559 

 
 จากแผนภูมิ C.3-3  พบวาผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ รายดาน ปการศึกษา 2555 – 2559 มีคะแนนสูงกวา 4.00 
ในทุกๆ มิติ และสูงกวาป 2558 ในทุก ๆ มิติ ยกเวน ดานทักษะปฏิบัติดานวิชาชีพ 
 

 

1.ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

(คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5)

2.ดานความรู 
(คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5)

3.ดานทักษะทาง
ปญญา

(คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5)

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5)

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5)

6. ดานทักษะปฏิบัติ
ดานวิชาชีพ

เฉลี่ย

2555 4.26 4.17 4.04 4.18 3.95 4.14 4.12

2556 4.33 4.25 4.10 4.23 4.05 4.20 4.19

2557 4.14 4.05 3.89 4.01 3.84 4.22 4.03

2558 4.18 4.08 3.98 4.12 3.92 4.17 4.08

2559 4.29 4.19 4.03 4.25 4.03 4.02 4.14
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ผลความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต ตามกรอบ TQF 
กลุม วิทยาศาสตรสุขภาพ

ปการศึกษา 2555 - 2559 คาเปาหมาย
มหาวิทยาลัย 4.50 



 หนา 60 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
แผนภูมิที่ C.3-4  ผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย กลุมมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2555 – 2559 

 
 จากแผนภูมิ C.3-4  พบวาผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2559 มีคาเกือบไดตามเปาหมายท่ี 4.50 ในทุกมิติ 
 

  

1. เอาใจใส ดูแลรางกาย
ใหสะอาดอยูเสมอ

2. ไมสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา สาร
เสพติดและเลนการพนัน

3. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผูอื่น

4. มีจิตใจท่ีราเริงแจมใส 
และมองโลกในแงดี

5. มีสํานึกตอสวนรวม รวม
สรางสรรคสังคม

เฉลี่ย

2555 4.52 4.57 4.51 4.47 4.49 4.51

2556 4.53 4.48 4.47 4.51 4.48 4.49

2557 4.41 4.63 4.32 4.32 4.37 4.41

2558 4.52 4.57 4.51 4.47 4.49 4.51

2559 3.96 4.62 4.47 4.07 4.56 4.34
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ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2555 - 2559

คาเปาหมาย
มหาวิทยาลัย 4.50 



 หนา 61 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
แผนภูมิที่ C.3-5  ผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย กลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปการศึกษา 2555 - 2559 

 

 จากแผนภูมทิี ่C.3-5  พบวาผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2559 มีคาเกือบไดตามเปาหมายที่ 4.50 ในทุกมิติ 

1. เอาใจใส ดูแล
รางกายใหสะอาดอยู

เสมอ

2. ไมสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 
สารเสพติดและเลนการ

พนัน

3. มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูอื่น

4. มีจิตใจที่ราเริง
แจมใส และมองโลกใน

แงดี

5. มีสํานึกตอสวนรวม 
รวมสรางสรรคสังคม

เฉลี่ย

2555 4.35 4.36 4.44 4.48 4.40 4.41

2556 4.23 4.28 4.29 4.23 4.23 4.25

2557 4.37 4.39 4.38 4.36 4.27 4.35

2558 4.35 4.36 4.44 4.48 4.40 4.41

2559 3.81 4.57 4.46 4.02 4.48 4.27
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ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2555 - 2559

คาเปาหมาย
มหาวิทยาลัย 4.50 
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แผนภูมิที่ C.3-6  ผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย กลุมวิทยาศาสตร  
   สุขภาพ ปการศึกษา 2555 – 2559 
 

 จากแผนภูมทิี ่C.3-6  พบวาผลคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ปการศึกษา 2559 มีคาเกือบไดตามเปาหมายท่ี 4.50 ในทุกมิติ 
  

1. เอาใจใส ดูแลรางกายให
สะอาดอยูเสมอ

2. ไมสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา สาร
เสพติดและเลนการพนัน

3. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น
4. มีจิตใจท่ีราเริงแจมใส 

และมองโลกในแงดี
5. มีสํานึกตอสวนรวม รวม

สรางสรรคสังคม
เฉลี่ย

2555 4.40 4.46 4.33 4.32 4.26 4.35

2556 4.46 4.51 4.41 4.40 4.38 4.43

2557 4.23 4.26 4.11 4.13 4.08 4.16

2558 4.40 4.46 4.33 4.32 4.26 4.35

2559 4.07 4.71 4.57 4.09 4.60 4.41
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ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ปการศึกษา 2555 - 2559

คาเปาหมาย
มหาวิทยาลัย 4.50 
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(5) สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต 

 จากผลการประเมินคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคขางตน มหาวิทยาลัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและ 
พบวา บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพามีประเด็นที่ควรพัฒนามากท่ีสุดคือ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ ในเร่ืองภาวะผูนํา และทักษะการติดตอสื่อสารฯ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผลการประเมิน
ดังกลาวไดนํามาปรับปรุงในกระบวนการตาง ๆ ของทุกคณะ เชน กระบวนการรางหลักสูตรใน diagnostic 
question ขอ (2) ทําใหหลายหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดใหมีโครงการ
สนับสนุนพัฒนาทักษะใหบัณฑิต และการจัดสหกิจศึกษา เปนตน  
 ตัวอยางหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต เชน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโยลีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
วิทยาเขตสระแกว ไดกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไว 6 กลุม คือ กลุมนิสิต กลุมบัณฑิต/ศิษยเกา  
กลุมผูใชบัณฑิต กลุมผูบริหาร กลุมอาจารยผูสอนและกลุมบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจากผลการสํารวจ 

ความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมผูใชบัณฑิต) ของปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดนําผลมาวิเคราะหและดําเนินการปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการ
มากย่ิงขึ้น ในปการศึกษา 2560 รายละเอียดสรุป ตามตารางที ่C.3 3-2 
 

ผูมีสวนได
สวนเสีย 

วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

ความตองการ (Need) ผลการดําเนินงาน 

กลุมผูใช
บัณฑิต 
1. สถาน
ประกอบการ
ที่รับนิสิตเขา
ฝกสหกิจ
ศึกษา 
2. สถาน
ประกอบการ
ที่รับบัณฑติ
เขาทํางาน 

1. การสัมภาษณพดูคุย
เวลาไปนิเทศนิสติ 
สหกิจศึกษา  
2. การประเมินผล 
สหกิจศึกษาของ 
สถานประกอบการ 
3. การประเมิน
แบบสอบถามผูวาจาง
บัณฑิต 
 

1. ควรใหมีความรูพื้นฐานในศาสตร 
ใหเช่ียวชาญ สวนตอยอดสถาน
ประกอบการจะฝกเพิ่มเตมิ  
2. ควรใหมีการเสริมความรูดานธุรกิจ
และฟงกชันทางธุรกิจ 
3. ควรเพิ่มทักษะดานการสื่อสาร  
ดานภาษาอังกฤษใหมากยิ่งข้ึน หรอืให
มีการสอบวดัคุณสมบัติดานภาษาที่
เปนที่ยอมรับของสากล เชน TOEFL 
IELTS TOEIC เพื่อเปนการยืนยัน
คุณภาพของบัณฑิตดานภาษา 
4. ควรมีรายวิชาทางดานการตดิตั้ง 
และกําหนดคาการติดตั้ง ออกแบบ 
และใชงาน ดวยระบบควบคุมแมขาย
ของทั้งในระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟท วินโดวส และ
ระบบปฏิบตัิการลีนุกซ รวมไปถึง
เทคโนโลยีทางดานเครือขายสมัยใหม 
อาทิเชน Open Stack, SDN, SDS  
5. เนนการพัฒนาทักษะดานการ
แกปญหาเฉพาะหนา การจัดการ
สถานการณที่ไมพึงประสงค การ
เจรจาตอรอง และวิธีการนําเสนอ
อยางสรางสรรค 

1. ไดแจงอาจารยผูสอนรายวิชาบังคับ
ทราบและเนนความรูเพื่อการใชงานใน
สถานประกอบการ 
2. มีการสอนความรูดานธุรกิจเพิ่มเตมิ
ในรายวิชา E-Commerce และ 
Information Technology 
Entrepreneurship 
3. มีการฝกการใชโปรแกรม My Echo 
เพื่อเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ  
4. มีการจัดใหมีการนําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 
5. มีการสอบวดัทักษะความรู
ภาษาอังกฤษ ในช้ันปท่ี 4 
6. มีการเปดสอนรายวิชาเตรียมความ
พรอมสหกิจศึกษาเพื่อใหนิสิตทุกคนได
มีการเตรียมตัวและมีทักษะการทํางาน 
ดานตางๆ  
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นอกจากน้ี ในระดับมหาวิทยาลัยยังไดมีมาตรการเพ่ิมเติม ดังนี้  

 5.1 มาตรการสงเสริมตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
  1) การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร (ยุทธศาสตรที่ 1) 
  กลยุทธ 1.2 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 
  2) สงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูแบบ Work-integrated Learning : WiL (ยุทธศาสตรที่ 1)  
  กลยุทธ 1.3 การพัฒนาความรูและทักษะจากหองเรียนสูชุมชน (From Classroom to 
Social Engagement) และการพัฒนาการเรียนรูจากการปฏิบัติและการฝกประสบการณ  
(Learning by doing) 
 5.2 การสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดทําแผนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2561-2565 ภายใตกรอบนโยบายประกาศฯ โดยมีคณะ/วิทยาลัยฯ เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นและ
ไดเสนอกลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัด แลวเสนอสภาวชิาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษท่ี 
1/2560 วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ไดพิจารณาอนุมัติแลว 
  ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 
กลยุทธที่ 1 สรางระบบและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต 

นโยบาย/มาตรการ ผลการดําเนินงานประจําป 2560 
1.1 สรางระบบและกลไกการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต 

1. สถาบันภาษามีการวิจัยเรื่อง Authentic Situation Clip Video 
Enhances Learners’ English Writing 
2. สถาบันภาษาอยูในระหวางเก็บรวบรวมขอมูลระดับสมิทธิภาพของนิสิต 
(คาดจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2560) เพ่ือเปนขอมูลในการปรับระดับ 
การเรียนการสอนใหเหมาะสม 

1.2 สรางระบบและกลไกในการเตรียม
ความพรอมภาษาอังกฤษของนิสิตใหม 

1. สถาบันภาษาจัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตใหมดาน
ภาษาอังกฤษ ในปงบประมาณ 2561 ท้ัง 3 วิทยาเขต ดังนี้ 
1.1 โครงการพัฒนาการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษดวยกิจกรรม 
1.2 โครงการพัฒนาการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษผานประสบการณ  
(ฟง – พูด – อาน – เขียน) 
2. มหาวิทยาลัยบูรพามีโปรแกรมฝกภาษา Access English ของสํานักพิมพ 
Knowledge Transmission ซึ่งเปนโปรแกรมฝกภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะ
การฟง พูด อาน เขียน เหมาะสําหรับนิสิตที่ตองการเพ่ิมทักษะทางภาษา 
สามารถใชงานได ทั้งสมารทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร หรือโนตบุค 
ใหบริการสําหรับบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย 

 3. มหาวิทยาลัยบูรพาออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0051/2560  
เรื่องการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ เพ่ือเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 
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นโยบาย/มาตรการ ผลการดําเนินงานประจําป 2560 
1.3 สรางระบบและกลไกในการทดสอบ

ความรูภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยบูรพาออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0065/2560 เรื่อง
นโยบายยกระดับการมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือ
ใชในการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 

 2. สถาบันภาษากําลังพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) เพ่ือใช

ทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนิสิตในชั้นปที่ 1 โดยจะเร่ิมดําเนินการ

ทดสอบกับนิสิตรหัส 59 และ 60 ในเทอมตนของปการศึกษา 2560 

 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0052/2560 เร่ืองการทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษ เพ่ือภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
พ.ศ. 2560  

1.4 สรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการ กับสถาบัน/หนวยงานทั้งในและ

ตางประเทศ 

หาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ กับสถาบัน/หนวยงานทั้งในและ

ตางประเทศ และรักษาความสัมพันธอยางตอเนื่อง 

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต 

นโยบาย/มาตรการ ผลการดําเนินงานประจําป 2560 

2.1 ปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

สถาบันภาษาซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบรายภาษาอังกฤษในวิชาศึกษา

ทั่วไปไดทําการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาการศึกษา

ทั่วไปใหสอดคลองกับมาตรฐาน CEFR  โดยเร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา 2559 

2.2 ใหคณะและสาขาวิชาที่มีความพรอม

เปดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program) 

เพ่ิมจํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ (สํารวจจาก

คณะตางๆ) 

2.3 ใหใชภาษาในการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรปกติและรายวิชาศึกษา

ทั่วไปบางหัวขอหรือบางรายวิชา 

1. บูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ 

(จัดการเรียนการสอนบางหัวขอ บางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ) (สํารวจจาก

คณะตางๆ) 

2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของแตละกลุมสาขา

เปนภาษาอังกฤษทั้งรายวิชาอยางนอย 1 Section (แสดงในใบรายงานผล

การศึกษาวาเปนรายวิชาที่สอนภาษาอังกฤษ ไมรวมวิชากลุมภาษา) (สํารวจ

จากคณะตางๆ) 

3. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอ/รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ

เปนภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา (สํารวจจากคณะตางๆ) 

4. เผยแพรสวนหนึ่งสวนใดของวิทยานิพนธ ในรูปแบบของผลงานตีพิมพ

และหรือนําเสนอดวยวาจา และหรือโปสเตอร เปนภาษาอังกฤษ (สํารวจจาก

คณะตางๆ) 
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2.4 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ

กิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบวิชาชีพ

ใหแกนิสิต 

1. สงเสริมใหนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีใชภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร (สํารวจจากคณะตางๆ) 

2. สถาบันภาษาวางแผนกําหนดจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

2.1 โครงการพัฒนาการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษผานประสบการณ  
(ฟง – พูด – อาน – เขียน) 
2.2 โครงการพัฒนาการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษดวยกิจกรรม 

2.3 โครงการพัฒนาการเรียนรูทางดานภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

3. สงเสริมใหนิสิตไดทํากิจกรรมรวมกับนิสิตตางชาติในโอกาสตาง ๆ (สํารวจ

จากคณะตางๆ และกิจกรรมของฝายวิเทศ) 

4. จัดสถานที่ เฉพาะใหกับนิสิต ทุกระดับที่เขามาใชตองพูดภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด 

 
กลยุทธที่ 3 พัฒนาอาจารย 

นโยบาย/มาตรการ ผลการดําเนินงานประจําป 2560 
3.1 พัฒนาอาจารยที่สอนภาษาอังกฤษให
มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามมาตรฐาน CEFR   

1. สถาบันภาษาซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายภาษาอังกฤษในวิชาศึกษา
ทั่วไป ไดจัดอบรมเทคนิคการสอนใหม ทั้งอาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน CEFR   
2. จัดงบประมาณสนับสนุน/หาทุน/ความรวมมือเพ่ือสงเสริมใหอาจารยเขา
รวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู (สํารวจจากคณะ
ตางๆ) 

3.2 พัฒนาอาจารยใหใชภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน
นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1. จัดอบรมการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน (สํารวจจากคณะตางๆ) 
2. สงเสริมใหอาจารยจัดทําตํารา เอกสารการสอน หรือสื่อการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมถึงการใหทุนอาจารยพัฒนาสื่อการสอนและเขียนตํารา
ดวย (สํารวจจากคณะตาง ๆ) 

3.3 กําหนดเกณฑดานภาษาอังกฤษ
สําหรับการคัดเลือกอาจารย  

1. มหาวิทยาลัยออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ 
0002/2560 เร่ือง การกําหนดคุณสมบัติดานภาษาอังกฤษในการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณาจารยประจํา พ.ศ. 2560   

 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาส่ือ นวัตกรรม แหลงเรียนรู และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
นโยบาย/มาตรการ ผลการดําเนินงานประจําป 2560 

4.1 จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ี
กระตุนการใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
หองเรียน 
(สถาบันภาษาไมมีขอมูล) 

1. จัดทําสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่กระตุนการใชภาษาอังกฤษ เชน 
  -  ระบบปายและสัญลักษณ เอกสาร แบบฟอรม ปายประชาสัมพันธ 
แนะนําถานที่ตาง ๆ เว็บไซต ในมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษที่มี 
ความทันสมัย และนาสนใจ 
  -  จัดกิจกรรม หรือกําหนดชวงเวลาที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษของนิสิต 
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2. จัดทําสื่อ โทรทัศนภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพรทางเคเบิ้ลทีวี เสียงตามสาย 
และระบบอินเตอรเน็ต  

4.2 จัดเตรียมความพรอม และอํานวย
ความสะดวกใหนิสิตในการสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษ 

สถาบันภาษาพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) เพ่ือใชทดสอบ
สมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนิสิตในชั้นปที่ 1 โดยจะเริ่มดําเนินการทดสอบ
กับนิสิต รหัส 59 และ 60 ในเทอมตนของปการศึกษา 2560 

4.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู และแหลงเรียนรูดานภาษาอังกฤษ
ใหทันสมัย เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันภาษาพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี สื่อการเรียนรูและบทเรียน
ออนไลนเปนภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูแบบ Active  Leaning 
ในหองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 99910159 99910259 และ 99920159 
ดังนี้ e-book , Echo English , Qiuz Your English และ Write & 
Improve 

 
เกณฑการประเมิน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบ้ืองตน  
(เปนขอมูลดิบ 
เร่ิมมีระบบ  
แตยังไมสมบูรณ 
ไมสามารถ/ 
ไมมีการวิเคราะห) 

มีการเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห
การดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3 + มีแนวโนม
ผลการดําเนินงาน 
ของระบบท่ีดี 
ทําใหเกิดผล
เปนไปใน
ทิศทางตาม
เปาหมาย 
ที่กําหนด 

4 + มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑกําหนด 
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบในระดับ 
ชั้นนําของประเทศ 
มีการดําเนินงาน 
ที่ดีตอเนื่องสงผล
ใหการดําเนินงาน
เทียบเทาหรือ 
สูงกวาคูเทียบ  
(คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA ระดับ 
คุณภาพบัณฑิต 5 
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ตัวบงช้ีที่ C.4  : ผลงานของผูเรียน  
สัมพันธกับเกณฑระดับหลักสูตร :  AUN 11.4 
 
Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีเปาหมายเก่ียวกับผลงานของผูเรียนในแตละกลุมอยางไร 
 - สถาบันมีความเห็นอยางไรตอผลงานระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/กลุมหลักสูตรวิชาชีพ/ 
 กลุมหลักสูตรวิชาการ ฯลฯ 
 - สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการทําผลงานของนักศึกษาในแตละกลุม 

แตละระดับ รวมถึงผลงานที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

ผลการดําเนินงาน  

(1) สถาบันมีเปาหมายเกี่ยวกับผลงานของผูเรียนในแตละกลุมอยางไร  
 
1. ระบบกลไกดานผลงานนิสิต และคาเปาหมายของผลงานนิสิต (ตารางท่ี C.4-1) 
 1.1 ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบและกลไกในการสนับสนุนผลงานของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ผานประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2559 รวมท้ัง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ระบุใหมี "สารนิพนธ คือ เอกสารที่เปนผลมาจากการศึกษารายวิชา 
ที่เนนการคนควาอิสระ" โดยรายละเอียดของสารนิพนธ/โครงงาน จะถูกกําหนดในแตละหลักสูตรใหนิสิตทํา 
"โครงงานวิจัยหรือกิจกรรมวิจัยหรือสารนิพนธ" ที่เกี่ยวของกับสาขาท่ีนิสิตศึกษากอนสําเร็จการศึกษา โดย
ระบบการใหคะแนนจะเปนแบบระดับขั้น (A-F) หรือไมเปนระดับขั้น (S/I/U) ก็ได ขึ้นอยูกับบริบทของหลักสูตร
นั้นๆ โดยการกําหนดรายละเอียดเหลาน้ีจะถูกระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซ่ึงมีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยบูรพา เปนผูทํา
หนาที่กํากับติดตามการจัดทําหลักสูตรและการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตรจากนั้น
ใหแตละหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ Asean 
University Network (AUN) เกณฑ AUN 11.4 มายังระดับคณะตามเกณฑ CUPT QA ขอ C.4 ผลงานของ
ผูเรียน และสงมายังฝายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือติดตามการดําเนินงานดานผลงาน
ของนิสิตระดับปริญญาตรี และใชเปนขอมูลในการปรบัปรุงเปาหมายและการสนับสนุนผลงานนิสิตตอไป 
 1.2 ในระดับปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพามีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอยางเครงครัด โดยกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ระบุรายละเอียดเรื่อง "เกณฑการสําเร็จ
การศึกษา" ที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานนิสิตไวดัง สรุปโดยยอ  
  1.2.1  ปริญญาโท  
   ก) แผน ก แบบ ก 1: ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร
ผลงานวิชาการ อยางนอย 1 เรื่อง 
   ข) แผน ก แบบ ก 2: ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
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ผลงานทางวิชาการหรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับ
การตีพิมพในรายงานาสืบเน่ืองจากากรประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกลาว อยางนอย 1 เรื่อง 
   ค) แผน ข: รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตอง
ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบคนได 
 2) ปริญญาเอก 

2.1) แบบ 1 ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร 
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 
  2.2) แบบ 2 ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 
 โดยการกําหนดรายละเอียดขางตน จะถูกระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งมี
คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
บูรพา เปนผูทําหนาที่กํากับติดตามการจัดทําหลักสูตรและการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามท่ีระบุใน
หลักสูตร และกลไกลการพิจารณาอนุมัติปริญญาของนิสิตทุกคนจะตองเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย  
สวนกลไกการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหแตละหลักสูตร
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ Asean University Network 
(AUN) เกณฑ AUN 11.4 4 มายังระดับคณะตามเกณฑ CUPT QA ขอ C.4 ผลงานของผูเรียน และมายังฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือติดตามการดําเนินงานดานผลงานของนิสิต และใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงเปาหมายและการสนับสนุนผลงานนิสิตตอไป 
 
ตารางที่ C.4-1 คาเปาหมายผลงานของผูเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ 
         บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

ระดับปริญญา 

ผลงานผูเรียน (จํานวนตอคน) 
การเผยแพรใน

ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่

สืบคนได 

บทความฉบับเต็ม  
ในรายงาน
สืบเนื่อง 

(Proceeding) 
วารสาร

ระดับชาติ 
วารสารระดับ

นานาชาต ิ
ปริญญาตรี ไมกําหนด 
ปริญญาโท 
- แผน ก แบบ ก 1   ≥ 1 เรื่อง/คน 
- แผน ก แบบ ก 2  ≥ 1 เรื่อง/คน 
- แผน ข ≥ 1 เรื่อง/คน    
ปริญญาเอก 
- แบบ 1   ≥ 2 เรื่อง/คน 
- แบบ 2   ≥ 2 เรื่อง/คน 
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2. การสนับสนุนผลงานนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจัดทําและเผยแพรผลงานนิสิต 
ดังตอไปน้ี 
 2.1 สนับสนุนทุนอุดหนุนทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาชาวไทย  
 2.2 สนับสนุนทุนอุดหนุนทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาชาวตางชาติ 
 2.3 การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ตารางที่ C4-3  จํานวนเงินสนับสนุนทุนอุดหนุนทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
ชาวไทยและชาวตางชาติ จําแนกตามแหลงทุนอุดหนุน 
 

กลุมสาขา ประเภทนิสิต ทุนอุดหนุน (วช) ทุนอุดหนุน (สกอ) ทุนอุดหนุน
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

นิสิตชาวไทย 18 3,085,000 1 10,000 7 70,000 
นิสิต
ชาวตางชาติ 

- - -  - - 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

นิสิตชาวไทย 3 482,000 12 120,000 - - 

นิสิต
ชาวตางชาติ 

- - - - - - 

วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

นิสิตชาวไทย 2 244,000 8 80,000 8 70,000 

นิสิต
ชาวตางชาติ 

- - - - 5 50,000 

รวม 23 3,811,000 21 210,000 19 190,000 

หมายเหตุ ฐานขอมูล https://e-research.buu.ac.th/research/ 
 
 ในป พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยไดจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนเพ่ืออุดหนุนทําวิทยานิพนธและดุษฎี
นิพนธสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติ รวมเปนเงินทั้งหมด 4,211,000 บาท โดยไดรับเงิน
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) 3,811,000 บาท และสวนใหญจะเปนกลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สวนเงินสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับ  
210,000 บาท  สวนใหญเปนกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 นอกจากน้ี แตละคณะ/สถาบัน ยังมีกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนใหนิสิตนําเสนอผลงานสาร
นิพนธ/โครงงานวิจัย เผยแพรภายในคณะในรูปแบบ Poster เพ่ือเปนการเผยแพรผลงงานของผูเรียนใหกับ
คณาจารย บุคลากร และนิสิตหลักสูตรอื่นๆ ไดทราบ รวมถึงจัดทําเปนรูปเลมสารนิพนธ/รายงานการวิจัย/
บทคัดยอจัดเก็บไวในหองสมุดคณะและหองสมุดมหาวิทยาลัย และหากมีผลงานนิสิตที่สามารถผลิตผลงาน 
อยูในเกณฑมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ คณะ/สถาบัน บางสวนจะมีการจัดสรรทุนเผยแพรผลงาน 
ของนิสิตระดับปริญญาตรีเพ่ือผลักดันนิสิตนําเสนอผลงานในงานประชุมตาง ๆ รวมถึงการตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติเปนประจําทุกปการศึกษา  
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3. รายงานการติดตามผลงานนิสิต 
 จากการติดตามผลงานของผูเรียนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยใชการรายงานผานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และเพ่ือใหวิเคราะหผลการดําเนินในภาพรวมใหเหมาะสมกับบริบท
ของมหาวิทยาลัย จึงแบงกลุมคณะตางๆ ออกเปน 3 กลุมคือ  
 1) กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี จํานวน 9 หนวยงาน ประกอบดวย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
คณะโลจิสติกส คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร คณะอัญมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 2) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 7 หนวยงาน ประกอบดวย คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 
คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะสาธารณสุข
ศาสตร คณะสหเวชศาสตร 
 3) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 12 หนวยงาน ประกอบดวย คณะการจัดการและการ
ทองเทีย่ว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะดนตรี
และการแสดง คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ วทิยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร วิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร
และบริหารธุรกิจ 

 
ตารางที่ C.4-2 จําแนกจํานวนผลงานนิสิตของนิสิตระดับปริญญา โท และเอก ตามประเภทกลุมคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามประเภทการเผยแพร 
 

ประเภท 

จํานวนผลงานนิสิต จําแนกตามประเภทการเผยแพร *  

Other 
Pro-
Thai 

Pro-
Inter 

Pro-
other 

Jou-
TCI1 

Jou-
TCI2 

Jou-
Inter 

Jor-
other 

Cre-
other 

Cre-
Uni 

Cre-
Thai 

Cre-
Inter 

Cre-
ASEAN N/A Patent 

กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

- ป.โท 48 30 0 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ป.เอก 0 0 0 0 43 76 1 0 35 0 0 3 1 0 16 

รวม 48 30 0 13 43 80 1 0 35 0 0 3 1 0 16 
กลุมวิทยาศาสตรสขุภาพ 
- ป.โท 0 0 0 13 72 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ป.เอก 0 0 0  23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 13 95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- ป.โท 101 35 13 0 46 84 0 0 35 0 0 0 1 0 16 
- ป.เอก 13 0 0 7 43 76 1 0 35 0 0 3 1 0 16 

รวม 114 35 13 7 89 160 1 0 70 0 0 3 2 0 32 

* หมายเหตุ Other: ผลงานท่ีเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได, Pro-Thai: รายงานสืบเน่ืองในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาต,ิ Pro-Inter: รายงานสบืเนื่องในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, Pro-other: รายงานสืบเน่ืองในที่ประชุมวิชาการ
ที่ไมไดระบรุะดับ, Jou-TCI1: วารสารทางวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1, Jou-TCI2: วารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่อยูในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2, Jou-Inter: วารสารทางวิชารระดับนานาชาติ, Jou-other: ไมไดระบุประเภท
วารสารทางวิชาการ, Cre-Uni: ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรระดับสถาบัน, Cre-Thai: ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรระดับชาติ, 
Cre-Inter: ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ, Cre-ASEAN: ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรระดับอาเซียน, N/A: ไมได
ระบ,ุ Patent: สิทธิบัตร 
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ตารางที่ C.4-3 จําแนกจํานวนผลงานนิสิตของนิสติระดับปรญิญาตรี โท และเอก ตามประเภทกลุมคณะวิชา มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามประเภทการเผยแพร ระหวางป พ.ศ. 2559-2560 

พ.ศ. 

จํานวนผลงานนิสิต จําแนกตามประเภทการเผยแพร *  

Other 
Pro-
Thai 

Pro-
Inter 

Pro-
other 

Jou-
TCI1 

Jou-
TCI2 

Jou-
Inter 

Jor-
other 

Cre-
other 

Cre-
Uni 

Cre-
Thai 

Cre-
Inter 

Cre-
ASEAN N/A Patent 

กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

2559 6 17 18 4 13 3 13 4 0 0 0 0 0 23 9 

2560 48 30 0 13 43 80 1 0 35 0 0 3 1 0 16 

กลุมวิทยาศาสตรสขุภาพ 

2559 9 65 5 0 113 13 0 0 0 0 0 0 0 21 0 

2560 0 0 0 13 95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2559 275 101 13 1 93 67 0 0 0 0 0 0 0 20 0 

2560 114 35 13 7 89 160 1 0 70 0 0 3 2 0 32 

* หมายเหตุ Other: ผลงานท่ีเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได, Pro-Thai: รายงานสืบเน่ืองในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาต,ิ Pro-Inter: รายงานสบืเนื่องในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, Pro-other: รายงานสืบเน่ืองในที่ประชุมวิชาการ
ที่ไมไดระบรุะดับ, Jou-TCI1: วารสารทางวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1, Jou-TCI2: วารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่อยูในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2, Jou-Inter: วารสารทางวิชารระดับนานาชาติ, Jou-other: ไมไดระบุประเภท
วารสารทางวิชาการ, Cre-Uni: ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรระดับสถาบัน, Cre-Thai: ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรระดับชาติ, 
Cre-Inter: ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ, Cre-ASEAN: ผลงานสรางสรรคที่เผยแพรระดับอาเซียน, N/A: ไมได
ระบ,ุ Patent: สิทธิบัตร 

 
2) สถาบันมีความเห็นอยางไรตอผลงานระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/กลุมหลักสูตร วิชาชีพ/กลุม
หลักสูตรวิชาการ ฯลฯ และ 
(3) สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการทําผลงานของนักศึกษาในแตละกลุมแต ละ
ระดับ รวมถึงผลงานที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 ผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา  
 ผลงานนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเผยแพรไดสวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับชาติ ดังจะเห็นไดจาก มี
การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ TCI 1 หรือ Proceeding ระดับชาติ มีผลงานนิสิตที่เผยแพรใน
ระดับนานาชาตินอย ในอนาคตมหาวิทยาลัยและคณะ ควรสงเสริม กระตุน และผลักดันใหนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติมากขึ้น อนึ่ง จากตาราง C.4-3 จะเห็นไดวา ผลงานนิสิตที่
สามารถเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบคนได (others) มีจํานวนมาก ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวา
เปนผลงานลักษณะใด ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรชี้แจงใหกับสวนงานทราบอยางละเอียด เพ่ือเปนการเก็บขอมูลที่
ถูกตองมากขึ้น   
 เม่ือเปรียบเทียบผลงานใน ปพ.ศ.2559 และ ผลงานในป พ.ศ.2560 พบวา ผลงานสามารถจด
สิทธิบัตร (Patent) มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นถึงรอยละ 433.33 และนิสิตในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ TCI 2 เพ่ิมมากขึ้นถึงรอยละ 
138.81 
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เกณฑการประเมิน  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน  
(เปนขอมูลดิบ 
เริ่มมีระบบ  
แตยังไมสมบูรณ 
ไมสามารถ/ 
ไมมีการวิเคราะห) 

มีการเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห
การดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3 + มีแนวโนม
ผลการดําเนินงาน 
ของระบบท่ีดี 
ทําใหเกิดผล
เปนไปใน
ทิศทางตาม
เปาหมาย 
ที่กําหนด 

4 + มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑกําหนด 
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบในระดับ 
ชั้นนําของประเทศ 
มีการดําเนินงาน 
ที่ดีตอเนื่องสงผล
ใหการดําเนินงาน
เทียบเทาหรือ 
สูงกวาคูเทียบ  
(คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA ระดับ 
ผลงานของผูเรียน 4 
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ตัวบงช้ีที่ C.5 คุณสมบัติของอาจารย  
สัมพันธกับเกณฑระดับหลักสูตร :  AUN 6.2 และ AUN 6.4 
 
Diagnostic  Questions 
 - ความรูความสามารถ จํานวนบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเปนอยางไร เพียงพอและ 
 สอดคลองกับความตองการหรือไม อยางไร 
 - สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอยางไร เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรู 
 ความสามารถสอดคลองกับความตองการของสถาบัน และ/หรือสอดคลองกับเปาหมายของ 
 สถาบัน 
 - ภาระงานของอาจารยมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร สอดคลองกับบริบทของสถาบันหรือไม 
 อยางไร และมีการดําเนินการใดเพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถสอดคลองกับความ 
 ตองการของสถาบัน 

 
ผลการดําเนินงาน  

1. ความรูความสามารถ จํานวนบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเปนอยางไร เพียงพอและ

สอดคลองกับความตองการหรือไม อยางไร 

ตารางที่ C.5 - 1  จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ ปการศึกษา 2556 – 2560 

ปการศึกษา 
ตําแหนงวิชาการ 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวม 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

2556 1 1 6 0 18 64.5 0 60.5 186 30 431 433 31 510.5 689.5 1231 

2557 0 2 6 0 19 78 0 58 200 21 434.5 463 21 513.5 747 1281.5 

2558 0 2 7 2 17 74 0 57 224.5 73 437 485.5 75 513 791 1379 

2559 0 2 7 0 13 77 0 55 233 37 402 504 37 472 821 1330 

2560 0 1 3 0 9 68 0 52 242 35 386 513 35 448 826 1309 

หมายเหตุ : อาจารยที่มีระยะเวลาการทํางาน ต้ังแต 9 เดือน ขึ้นไป คิดเปน 1 คน กรณีที่มีระยะเวลา 
การทํางาน 6 - 8 เดือน คิดเปน 0.5 คน หากไมถึง 6 เดือน คิดเปน 0 คน ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

 
จากตารางท่ี C.5 -1 จํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2560 มีจํานวนเพ่ิมขึ้น

เล็กนอยจากป 2559 สวนมากมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  คิดเปนรอยละ  63.10  คุณวุฒิระดับปริญญาโท   
คิดเปนรอยละ  34.23  และระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  2.67  สอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซ่ึง
สามารถแสดงไดดังรูปภาพที่  C.5 -1   
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แผนภาพท่ี C.5 -1  จํานวนอาจารยประจํา  จําแนกตามคุณวุฒิ 

 
เมือ่พิจารณาจากการดํารงตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา  พบวายังมีจํานวนอาจารยที่ดํารง

ตําแหนงวิชาการคอนขางนอยเม่ือเทียบกับอาจารยทั้งหมด คิดเปนรอยละ  28  ซึ่งสามารถแสดงไดดังรูปภาพที่  
C.5 -2  

 

 
แผนภาพท่ี C.5 -2  จํานวนอาจารยประจํา  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

ปริญญาตรี
3%

ปริญญาโท
34%

ปริญญาเอก
63%

จํานวนอาจารยประจํา  จําแนกตามคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์
0%

รองศาสตราจารย์
6%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22%

อาจารย์
72%

จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
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ตารางที่ C.5 - 2  จํานวนนิสิตตออาจารยแยกตามคณะ 

สวนงาน FTEs นิสิต FTEs อาจารย สัดสวน 
เพียงพอ/ 
ไมเพียงพอ 

คณะการจัดการและการทองเที่ยว 3,744.50 33 25:1 ไมเพียงพอ 
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 275.58 9 8:1 ไมเพียงพอ 
คณะดนตรีและการแสดง 615.41 25 8:1 ไมเพียงพอ 
คณะพยาบาลศาสตร 529.56 36.5 8:1 เพียงพอ 
คณะแพทยศาสตร 230.78 66 8:1 เพียงพอ 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 677.66 16 20:1 ไมเพียงพอ 
คณะเภสัชศาสตร 623.19 66 8:1 ไมเพียงพอ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,451.61 94 25:1 ไมเพียงพอ 
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 3,105.21 49.5 25:1 ไมเพียงพอ 
คณะโลจิสติกส 1,457.90 23 20:1 ไมเพียงพอ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 1,608.13 18 20:1 ไมเพียงพอ 
คณะวิทยาศาสตร 2,451.82 83 20:1 เพียงพอ 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 1,023.97 33 8:1 ไมเพียงพอ 
คณะวิศวกรรมศาสตร 1,518.52 67 20:1 ไมเพียงพอ 
คณะศิลปกรรมศาสตร 812.20 19 8:1 ไมเพียงพอ 
คณะศึกษาศาสตร 2,692.52 60.5 25:1 ไมเพียงพอ 
คณะสหเวชศาสตร 720.12 36 8:1 ไมเพียงพอ 
คณะสาธารณสุขศาสตร 870.91 18 8:1 ไมเพียงพอ 
วิทยาลัยนานาชาติ 1,156.00 37 25:1 ไมเพียงพอ 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 334.21 21.5 25:1 เพียงพอ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 457.13 18 25:1 เพียงพอ 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 132.32 11 25:1 เพียงพอ 
สถาบันภาษา 1,934.31 12 25:1 ไมเพียงพอ 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 248.89 4 20:1 ไมเพียงพอ 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 1,267.58 35 20:1 ไมเพียงพอ 
คณะอัญมณี 260.75 13 20:1 เพียงพอ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 79.58 18 20:1 เพียงพอ 
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 921.53 35 25:1 ไมเพียงพอ 
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและ
บริหารธุรกิจ 

570.58 5 25:1 ไมเพียงพอ 

รวม 34,772.46 1339   
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จากตารางที่ C.5 - 2  จํานวนนิสิตตออาจารยแยกตามคณะ  เม่ือคํานวณเทียบสัดสวนนิสิตตออาจารย
ในระดับคณะตางๆ พบวา ยังมีความขาดแคลนอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยจึงวางนโยบายการแกไขดวยการให
มีการจางอาจารยพเิศษไดบางสวน   

 
ตารางที่ C.5 - 3 รอยละของอาจารยใหมที่เขาอบรมอาจารยใหม 

ปการศึกษา 
จํานวนอาจารยใหม 
(ที่เขารวมอบรม) 

รอยละของอาจารยที่เขารับการอบรม 
 

2555 80 73.75 
2556 78 84.61 
2557 91 91.21 
2558 421 96.91 
2559 132 84.09 
2560 60 89.55 

 

จากตารางที่  C.5 - 3 รอยละของอาจารยใหมที่เขาอบรมอาจารยใหม  เม่ือมองในประเด็นศักยภาพ
อาจารยในดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีนโยบายอบรมคณาจารยในดานการจัดการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ กําหนดใหอาจารยใหมทุกทานตองผานการอบรมอาจารยใหมในโครงการท่ีจัดโดยกองบริการ
การศึกษา  

 
ตารางที่ C.5-4 ผลการประเมินอาจารยดานการเรียนการสอน 

ปการศึกษา ผลการประเมินเฉล่ีย Standard deviation 
2557 3.49 0.76 
2558 3.54 0.76 
2559 3.76 0.64 
2560 4.13  

 

 ตารางที่ C.5-4 ผลการประเมินอาจารยดานการเรียนการสอน  ในแงของศักยภาพของอาจารยใน 
การถายทอดความรู ถูกประเมินโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาประเมินอาจารยทุกๆ  ภาคการศึกษา    
มีผลการประเมินอาจารยอยูในเกณฑดีมาโดยตลอด 
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2. สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอยางไร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถสอดคลองกับความตองการของสถาบัน และ/หรือสอดคลองกับเปาหมายของ

สถาบัน 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงโดยแผนภาพที่ C.5-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี C.5-3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรขอ 3 ดานการพัฒนาบุคลากรทั้งดานความสามารถและอัตรากําลัง 
(แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2563) มีตัววัดคาเปาหมายดังแสดงในแผนยุทธศาสตร มีผูรับผิดชอบคือ กองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในสังกัดสํานักงานอธิการบดีรวมกับกองแผนงาน ดําเนินการจัดทํารางแผนอัตรากําลังบุคลากร
ซ่ึงผานการรับรองโดยคณะผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย ถายทอดใหคณะตางๆนําไปจัดทําแผนอัตรากําลัง

ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

   ขอที่ 3 

      สํานักงานอธิการบดีทํา 

                แผนพัฒนา/บริหาร 

           อาจารยประจํา 

     สวนงานทําโครงการ  
             กิจกรรมบริหาร 

     อาจารยประจํา 

   กรอบอัตรากําลัง 

                            คณาจารยของสวน/ 
                           มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บุคลากรของแตละคณะโดยยึดหลักการพิจารณาภาระงานดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และ
ทรัพยากรของแตละสวนงาน อยางเหมาะสม เชน สัดสวนนิสิตตออาจารย สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรตอ
รายรับของสวนงาน มีการวิเคราะหความตองการสม่ําเสมอทุกป เมื่อมีความจําเปนตองสรรหาวาจาง บรรจุ
บุคลากรใหม จะมีการพิจารณาผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามระเบียบงานบุคคล การบริหารกรอบอัตรากําลังของทุก
สวนงานอยูภายใตคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ในดานการพัฒนาอาจารย ตามแผนยุทธศาสตรขางตน มหาวิทยาลัยมุงเนนใหคณาจารยมีความเปน
เลิศดานการเรียนการสอน การวิจัย จึงกํากับใหคณาจารยใหมเขารวมอบรมดานการจัดการเรียนการสอนทุก
คนดังแสดงในตารางที่ C.5-3 และจัดใหมีโครงการอบรมดานการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอยาง
สม่ําเสมอ (link หลักฐานการจัดโครงการ)  ดังแสดงในตารางที่  C.5-5 
  
ตารางที่ C.5-5 ผลการประเมินโครงการพัฒนาอาจารย 

โครงการ จํานวนอาจารยผู
เขารับการอบรม 

รอยละของอาจารย
ทีผ่านการอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสรางความรูและทักษะ
ของคณาจารยในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ประจําป
งบประมาณ 2561 หัวขอเรื่อง “เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning เพ่ือการเรียนรูอยางสรางสรรค” 

103 84.47 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสรางความรูและทักษะ
ของคณาจารยในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ประจําป
งบประมาณ  2561 หัวขอเรื่อง “การเรียนรูเชิงรุกเพ่ือการศึกษาท่ี
มุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ” 

35 88.57 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผล ประจําปงบประมาณ 2561 

50 100 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หัวขอเรื่อง “QS University 
Rankings นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัย 

90 92.22 

 

ในสวนของการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนและการวิจัย  สวนงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย  เชน  สํานักคอมพิวเตอร  กองบริหารการวิจัยและการพัฒนา  และคณะตาง ๆ  มีการ

ดําเนินการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ  เพ่ือใหคณาจารยไดพัฒนาดานการเรียนการสอนและ 

การวิจัยอยางสม่ําเสมอ  และเพ่ือชวยในการผลิตผลงานในการประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ในระดับท่ีสูงขึ้นได 
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3. ภาระงานของอาจารยมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร สอดคลองกับบริบทของสถาบันหรือไม

อยางไร และมีการดําเนินการใดเพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถสอดคลองกับความ

ตองการของสถาบัน 

การบริหารจัดการภาระงานของคณาจารย อาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของคณาจารย พ.ศ. 2558 กําหนดใหคณาจารยมีภาระงานไมนอยกวาสัปดาหละ 35 ชั่วโมง แบงเปน 
1) ภาระงานสอน 2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน 3) ภาระงานบริการวิชาการ 4) ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 5) ภาระงานอ่ืน ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของสวนงาน ในกรณีท่ีเปนการสอนระบบทวิภาค 
คณาจารยตองมภีาระงานข้ันต่ํา โดยไมรวมภาระงานควบคุมงานนิพนธ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ที่มีหนวย
ชั่วโมงเทียบเทา 6 หนวยกิตบรรยาย และไมเกิน 12 หนวยกิตบรรยายตอภาคการศึกษาปกติ ซึ่งประกาศ
ดังกลาวผานการวิพากษจากทุกสวนงาน และมีการปรับแกใหเหมาะสมกับบริบทกับทุกสวนงานกอนการ
ประกาศใช ซึ่งภาระงานดังกลาวเปนมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าที่นํามาพิจารณาความดีความชอบ และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจําปดวย หลังการประกาศใช ยังไมพบวามีสวนงานใดมีขอรองเรียนเกี่ยวกับภาระงานดังกลาว 
  นอกจากน้ีในบางสวนงานยังมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําประหวางคณาจารยกับคณบดี
อีกดวย เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ในขอตกลง
ดังกลาวจะมีการระบุเปาหมายของภารกิจที่จะตองดําเนินการใหบรรลุ และมีการประเมินผลประจําปเพ่ือนํามา
จัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะตามความตองการของคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 
 มหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษาไดพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะดานการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยใชเกณฑ ASEAN University Network- Quality Assurance (AUN-QA) ที่เนนการพัฒนามุงสู Expected 
Learning Outcome โดยในปการศึกษา 2558 - 2559 เร่ิมพัฒนาอาจารยในหลักสูตร ใหมีความรู ความเขาใจ
วัตถุประสงคของเกณฑ นํากรอบแนวคิดไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร สําหรับในปการศึกษา 2560 ได
พัฒนาอาจารยสามารถทําหนาที่เปนกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ไดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึง
สามารถดําเนินการประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT QA (รอบ 5 ป) ได  

นอกจากน้ีในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษายังไดพัฒนาบุคลากรดาน 
การบริหารจัดการองคกร ดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) โดยการจัด
โครงการอบรม ใหความรูอาจารย บุคลากร 11 สวนนํารองทีใ่ชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ 
ที่เปนเลิศ ทั้งนี้ยังไดจัดอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx สงผลใหในป
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา มีผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx จํานวน 32 คน 
นอกจากการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลว มหาวิทยาลัยยังมีแผนสงเสริมให
อาจารยเปนผูประเมินคุณภาพระดับสากลตามเกณฑ AUN-QA และการสงบุคลากรเขาอบรมเกณฑ TQA ท่ี
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติโดยในปการศึกษา 2561 ต้ังเปาหมายใหมีผูประเมินตามเกณฑ TQA 5 คน 
 
ตารางที่ C.5-6 โครงการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะดานการบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA  
ปการศึกษา 2559 - 2561 

กิจกรรม/โครงการ วันที/่สถานท่ีจัด กลุมเปาหมาย 
ปการศึกษา 2559 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ASEAN 

วันที่ 18 - 19 เมษายน พ.ศ. 
2560 ณ หองประชุมโรงแรม
เทา-ทอง 1 ศูนยปฏิบัติการ

อาจารยประจําหลักสูตร 
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวน 160 คน 
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กิจกรรม/โครงการ วันที/่สถานท่ีจัด กลุมเปาหมาย 
UNIVERSITY NETWORK QUALITY 
ASSURANCE (AUN-QA) กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

โรงแรมเทา-ทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ASEAN 
UNIVERSITY NETWORK QUALITY 
ASSURANCE (AUN-QA) กลุมมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 ณ หองประชุม MD 
601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา 

อาจารยประจําหลักสูตร 
กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน  
320 คน 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ASEAN 
UNIVERSITY NETWORK QUALITY 
ASSURANCE (AUN-QA) กลุมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอง
ประชุม MD 601 ชั้น 6 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารยประจําหลักสูตร 
กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 280 คน 

ปการศึกษา 2560 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis 

วันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 
2561 ณ หองประชุม PJ-301 
อาคารศาสตราจารยประยูร 
จินดาประดิษฐ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ผูบริหารวิชาการ หรือ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 140 คน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
AUN-QA Assessor training 
(Apprentice-C) 

วันที่ 1 -3 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 ณ หองประชุม เทา-
ทอง 5 ศูนยปฏิบัติการโรงแรม
เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผูบริหารวิชาการ หรือ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 70 คน 

แผนกิจกรรมโครงการ ปการศึกษา 2561 
1. โครงการอบรม เรื่อง การบริหาร

หลักสูตรใหมีคุณภาพตามเกณฑ 
AUN-QA 

พฤศจิกายน 2561 ประธานหลักสูตร หรือ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 100 คน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis 

พฤษภาคม 2562 ผูบริหารวิชาการ หรือ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 140 คน 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
AUN-QA Assessor training 
(Apprentice-C) 

พฤษภาคม 2562 ผูบริหารวิชาการ หรือ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 70 คน 
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ตารางที่ C.5-6 โครงการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะดานการบริหารจัดการองคกร ตามเกณฑ EdPEx  
 ปการศึกษา 2560 - 2561 

กิจกรรม/โครงการ วันที/่สถานท่ีจัด กลุมเปาหมาย 
โครงการอบรมใหความรู  ปการศึกษา 2560 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การนําองคกรตามเกณฑ EdPEx 

วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ หอง
ประชุม 101 ชั้น 1 อาคารหอประชุมธํารง 
บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณบดี รองคณบดี 
11 สวนงานนํารอง 
และ บุคลากร 17 
หนวยงานในสังกัด
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 60 คน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3 และหมวด 5 

วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ หอง
ประชุม 101 ช้ัน 1 อาคารหอ 
ประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปน
เลิศ (EdPEx) หมวด 4 และ หมวด 6 

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ 
หองประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย
ประยูร จินดาประดิษฐ มหาวิทยาลัยบูรพา 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปน
เลิศ (EdPEx) หมวด 1 และหมวด 2 

วันที่ 2 - 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หอง
ประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย
ประยูร จินดาประดิษฐ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2560 
1. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ 
EdPEx คร้ังที่ 1 

วันที่ 23- 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หอง
ประชุม MD 601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณบดี รองคณบดี 
ทุกสวนงาน จํานวน 
80 คน 

2. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑ EdPEx คร้ังที่ 2 (จํานวน 2 รุน) 

รุนที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
รุนที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ณ หองประชุม 101 ชั้น 1 อาคารหอ 
ประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณบดี รองคณบดี 
ที่ผานการอบรมฯ 
ครั้งที่ 1 มาแลว 
จํานวนรุนละ 35 คน 

ปการศึกษา 2561 
1. โครงการประชุมสัมมนา “แนวทางใน 

การนําเกณฑคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ไปใช
ในการพัฒนาองคกร 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สวนงานในสังกัด ม.บูรพา 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “พ่ีชวยนอง” ธันวาคม พ.ศ. 2561 - สวนงานนาํรอง 
- สวนงานในสังกัด ม.บูรพา 

3. โครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสู 
ความเปนเลิศ 3 คร้ัง 

กุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ. 2562 สวนงานในสังกัด ม.บูรพา 

4. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ 
EdPEx  

เมษายน พ.ศ. 2562 คณบดี รองคณบดี 
ทุกสวนงาน จํานวน 
80 คน 
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เกณฑการประเมิน  
Rating  Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
คุณสมบัติของอาจารย 4 
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ตัวบงช้ีที่ C.6 : ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
สัมพันธกับเกณฑระดับหลักสูตร :  AUN 6.7 และ AUN 11.4 

 
Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีความเห็นอยางไรตอผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 - สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจําและ 

นักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกหลักภาคสวน เชน 
อาจารย นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชนการทําความรวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) เชน การ
มีทุนวิจัยรวมกัน การรวมกันผลิตผลงานของภาคสวนตาง ๆ ฯลฯ 

  
ผลการดําเนินงาน  

� มหาวิทยาลัยบูรพามีแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 2559 - 2563 เปนกรอบและทิศทาง 

� การดําเนินงานในการบริหารจัดการ ตามพันธกิจเพ่ือมุงสูมุงสูเจตนารมณของวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
บูรพา “ขุมปญญาภาคตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน” 

� ดานการสนับสนุนการวิจัยน้ัน ป พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานอธิการ มีภารกิจในการพัฒนานโยบายวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา                     
บริหารจัดการสนับสนุนการจัดตั้ง หนวยวิจัย ศูนยวิจัยเฉพาะทางและศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการใชประโยชน บริหารจัดการ
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม เปนแกนประสานเครือขายวิจัยภาคตะวันออก  เพ่ือใหการขับเคลื่อนวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเปนอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

� มาตรการสงเสริมทางบวก (reward) 
o มหาวิทยาลัยมีเงินรางวัลตีพิมพใหกับผูที่ไดรับการตีพิมพในฐาน SJR 
o สวนงานมีเงินรางวัลตีพิมพใหกับผูที่ไดรับการตีพิมพในฐาน TCI 

� มาตรการสงเสริมทางลบ (punishment)  
o มีการออกประกาศมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําสําหรับอาจารยขึ้นมา และกําหนดวา อาจารย

ตองมีผลงานตีพิมพหนึ่งเรื่องตอปเปนอยางนอย มิเชนนั้นจะไมไดขึ้นเงินเดือน 

� มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมบอยคร้ัง เพ่ือจะกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหกับนักวิจัย 
 

ตารางที่ C.6 - 1 ผลงานวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2560 

กลุมสาขา จํานวนบทความ รอยละ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 589 34.40 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 865 50.53 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 216 12.62 
สายสนับสนุนวิชาการ 42 2.45 

รวม 1712 100 
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ตารางที่ C.6 - 2 ผลงานตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  ประจําป พ.ศ. 2560 

กลุมสาขา Proceedings Journal 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

66 14 110 22 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 34 29 36 26 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 12 14 35 126 
สายสนับสนุน 2 - 3 - 

รวม 114 57 184 174 
 

� มหาวิทยาลัยมีกระบวนการและมาตรการในการสงเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยคือ  
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1. “การใหเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพบทความวิจัยระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SC Imago Journal Rank (SJR) หรือ Journal Citation Reports (SJR) โดยมี
อัตราเงินรางวัลตามประเภทของบทความวิจัยและบทความวิชาการ” ดังนี้ 
- อันดับควอไทลที่ 4  บทความละไมเกิน 10,000 บาท 
- อันดับควอไทลที่ 3  บทความละไมเกิน 20,000 บาท 
- อันดับควอไทลที่ 2  บทความละไมเกิน 30,000 บาท 
- อันดับควอไทลที่ 1  บทความละไมเกิน 40,000 บาท 

2. “การใหเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพบทความวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SC Imago Journal Rank (SJR) หรือ Journal Citation Reports (SJR) โดย
มีอัตราเงินรางวัล ดังน้ี 
- อันดับควอไทลที่ 4  บทความละไมเกิน 5,000 บาท 
- อันดับควอไทลที่ 3  บทความละไมเกิน 10,000 บาท 
- อันดับควอไทลที่ 2  บทความละไมเกิน 15,000 บาท 
- อันดับควอไทลที่ 1  บทความละไมเกิน 20,000 บาท 

3. “การใหเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยที่ไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร” อัตราเงิน
รางวัล ดังน้ี 
- สิทธิบัตรการประดิษฐ  ไมเกิน 40,000 บาท ตอสิทธิบัตร 
- อนุสิทธิบัตร   ไมเกิน 30,000 บาท ตออนุสิทธิบัตร 
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ไมเกิน 15,000 บาท ตอสิทธิบัตร 

 
ตารางที่ C.6 - 3   จํานวนบทความที่ไดรับเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพบทความวิจัย/บทความวิชาการ ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SC Imago Journal Rank (SJR) หรือ Journal 
Citation Reports (SJR)  
 

กลุมสาขา 

จํานวน (ฉบับ) /เงินรางวัล (ลานบาท) 
รวม 

ควอไทล 1 ควอไทล 2 ควอไทล 3 ควอไทล 4 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

- 
2 

(0.06) 
1 

(0.03) 
2 

(0.06) 
5 

(0.09) 
2 

(0.04) 
3 

(0.03) 
4 

(0.04) 
9 

(0.15) 
10 

(0.2) 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

32 
(1.1) 

37 
(1.24) 

20 
(0.48) 

30 
(0.725) 

9 
(0.17) 

18 
(0.33) 

3 
(0.25) 

4 
(0.04) 

64 
(1.775) 

89 
(2.335) 

วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

8 
(2.8) 

11 
(3.3) 

4 
(0.120) 

3 
(0.075) 

8 
(0.16) 

8 
(0.11) 

1 
(0.01) 

4 
(0.04) 

21 
(0.57) 

26 
(0.555) 

รวม 
40 

(1.,38) 
50 

(1.63) 
25 

(0.63) 
35 

(0.83) 
22 

(0.42) 
28 

(0.48) 
7 

(0.65) 
12 

(0.12) 
94 

(2.495) 
125 

(3.09) 
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แผนภูมิที่ C.6 - 1 จํานวนเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพบทความวิจัยแยกตามกลุมสาขาวิชา  
 

โดยในป พ.ศ.2560  มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับตีพิมพบทความวิจัยเปนจํานวน  
3,090,000 บาท กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับเงินสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับตีพิมพ จํานวน 
2,335,000 บาท และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ ป พ.ศ. 2559 พบวา อาจารยและนักวิจัยไดรับสนับสนุน
เงินรางวัลสําหรับการตีพิมพสูงขึ้น และ อยูในอันดับของควอไทลที่สูงขึ้น 

 
4. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนโครงการวิจัยรวม (Matching Fund) โดยใชงบประมาณจากกองทุน 

วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา  มอบใหกับ ผศ.ดร.ศิริพร  จําเนียรสวัสด์ิ โครงการวิจัยนิวโรสเดียรอยด              
เมแทบอลิซึมในสมองชรา งบประมาณ 1,500,000 บาท  
 
ผลการวิเคราะห 

� จัดทํานโยบายกําหนดใหสวนงานมีการใชเงิน 10 % ของเงินรายไดสวนงานเพื่อการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการวิจัย 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยมาตรฐานวิชาการของคณาจารย พ.ศ. 2558 ที่ระบุให 
คณาจารยตองมีผลงานทางวิชาการ สรุปโดยยอดังนี้ 

1) ตําแหนงอาจารย ตองมีงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการ (Full proceeding) ปละ 1 รายการ 

2) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองมีผลงานทางวิชาการ (วารสารระดับชาติ)  
ปละ 1 รายการ 

3) ตําแหนงรองศาสตราจารย ตองมีผลงานทางวิชาการ (วารสารระดับชาติ)  
ปละ 2 รายการ หรือวารสารระดับนานาชาติ ปละ 1 รายการ 
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4) ตําแหนงศาสตราจารย ตองมีผลงานทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ  
ปละ 1 รายการ 

� ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยยังถือวาไมมาก แตมีแนวโนมที่ดีขึ้นจากเดิม  
คาถวงสูงขึ้นเรื่อย ๆ แตเมื่อศึกษาลึกลงไปในการถวงน้ําหนักท่ีเปนระดับนานาชาติ พบวา ความยาก
ของการตีพิมพระดับนานาชาติยากกวาระดับชาติเปนอันมาก แตมีความตางกันแค 0.2 ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงคิดการถวงน้ําหนักใหม โดยใหการตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มีคา ควอไทล
จากฐาน SJR ดังน้ี Q4, Q3, Q2 และ Q1 มีคาถวงน้ําหนักเทากับ 1, 1.5, 2 และ 2.5 

o คาเปาหมายในปนี้ กําหนดคาถวงน้ําหนักไวที่ 0.6 ตอหัวนักวิจัย และเม่ือปรับเกณฑ
คาถวงน้ําหนักแลวในปตอไปจะกําหนดไวที่ 0.8 (ซึ่งหมายความวานักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนจะตองมีผลงานเทียบเทาระดับ TCI1 เปนอยางนอย ) 

 
1. สถาบันมีความเห็นอยางไรตอผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
2. สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย 
รวมถึงผลงานที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกหลักภาคสวน เชน อาจารย 
นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชนการทําความรวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) เชน การมีทุนวิจัย
รวมกัน การรวมกันผลิตผลงานของภาคสวนตาง ๆ ฯลฯ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการสนับสนุนใหอาจารยประจําและนักวิจัย ไดผลิตผลงานวิชาการ 
ทั้งการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทําวิจัย การหาแหลงเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การใหรางวัลตอบแทนแกอาจารย
ประจําและนักวิจัยในการผลิตผลงาน สงผลใหอาจารยประจําและนักวิจัยผลิตผลงานวิชาการ และวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถตีพิมพผลงานในวารสาร และการประชุมระดับนานาชาติสูงขึ้น 
 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในการแสวงหาความรวมมือทางวิชาการท้ังหนวยงาน 
ภาครัฐ และเอกชน  
 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่โดดเดนในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับรางวัลดานการวิจัย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียงพักตร สุขรักษ   

   คณะวิทยาสาสตร 

   รางวัลรัตนบูรพา สาขาการวิจัย  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
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2. ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา   

    คณะศึกษาศาสตร 

    รางวัลรัตนบูรพา  สาขาสรางสรรค  

    และประดิษฐคิดคน 

 

 
  
เกณฑการประเมิน  
Rating  Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 
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Rating  Description 
5 Better Than Adequate 

The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4 
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ตัวบงชี้ท่ี C.7 : การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 

Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีระบบใดในการติดตามและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 หลักสูตรที่เกี่ยวของ 
 - สถาบันทราบสถานะหลักสูตรทั้งที่เปนไปตามเกณฑและไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 หลักสูตร และทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑหรือไม อยางไร 
 - สถาบันมีมาตรการในการดําเนินการ การสนับสนุนชวยเหลือ ใหกับหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม 
 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางไร 
 

ผลการดําเนินงาน  
1. สถาบันมีระบบใดในการติดตามและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 ที่เกี่ยวของ 
  มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินงานและการบริหารหลักสูตร  
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับสาขาวิชา (มคอ.1) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่กําหนดโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังน้ี 
  1.1 การวางกรอบแนวทางในการดําเนินการเสนอหลักสูตรที่ชัดเจนไวในคูมือการเสนอหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเสนอหลักสูตรใหม การขอเปดรับนิสิต การเสนอ 
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแกไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย และการปดหลักสูตร [เอกสาร C7-1]  
และเผยแพรผานทางเว็บไซตของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
(http://cid.buu.ac.th) พรอมท้ังกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของ 
หลักสูตรทุกปการศึกษา และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลา 
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป เพ่ือใหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย มีความกาวหนาทางวิทยาการ 
และทันตอการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน โดยมีกระบวนการทํางานดานการเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวของ 
กับงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ดังภาพที่ C7-1  
  1.2 การปรับกระบวนการดําเนินงานดานการเสนอหลักสูตร ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได  
จัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก มคอ.2 หลักสูตรใหม (Checklist 01) มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง  
(Checklist 02) สมอ. 08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (Checklist 03) และสมอ. 08 การเปล่ียนแปลงอาจารย    
(Checklist 04) [เอกสาร C7-2] เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเอกสารนําเขาใหถูกตอง เรียบรอย และสามารถ 
ผานกระบวนการไดเร็วขึ้น นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือกํากับติดตามและควบคุม 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พรอมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการประจําบัณฑิต  
วิทยาลัย [เอกสาร C7-3]  เพ่ือวางนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับ  
นโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป 
  1.3 การสรางระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
บูรพา เร่ือง หลักเกณฑการบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558 
(สําหรับหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548) [เอกสาร C7-4] และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง หลักเกณฑการบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 (สําหรับ 
หลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) [เอกสาร C7-5] เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานของ 



 หนา 92 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ และองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหในแตละรายวิชาตองดําเนินการ  
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) ใหแลวเสร็จ 
กอนเปดภาคการศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการดําเนินการของ 
ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ภายใน 30 วันหลังจากวันปดภาคการศึกษา และรายงานผลการดําเนินการ 
ของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปการศึกษาทุกปการศึกษา ท้ังนี้คณะ/วิทยาลัย จะไดรับการ 
ตรวจสอบจากการตรวจประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร และระดับคณะเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
โดยมีกระบวนการทํางานดานการบริหารหลักสูตรและการควบคุมคุณภาพหลักสูตร ดังภาพที่ C7-2 
 

 
 

แผนภาพท่ี C7-1 กระบวนการทํางานดานการเสนอหลักสูตร 
(ที่มา : ข้ันตอนการดําเนินงานดานการเสนอหลักสตูรของงานพัฒนาหลักสตูรและการสอน) 
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แผนภาพท่ี C7-2 กระบวนการทํางานดานการบริหารหลักสูตรและการควบคุมคุณภาพหลักสูตร 
(ที่มา : ข้ันตอนการดําเนินงานดานการควบคุมคณุภาพหลักสูตรของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน) 
 
  1.4 การจัดทําและพัฒนาระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(TQF online) (https://tqf.buu.ac.th) เพ่ือจัดเก็บขอมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 2-7) เปนระบบท่ีเชื่อมโยงและสงตอขอมูลกันระหวางระบบบริการการศึกษา  
(https://reg.buu.ac.th) ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (https://e-research.buu.ac.th) ระบบประเมินการ 
เรียนการสอน (https://assess.buu.ac.th) และระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส (http://person.buu.ac.th)  
และมหาวิทยาลัยมีการถายทอดลักษณะการดําเนินงานไปยังคณะ/วิทยาลัยใหรับทราบและเขาใจผานการ  
จัดโครงการเสวนาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน เรื่อง การใชงานระบบบริการการศึกษา ระบบจัดการหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และระบบประเมินการเรียนการสอน สาํหรับ 
อาจารยใหม อาจารยพิเศษ และบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบฯ [เอกสาร C7-6] นอกจากน้ี ระบบ 
จัดการหลักสูตรยังเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 3-7) ชวยสนับสนุนให 
มหาวิทยาลัยสามารถติดตามสถานการณดําเนินงานของหลักสูตรและสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรเสนอ 
ผานคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา [เอกสาร C7-7] เพื่อกํากับติดตามใหหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยบูรพาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
อุดมศึกษาแหงชาติ และองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 
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  1.5 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามระบบ 
ใน 2 ระดับ ไดแก (1) ระดับคณะ/วิทยาลัย ประกอบดวยคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการ 
บริหารคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร และคณะกรรมการ  
บริหารหลักสูตร และ (2) ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวยสภามหาวิทยาลัยบูรพา คณะอนุกรรมการดาน 
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการประจํา 
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการชุดตาง ๆ  
ดังกลาว จะทําหนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานและการบริหารหลักสูตรในแตละระดับใหเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรและองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.6 มหาวิทยาลัยมีการกระตุน สงเสริมสนับสนุน ใหคําปรึกษา และพัฒนาการดําเนินงานของ  
หลักสูตร ผานงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน และงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา  
โดยมีการดําเนินการที่หลากหลาย เชน 

1) การประชุมแลกเปลี่ยนและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยระบบและกลไกการกํากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีรองคณบดี 
หรือผูชวยคณบดีท่ีรับผิดชอบดูแลดานหลักสูตรของทุกคณะ/วิทยาลัย เขารวมแลกเปลี่ยนและใหขอคิดเห็น 

2) การจัดโครงการเสวนาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน เรื่อง การใชงานระบบบริการการศึกษา  
ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และระบบประเมินการเรียน  
การสอน สําหรับอาจารยใหมหรืออาจารยพิเศษ หรือบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบดังกลาว ในวันที่ 
18 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอง UAD 101-102 ชั้น 1 หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

3) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN-QA Implementation and Gap Analysis  
ในวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ  
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพัฒนาผูบริหารคณะ/วิทยาลัย และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีความรู  
ความเขาใจในสาระของเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร ตลอดจนสามารถนํากรอบแนวคิด AUN-QA  
ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร 

4) การประชุมจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
และตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรและคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาเขตสระแกว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว  

5) การติดตามใหประธานหลักสูตรมีการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลอาจารยผูรับ ผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรในระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
แหงชาติ ตามที่คณะ/วิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบันและเผยแพรผานเว็บไซตของ  
มหาวิทยาลัยตอไป ตามหนังสือที่ ศธ 6200/ ว02280 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 

6) การติดตามความคืบหนาของหลักสูตรที่ตองปรับปรุงตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุง 
หลักสูตร ตามหนังสือที่ ศธ 6200/ 03964 และ ศธ 6200/ 03971 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดทราบความกาวหนาของการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

7) การแจงแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหคณะ/วิทยาลัย ทราบและ 
ถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน ตามหนังสือที่ ศธ 6200/ ว06787 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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  1.7 มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและขอเสนอแนะคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 [เอกสาร C7-8] มาปรับปรุง 
การดําเนินงานของหลักสูตร ในการกํากับติดตามคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา  
หลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 
ในปการศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF online) (https://tqf.buu.ac.th) ที่เชื่อมโยงและสงตอขอมูลกับ 
ฐานขอมูลดานบุคลากรและอ่ืน ๆ เพ่ือใหคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสามารถกํากับติดตามคุณสมบัติ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
ไดตลอดเวลาแบบ Real-time นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแผนการปรับปรุงระบบการจัดทําคํารับรอง  
การปฏิบัติงาน (PA: Performance Assessment) ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน ใหมีขอตกลงเก่ียวกับ 
การกํากับติดตามคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารย 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติตามเกณฑกํากับมาตรฐานหลักสูตรที่ดียิ่งขึ้น 

2. สถาบันทราบสถานะหลักสูตร ท้ังท่ีเปนไปตามเกณฑและไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
  และทราบเหตุผลของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑหรือไม อยางไร 
  มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถทราบสถานะหลักสูตร ทั้งที่เปนไปตามเกณฑและไมเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรและทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑ จากผลการตรวจประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ในทุกปการศึกษา และยังสามารถกํากับติดตามสถานะของหลักสูตรไดตลอดเวลาแบบ  
Real-time ผานระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (BUU TQF online)  
(https://tqf.buu.ac.th) โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารคณะ/วิทยาลัย สามารถตรวจสอบและ 
กํากับติดตามสถานะของหลักสูตรไดตลอดเวลาแบบ Real-time ผานเมนูรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติหลักสูตร แยกตามคณะและตามหลักสูตร และเมนูตรวจสอบสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ  
การประเมินองคประกอบที่ 1 นอกจากน้ีระบบยังสามารถแสดงรายละเอียดการดําเนินงานองคประกอบที่ 1  
ตามเกณฑขอ 1-12 ดังภาพท่ี C7-3 ถึงภาพท่ี C7-8 
 

 
 

แผนภาพท่ี C7-3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตร แยกตามคณะ 
(ที่มา : ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
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แผนภาพท่ี C7-4 รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักสูตร แยกตามหลักสูตร 
(ที่มา : ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 

 

 
 

แผนภาพท่ี C7-5 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 
(ที่มา : ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
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แผนภาพท่ี C7-6 ตารางจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/  
 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 
(ที่มา : ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 

 
 

แผนภาพท่ี C7-7 ตารางอาจารยผูสอนและคุณสมบัติอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4, 5) 
(ที่มา : ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี C7-8 ตารางแสดงผลการดําเนินงานตัวบงชี้ 1.1 ตามเกณฑขอ 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 
(ที่มา : ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
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 3. สถาบันมีมาตรการในการดําเนินการ การสนับสนุนชวยเหลือ ใหกับหลักสูตรที่ไมเปนไป 
  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางไร 
  มหาวิทยาลัยบูรพามีมาตรการในการดําเนินการ การสนับสนุนชวยเหลือ ใหกับหลักสูตรที่ไมเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตร พบวาสาเหตุหลักที่ทําใหหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คือ (1) จํานวน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ เนื่องจากมีการลาออก ลาคลอด  
ลาศึกษาตอ หรือเกษียณอายุ ทําใหมีระยะเวลาอยูในหลักสูตรไมครบ 9 เดือน และไมสามารถเปล่ียนแปลง 
อาจารยมาทดแทนไดทันกําหนดระยะเวลา (2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตร 
บางสวนมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง ไมครบตามเกณฑและขาดคุณสมบัติในการเปนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร และ (3) การปรับปรุงหลักสูตรไมทันตามรอบระยะเวลา 
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป โดยมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามหลักสูตรที่ไมเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังภาพท่ี C7-9 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงที่ทําให 
หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือคนหาแนวทางในการแกไขปญหาหลักสูตรไมเปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังแผนภาพที่ C7-10 
 

 
 

แผนภาพท่ี C7-9 ระบบและกลไกในการกํากับติดตามหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
(ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา) 
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แผนภาพท่ี C7-10 การวิเคราะหความเสี่ยงที่ทําใหหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
(ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา) 
 
  มหาวิทยาลัยไดสรางระบบสนับสนุนและแกปญหาของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตร ประกอบดวย 
  1)  การปรับกระบวนการดําเนินงานดานการเสนอหลักสูตร โดยจัดทําแบบตรวจสอบรายการปรับแก  
(Checklist) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเอกสารนําเขาใหถูกตอง เรียบรอย และสามารถผานกระบวนการไดเร็วขึ้น 
  2) การกําหนดนโยบายและแจงใหสวนงานแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกอนถึงรอบ 
การปรับปรุงหลักสูตร เปนระยะเวลา 1 ป 
  3) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานของ 
หลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ 
  4) การจัดโครงการเสวนาวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) สําหรับ 
ประธานหลักสูตรและผูรับผิดชอบงานหลักสูตร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการบริหารหลักสูตรที่ถูกตอง 
และนําไปใชในการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  
  5) การสรางแรงจูงใจใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ โดยการควบคุมภาระงานสอนของอาจารย 
ใหเหมาะสมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย 
  6) การตรวจเยี่ยมหลักสูตรโดยรองอธิการบดีฝายวิชาการและบุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและ 
การสอน กองบริการการศึกษา เพ่ือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการบริหารหลักสูตร ในปการศึกษา 2560  
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรองอธิการบดีฝายวิชาการและบุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการ 
การศึกษา ไดดําเนินการตรวจเย่ียมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขต 
สระแกว ซึ่งไมผานเกณฑกํากับมาตรฐานหลักสูตรขอ 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ในปการศึกษา 2559 
โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาใหคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  
ดําเนินการปรับยุบรวมหลักสูตร เพ่ือใหการบริหารจัดการจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  
บัดนี้ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการปรับยุบรวมทั้ง 2 หลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยเสนอผานคณะอนุกรรมการ 
พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
เรียบรอยแลว ซึ่งจะสงผลใหหลักสูตรผานเกณฑกํากับมาตรฐานหลักสูตรขอ 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
ในปการศึกษาถัดไป 
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  ผลการการประเมินคุณภาพตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
  ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยบูรพามีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพตามองคประกอบที่ 1  
จํานวน 240 หลักสูตร ผานเกณฑกํากับมาตรฐานจํานวน 215 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 89.58 โดยหลักสูตร 
จํานวน 25 หลักสูตรที่ไมผานเกณฑกํากับมาตรฐานนั้นมีสาเหตุจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร คุณสมบัติ 
ของอาจารยประจําหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยผูสอน และ 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูล 
ดังกลาวรายงานตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ [เอกสาร C7-9] และมีการวิเคราะหสถานภาพดานการจัด 
การศึกษา ผานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการบริหารและสวัสดิการมหาวิทยาลัย [เอกสาร C7-10]  
โดยการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะห และใหขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นจึงเสนอ 
รายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือรับทราบ [เอกสาร C7-11] สงผลใหคณะ/วิทยาลัย 
เรงดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑกํากับมาตรฐาน โดยในปการศึกษา 2560 คณะ/ 
วิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรจาํนวนมาก เพ่ือเสนอ 
อนุมัติผานสภามหาวิทยาลัย และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไป 

ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพตามองคประกอบที่ 1  
จํานวน 238 หลักสูตร ผานเกณฑกํากับมาตรฐานจํานวน 218 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 90.80 โดยหลักสูตร 
จํานวน 22 หลักสูตรที่ไมผานเกณฑกํากับมาตรฐานนั้นมีสาเหตุจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร คุณสมบัติ 
ของอาจารยประจําหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ภาระ 
งานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรตาม 
รอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป อยางไรก็ตาม พบวาจํานวนหลักสูตรที่ไมผานเกณฑกํากับ  
มาตรฐานมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 
และไดจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยระบบและกลไกการกํากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. 2561 [เอกสาร C7-12] เพ่ือกาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดใหมีแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนา 
หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรและการควบคุมกํากับขึ้น อันเปนหลักประกันในเชิงระบบท่ีจะเอ้ือให  
มหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามเกณฑกํากับมาตรฐานหลักสูตรที่ดียิ่งขึ้น และคาดการณวา 
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอไป (ดังตารางที่ C7-1  
จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 และแผนภาพ 
ที ่C7-11 รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557-2559) 
 
ตารางที ่C7-1 จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 

ป
การศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด คิดเปน 
รอยละ จํานวน ผาน จํานวน ผาน จํานวน ผาน จํานวน ผาน 

2557 119 76 81 57 36 28 236 161 68.22 
2558 120 100 79 71 37 34 236 205 86.86 
2559 116 108 82 70 42 37 240 215 89.58 
2560 115 109 80 73 43 36 238 216 90.80 

ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา 
หมายเหตุ : คาเปาหมายของมหาวิทยาลัย คือ รอยละ 100 
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แผนภาพท่ี C7-11 รอยละของหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557-2559 
(ท่ีมา : งานประกันคุณภาพการศกึษา กองบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา) 

 
เกณฑการประเมิน  
Rating  Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 
 
 

คาเปาหมาย
มหาวิทยาลัย 

รอยละ 100 
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Rating  Description 
4 Adequate as Expected 

The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 

 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 5 

 
 
 

รายการหลักฐาน 
เอกสาร C7-1 กรอบแนวทางการดําเนินการเสนอหลักสูตรตามคูมือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  พ.ศ. 2559  
เอกสาร C7-2 แบบตรวจสอบรายการปรับแก มคอ. 2 หลักสูตรใหม (Checklist 01) มคอ. 2 หลักสูตร 
  ปรับปรุง (Checklist 02) สมอ. 08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (Checklist 03) และ 
  สมอ. 08 การเปล่ียนแปลงอาจารย (Checklist 04) 
เอกสาร C7-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
เอกสาร C7-4 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง หลักเกณฑการบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558 
เอกสาร C7-5 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑการบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 
เอกสาร C7-6 โครงการเสวนาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน เรื่อง การใชงานระบบบริการการศึกษา ระบบจัดการ 
  หลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และระบบประเมิน 
  การเรียนการสอน 
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เอกสาร C7-7 การติดตามสถานการณดําเนินงานของหลักสูตรและสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
  ผานคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เอกสาร C7-8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและขอเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
  การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 
เอกสาร C7-9 การรวบรวมขอมูลหลักสูตรที่ไมผานเกณฑกํากับมาตรฐาน รายงานตอคณะกรรมการ 
  บริหารวิชาการ 
เอกสาร C7-10 รายงานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการบริหารและสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
เอกสาร C7-11 การรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะห และใหขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
  และการรายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เอกสาร C7-12 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยระบบและกลไกการกํากับหลักสูตรของ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 
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ตัวบงชี้ท่ี C.8 การบริหารและจัดการของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ท่ี C.8.1 :   การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นการประเมิน  

ใชการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอไปน้ี  
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ  
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตรทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ  
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
4. สภาสถาบันกํากบั ติดตาม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  

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

5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาชุดนี้ มีที่มาจาก คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 
1441/2559 เรื่อง ใหผูดํารงตําแหนงหนาที่ และแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา  
ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหนาที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 และ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2) จัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยบูรพา คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ 

แหงชาติที่ 39/2559 เร่ือง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ วันที่  

12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 

ดังนั้นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาชุดนี้ ซึ่งเปนคณะบุคคลปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย
บูรพาจึงมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั่วไป ตามขอ 1 และมีหนาที่เพ่ิมเติมจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั่วไป อีกตามขอ 2 ในรายงานการประเมินตนเองน้ี จึงแสดงผลการดําเนินงาน
ของทั้งสองสวน โดยนําเสนอ ขอ 2 กอน สวนหนาที่ตามขอ 1 ซึ่งมีการประเมินตามระบบ CUPT-QA จะแสดง
ตอทาย  
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทของมหาวิทยาลัยบูรพา  
      เน่ืองดวยมีการรองเรียนมาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับความขัดแยงภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 8/พ.ศ. 2559 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 ไดมีมติแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง และไดออกคําสั่งที่ 32/2559 ณ วันที่ 19 
สงิหาคม พ.ศ.2559  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่  
31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาถึงประเด็นปญหาการโตเถียงในเรื่องสถานะความเปนนายกสมาคมศิษยเกา 
ซึ่งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และเปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี และกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
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มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อันสงผลใหเกิดปญหาในการดําเนินการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ การสรรหาอธิการบดี ตลอดจนปญหาการแตงตั้งรองอธิการบดี 
นํามาซึ่งการฟองรองหลายคดี ทั้งคดีแพง และคดีปกครอง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557  
เมื่อ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายกสภามหาวิทยาลัย ไดขอลาออกจากตําแหนงในวันดังกลาว โดยระบุ 
ในหนังสือขอลาออกวาเกิดปญหาความขัดแยงในการสรรหาอธิการบดี อุปนายกจึงทําหนาที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย 

ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีขอสั่งการใหสภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาการ
ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).5/2034 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งพิเศษท่ี 1/2557 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557  
ที่ประชุมมีมติแตงตั้งใหศาสตราจารยสมพล  พงศไทย เปนผูรักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งนําไปสูการฟองรองอีก
หลายคดี ซึ่งเปนระยะเวลากวา 2 ป และก็ยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได  ในกรณีมหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นวา สภาพปญหาของมหาวิทยาลัยบูรพาเปนกรณีท่ีเกิดความขัดแยงภายใน
สถาบันอุดมศึกษาจนสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแกไขปญหาได ตามขอ 4 (4) 
แหงคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติขางตน และการแกไขเยียวยาโดยมาตรการปกติไมได หรือลาชา
จนเกิดความเสียตอระบบการศึกษา เห็นควรเสนอแนะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอตอคณะ
รักษาความสงบแหงชาติประกาศกําหนดใหมหาวิทยาลัยบูรพาอยูภายใตบังคับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษาตอไป และในท่ีสุด รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สกอ. 1441/2559 เรื่อง ใหผูดํารงตําแหนงพนจากตําแหนงหนาที่และแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งมี รองศาสตราจารยอานนท เที่ยงตรง เปนผูปฏิบัติหนาที่
นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกุลพิสุทธิ์ เปนผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดี รองเลขาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนกรรมการและเลขานุการ และผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 
อีก 7 ทาน รวมเปน 10 ทาน  

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1441/2559 เร่ือง ใหผูดํารงตําแหนงพนจากตําแหนงหนาที่และ
แตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สงผลทันที ดังตอไปนี้ 
       1. การส้ินสภาพของสภามหาวิทยาลัยที่มีอยูกอนทั้งชุด และมีสภามหาวิทยาลัยชุดเฉพาะกิจชั่วคราว 
ที่ใชคําวา คณะบุคคลปฏิบัตหินาที่แทนสภามหาวิทยาลยับูรพา ซึ่งประกอบดวย บุคคลจํานวน 10 คน ซ่ึงลวนแลว 
แตเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดที่เพ่ิงสิ้นสภาพไป และไมมี
องคประกอบของกรรมการโดยตําแหนง เชน ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษยเกา และกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารและประเภทคณาจารยประจํา องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แบบไตรภาคี จึงเปลี่ยนไป ซ่ึงยอมสงผลถึงการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยดวย 
    2. ผลท่ีเกิดทันทีพรอมกันกับขอ 1 คือ การพนจากตําแหนงและหนาที่ของผูรักษาการอธิการบดีที่
ดํารงตําแหนงอยูกอน ซึ่งสงผลถึงการพนจากตําแหนงของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีในเวลาเดียวกัน 
ดังนั้น จึงเทากับเปลี่ยนแปลงของผูมีอํานาจในการบริหารมหาวิทยาลัยทั้งชุด นอกจากนั้น คําสั่งกระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1441/2559 ยังไดแตงตั้ง "ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดี" เขาปฏิบัติหนาที่ โดยมิไดใชคําวา 
อธิการบดี เนื่องจากมิไดดําเนินการตามขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดีตามปกติและมิไดผานการโปรด
เกลาฯ แตงตั้งเชนเดียวกับอธิการบดีในภาวะปกติ 
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     อยางไรก็ตาม ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา จําเปนตองดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 พรอมดวยกฎหมายระดับรองท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา อุปสรรคประการแรกในการทํางาน คือ ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยมักกําหนดใหมี
หรือตองแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือทําหนาที่แตละดานไว คณะกรรมการเหลานั้นอาจกําหนดใหมี
กรรมการท่ีมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารหรือประเภทคณาจารยประจําซึ่งสิ้นสภาพไป
และไมมีในองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยชุดใหมแลว จึงตองแกไขขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือใหสามารถ 
มีองคประกอบที่ครบถวนได รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยตองแตงตั้งบุคคลจากคณะบุคคลปฏิบัติหนาที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยไปแทนกรรมการที่มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิงานตางๆ ที่ตองใชมติจากคณะกรรมการดังกลาว
จึงหยุดชะงักไปชั่วครู แตคณะบุคคลปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยไดเรงแกไขปญหาดังกลาวอยางรวดเร็ว 
      การเปล่ียนตัวบุคคลท่ีปฏิบัติหนาที่อธิการบดีซึ่งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา พรอมทั้งมีทีม
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีชุดใหมยอมสงผลตอการเปล่ียนแปลงการบริหารและการดําเนินงาน อยางไร 
ก็ตาม ดวยประสบการณของคณะบุคคลปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยที่รัฐมนตรีแตงตั้ง พรอมทั้งความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีและทีมงาน สามารถสานตอและขับเคลื่อนงานประจําปกติของ
มหาวิทยาลัยใหเดินหนาไปได 

ผลการดําเนินงาน 
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ   

ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 21 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ของสภา 
มหาวิทยาลัยไว 20 ประการ สภามหาวิทยาลัยชุดนี้ ไดดาํเนินการตามตารางที่แสดงดานลาง 

หนาท่ี การดําเนินการ 
1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
    เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน  
14 ยุทธศาสตรตามท่ีอธิการบดีเสนอ และไดใหความ
เห็นชอบการกําหนดวิสัยทัศนขึ้นมาใหมจาก
วิสัยทัศนเดิมคือ “ขุมปญญาตะวันออก เพื่ออนาคต
ของแผนดิน” ไปเปน “มหาวิทยาลัยบูรพา          
เปนขุมปญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน 
และไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 
10 อันดับแรกของประเทศ” 

2. ออกขอบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 
    เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
    และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัย 
    เปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับ 
    สวนงานนั้น เปนเรื่อง ๆ ไปก็ได 

ออกขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย จํานวน 
37 ฉบับ ออกคําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ฯ 
จํานวน 34 ฉบับ 

3. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงาน 
   ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 รวมทั้งการแบง 
   หนวยงานภายในสวนงานดงักลาว 

ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑ
การจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกสวนงานและการแบง
หนวยงานภายในสวนงาน และเม่ือปการศึกษา 2560 
ไดอนุมัติการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย และกองวิจัย 
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หนาท่ี การดําเนินการ 
4. อนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  
    รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

ไดอนุมัติการใหปริญญา ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2560 จํานวน
ประมาณ 11,584 คน 

5. พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
    แตงตั้งและพิจารณา ถอดถอนนากยกสภามหาวิทยาลัย 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (2)  
    อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

ไมมี 

6. แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ 
    รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย 
    ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารง 
    ตําแหนงทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  

สืบเนื่องจากเมื่อปการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัย
ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
และไดปรับปรุงระบบการทํางานใหคลองตัวขึ้น ได
ดําเนินการ จนสามารถแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 32 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 8 ราย  

7. แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหนา 
    สวนงานตามมาตรา 9 (3) และ (4) 

มีรองอธิการบดี จํานวน 7 คน และแตงตั้งหัวหนา
สวนงานจํานวน 7 สวนงาน 

8. แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ 
    สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการสภา 
    วิชาการ 

แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ขอบังคับวาดวยการวิจัย ขอบังคับวาดวยการ 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พนักงาน 
    มหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ออกขอบังคับวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอบังคับวาดวยการวิจัย ขอบังคับวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พนักงาน
มหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

10. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ัง 
    การปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตร 
    การศึกษา 

มีการอนุมัติหลักสูตรใหม 11 หลักสูตรอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุง 35 หลักสูตรอนุมัติหลักสูตรงดรับนิสิต 11 
หลักสูตรอนุมัติหลักสูตรที่ปด 4 หลักสูตร 

11. อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือ 
    การยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษา 
    รวมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

มีสถาบันสมทบ 11 สถาบัน ไดแก ศูนยฝกพาณิชย
นาวี ในสังกัดกรมเจาทา กระทรวงคนมาคม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จันทบุรี ในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดชลบุรี วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วิทยาลัยสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดยะลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ซ่ึงสังกัด
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หนาท่ี การดําเนินการ 
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการปรังปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานของ สกอ. และของสภาวิชาชีพ 

12. ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ 
     มหาวิทยาลัย 

ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย และปรับปรุงหลายครั้ง 

13. กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได 
     จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน 

มีการกําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหา
รายได จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน รวมทัง้
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

14. ออกขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน 
     การเงิน การพัสดุและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ไดออกขอบังคับวาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

15. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติ 
     งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 

อนุมัติการตั้งงบประมาณ ป 2562 เมื่อการประชุม
ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

16. ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดท่ีไดจากการหา 
     ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 
     กับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการแลว 

17. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
     บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูใน 
     อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบ 
     อํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ 
     บุคคลดังกลาวทําการแทนแลวแลวรายงานให 
     สภามหาวิทยาลัยทราบ 

แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางพัฒนาการบริหารและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย 

18. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี 
     และหัวหนาสวนงานตามมาตรา 9 (3) และ(4) 

คณะผูปฏิบัติหนาที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ติดตาม
การดําเนินงานของอธิการบดี ทุกครั้งที่มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  และรายงานตอคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ทุกเดือน รวมถึง รายงานตอรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงศึกษาธิการหลายครั้ง และได
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน 
ทุกรอบ 2 ป 

19. รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย และเสนอ 
     รายงานน้ันตอรัฐมนตรี เพ่ือรับทราบ 

รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย ป 2560  
และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรี เพ่ือรับทราบ 

20. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
     ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 

-- 
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2.  สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 
 คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไดกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามบริบท 
และผานกระบวนการในการประเมินจุดเดน จุดดอย และสภาวการณในปจจุบัน เพ่ือดําเนินงาน จํานวน 14 
ยุทธศาสตร และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559  
เมื่อวันศุกรที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดวย 

(1) การปรับปรุงการประกันคุณภาพ  
(2) การจัดการมาตรฐานหลักสูตร  
(3) การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
(4) การบริหารจัดการสถาบันสมทบ  
(5) การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(6) การปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารของสํานักงานอธิการบดีและสวนงาน 
(7) การจัดทําระบบสารสนเทศบริหารการเงิน  
(8) การพัฒนาบุคลากร  
(9) การแกไขปญหาธรรมาภิบาล การเสริมสรางความเปนเอกภาพและเสริมสรางความสามัคคี 
(10) การพัฒนาการวิจัย  
(11) การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย     
(12) พัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต การปรับปรุงระบบการใหบริการนิสิต 
(13) แผนการพัฒนาวิทยาเขต 
(14) ศิษยเกาสัมพันธ 
และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการกําหนดวิสัยทัศนขึ้นมาใหมจากวิสัยทัศนเดิมคือ  

“ขุมปญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผนดิน” ไปเปน “มหาวิทยาลัยบูรพา เปนขุมปญญาตะวันออก 
เพ่ืออนาคตของแผนดิน และไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีดีที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ”   
ตามผลการวิเคราะห SWOT ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีจุดแข็งและโอกาสในแงของการเปนมหาวิทยาลัยที่มีขนาด
ใหญที่สุดในภาคตะวันออก  มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive) มีที่ตั้งอยูในภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ รายลอมดวยภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
บริการประเภทตาง ๆ จํานวนมาก มีการคมนาคมที่สะดวก  เปนศูนยกลางของการทองเท่ียวภาคตะวันออก  
และเปนศูนยกลาง ของโครงการระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญของ
รัฐบาล ที่มุงหวังให EEC เปนโครงการที่จะขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนศูนยเศรษฐกิจภูมิภาคนี้  ประกอบกับ
นโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งเนนการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการพัฒนาประเทศ  
มหาวิทยาลัย มีโครงสรางพ้ืนฐานที่พรอมระดับหนึ่ง  มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทุกสาขาวิชาใน 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (10 S Curves) และนโยบายไทยแลนด 4.0 โครงการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมเกิดใหมที่มีการเติบโตสูง (Innovation Startup)  ซ่ึงถือเปนจุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัย  
ดังนั้น  สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบโครงการผลักดันใหมหาวิทยาลัยบูรพามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และนโยบายไทยแลนด 4.0 เปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
บูรพาเปนยุทธศาสตรที่ 6 โดยเนนการพัฒนา ปรับปรุงการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และโครงการที่สําคัญของรัฐบาล ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 6 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยบูรพามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และนโยบายไทยแลนด 4.0  และไดกําหนดกลยุทธสําหรับยุทธศาสตรที่ 6 ดังนี้ 
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 กลยุทธ 1)  การศึกษาความตองการและคุณสมบัติของกําลังคน องคความรูและเทคโนโลยีที่
สอดคลองกับความตองการของโครงการฯ และนโยบาย Thailand 4.0  
  2)  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และการจัดทําอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
  3)  การเสนอโครงการวิจัยที่มุงการใชประโยชนจริงและสอดคลองกับความตองการของ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษฯ 
  4) การเสนอโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูภายในมหาวิทยาลัยใหแกทองถ่ินเพ่ือ
สนับสนุนโครงการฯ และนโยบาย Thailand 4.0 
  5) การแสวงหาความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 6) การพัฒนา/ปรับปรุง และการวางระบบบริหาร เพ่ือใหการดําเนินงานตามกลยุทธมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

การกํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ ดําเนินการโดยผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้ 
- ดานการบริหารการศึกษา ดําเนินงานโดยผานคณะอนุกรรมการดานวิชาการและประกันคุณภาพ 

พิจารณาเปด ปด ปรับปรุง หลักสูตร และตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตร และการประกันคุณภาพ คณะกรรมการ
บริหารวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ และเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามลําดับ โดยคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณา 
ใหความเห็นชอบ โดยอิงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และตามระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของท้ังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพ อยางรัดกุม และเครงครัด 
และสภามหาวิทยาลัยไดมีระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยระบบและกลไกการกํากับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเปนหลักประกันในเชิงระบบท่ีจะเอ้ือใหมหาวิทยาลัยและสวนงานสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและใหสอดคลองกับมาตรฐาน จึงวางระเบียบเพ่ือกําหนดเกณฑเก่ียวกับการจัดใหมีแผนพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรและการควบคุมกํากับใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน 
 - ดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินมหาวิทยาลัย เปนผูกํากับและดูแล ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีหนาที่
พิจารณาของกลั่นกรอง นโยบายดานการเงิน ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ตางๆ ตามอํานาจและหนาที่ 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

- ดานการบริหารบุคคล ดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึง
แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

- ดานกฎหมาย ดําเนินงานโดย คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ เพ่ือกลั่นกรอง  
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 - ดานการบริหาร ดําเนินงานโดย คณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการบริหารและสวัสดิการซึ่ง 
ไดจัดทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการตัดสินใจที่สําคัญหลายเรื่อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป 
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3.  สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ  
สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตาม เกณฑ/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ไดอยางครบถวน และเครงครัด เชน จัดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  และคณะอนุกรรมการดานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เชน การอนุมัติหลักสูตรการศึกษา เปนตน  
 สภามหาวทิยาลัยไดตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พบวา ยังมีหลักสูตรที่ไมไดมาตรฐานหลายหลักสูตร นําไปสูการมีมติใหงดรับนิสิต 
จํานวน 20 หลักสูตร และใหผูบริหารหลักสูตรดังกลาวทําแผนการปรับปรุงเพ่ือใหนิสิตที่มีจํานวนมาก สามารถ
จบการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  
 สภามหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหอธิการบดีตรวจสอบและรายงานกรณีเรื่องจํานวนเลมวิทยานิพนธ 
ที่เก็บรวบรวมไวมีจํานวนไมสอดคลองกับจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการอนุมัติปริญญา และ
อธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบจํานวนเลมวิทยานิพนธแลวพบวา จํานวนเลม
วิทยานิพนธที่เก็บรวบรวมไวเพ่ือการศึกษาตรงกับจํานวนบัณฑิตที่ไดรับอนุมัติปริญญาไปแลว 
 
4.  สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  

-  เอาใจใส ระมัดระวัง (Duty of Care)  
-  ซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนขององคกร (Duty of Loyalty)  
-  ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
-  โปรงใสเปดเผย (Duty of Disclosure)  
สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารและการจัดการท่ีดี (Good Governance) ตามอํานาจหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 21 ท่ีพึงกระทําของสภามหาวิทยาลัย
ครบถวน โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานทําหนาที่กําหนดแนวทาง วางระบบและ
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รวมทั้งกําหนดเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน และพัฒนา
อยางตอเนื่องเพ่ือใหเขาสูระดับที่ยอมรับไดตาม มาตรฐานสากล  ในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยบูรพา มีการดําเนินการอยางรอบคอบ โปรงใส และคํานึงผลประโยชนของ
องคกรเปนสําคัญ 

 
5.  สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 
1. หลักประสิทธิผล    การปฏิรูปงานของสภามหาวิทยาลัยกอใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ 

และมีความสัมพันธในการทํางานกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยระดับสูงดียิ่งขึ้น 
และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับทั้งสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดย
การจัดใหมีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

2. หลักประสิทธิภาพ  สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติและใหความสําคัญกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดสงผลตอการประหยัดทรัพยากร 
นอกจากน้ี ไดมีการปฏิรูปงานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ ในการทํางานกับผูบริหารระดับสูงดียิ่งขึ้น 

3. หลักการตอบสนอง  สภามหาวิทยาลัยไดรับการเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับจาก ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร และมีความสําเร็จในการทําหนาที่เปน 
Governing Board ตามอํานาจหนาที่รวมทั้งการใหคําแนะนําปรึกษาแก
อธิการบดีและคณะผูบริหาร โดยรับฟงความคิดเห็น อยางกวางขวาง มีความ
โปรงใส ไมมีวาระซอนเรนและตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีความรวมมือและ
สรางเครือขายเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญ และรวมใชทรัพยากรเพ่ือลดชองวาง
ความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย กับสถาบันตาง ๆ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ   สภามหาวิทยาลัยธํารงไวซึ่งความรับผิดชอบสูงสุดและอํานาจ หนาที่ในการ
พิจารณาพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดวยการใหคําปรึกษาและการแนะนําแก
อธิการบดี และมีความรับผิดชอบตอการกําหนดเชิงกลยุทธในทิศทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย  
มีการประชาสัมพันธผลงานใหสามารถส่ือสารและเกิดผลกระทบตอสังคม 
เพ่ือนําพาสังคมและประเทศชาติไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งนโยบายจาก
สภามหาวิทยาลัยยังสงผลใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน และสังคม มีการสนับสนุนและติดตามใหเกิดกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม  
มีการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนและสังคมเพ่ือนํามาปรับปรุงกิจกรรม 

5. หลักความโปรงใส   สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีผูดูแลรับผิดชอบดานการเผยแพรและใหบริการ
ขอมูลขาวสาร โดยมีชองทางเผยแพรขอมูลสารสนเทศ และสามารถเขาถึง 
ไดงาย เชน การเผยแพรขอมูลสภามหาวิทยาลัยผานเว็บไซต 

6. หลักการมีสวนรวม  สภามหาวิทยาลัยเสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารโดยการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเปนหลัก และสนับสนุนใหมีคณะกรรมการดําเนินงาน เชน 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอุทธรณ  
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย เปนตน  

7. หลักการกระจายอํานาจ  สภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการชัดเจนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ใหกับคณะกรรมการดําเนินงานและอธิการบดี เชน ใหคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ตามขอบังคับบริหาร
การเงินและทรัพยสิน ใหสภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่พิจารณาอนุมัติ
หลักสูตร 

8. หลักนิติธรรม  สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศในการบริหาร และ
การปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และส่ือสารใหคณะผูบริหาร บุคลากร 
และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เชน หนังสือเวียน การเผยแพรผานเว็บไซต เปนตน นอกจากนี้ สภา
มหาวิทยาลัยปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอประชาคม มหาวิทยาลัย เชน  
การประเมินตนเองดานการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 
9. หลักความเสมอภาค  สภามหาวิทยาลัยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ โดย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับเดียวกัน 
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัย ไดมปีระกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0198/2555 
เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง พ.ศ. 2555 เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพ่ือดํารงใหมหาวิทยาลัย
มีความเปนเลิศในทุกภารกิจอยางยั่งยืน อันจะสงผลใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนที่
เลื่อมใส ศรัทธา และยกยองของบุคคลทั่วไป โดยจรรยาบรรณของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
ประกอบดวย จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการหรืออนุกรรมการดวยกัน จรรยาบรรณตอ
มหาวิทยาลัย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียนของ
มหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณตอประชาชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  สภามหาวิทยาลัยใชมติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเพ่ือหา
ขอตกลงรวมกัน เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย การมอบอํานาจใหคณะกรรมการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เปนตน การดําเนินงาน ดําเนินในรูปของคณะกรรมการ  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไหแตงต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อกลั่นกรองประเด็น
ตางๆในรายละเอียด และนําเสนอสภา เพื่ออภิปรายในจุดตางๆ เนื่องจาก
กรรมการสภาทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิในการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงมี
มุมมองที่กวางขวาง โดยอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมาย ขอบังตับ ระเบียบ และ
ประกาศตางๆที่เก่ียวของ เม่ืออภิปรายแลว ประธานจะสรุปประเด็นโดย
ฉันทามติ ในการประชุมสภาชุดนี้ 40 คร้ัง สามารถสรุปโดยฉันทามติไดใน 
ทุกประเด็น  

   
การประเมินสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพามีคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งแตงตั้งตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1441/2559 เร่ือง ใหผูดํารงตําแหนงพนจากตําแหนงหนาที่และแตงตั้งบุคคลให
ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการประเมินตนเอง ในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 โดยการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงถามใน 27 ประเด็นสําคัญในการทําหนาที่สภามหาวิทยาลัย คณะ
กรรมการฯ จํานวน 10 ทาน ไดประเมินตนเอง จํานวน 9 ทาน อีกทานหนึ่งกําลังรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 
การประเมิน ใหคะแนน 1-5 คือ 1= นอยที่สุด  2= นอย  3= ปานกลาง  4= มาก  5= มากท่ีสุด 
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ผลการประเมิน เรียงตามลําดับคะแนนท่ีได 

ลําดับ ประเด็น คะแนน 
1 12. การกํากับดูแลเรื่องหลักสูตร การผลิตบัณฑิตการวิจัยและพัฒนา การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรและอ่ืนๆ 
4.89 

2 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ 

4.67 

3 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะปณิธาน เปาหมาย และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 

4.67 

4 20. การสงเสริมความยุติธรรมในสังคม 4.67 
5 21. การสงเสริมการคํานึงถึงความคุมคาและผลประโยชนของสวนรวม 4.67 
6 23. การจัดระเบียบและแกไขปญหา การจัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตรจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนิสิตนักศึกษา 
ระบบการศึกษาสังคม หรือประเทศชาติ 

4.67 

7 4. การประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งในดานจํานวนผูเขาประชุม การมีสวนรวม
และผลการประชุมรวมท้ังการปฏิบัติตามมติ 

4.56 

8 10. การเปนผูกํากับนโยบายและกํากับดูแลการทํางานของฝายบริหาร 4.56 
9 27. การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยโดยรวม 4.56 
10 3. การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยรวม 4.44 
11 13. การวางระเบียบ ขอบังคับและประกาศ 4.44 
12 22. การกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม 4.44 
13 25. การจัดระเบียบและแกปญหาความขัดแยงภายในมหาวิทยาลัย 4.44 
14 26. การจัดระเบียบและแกปญหาทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตในมหาวิทยาลัย 4.44 
15 8. สภามหาวิทยาลัยในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4.33 
16 9. การใหวิสัยทัศน กําหนดเปาหมาย นโยบายและทิศทางการพัฒนาสูความเปน

เลิศทางวิชาการตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
4.33 

17 16. การสงเสริมการมุงบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.33 

18 17. การสงเสริมระบบบริหารงานท่ีเปดเผย มีความโปรงใส และมีความพรอมรับ
การตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกและสาธารณะ 

4.33 

19 24. การจัดระเบียบและแกปญหา การจูงใจหลีกเลี่ยง ประทวง หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4.33 

20 15. การสงเสริมระบบคุณภาพในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆของ
มหาวิทยาลัย 

4.22 

21 18. การสงเสริมการมีสวนรวมจากภายในและภายนอกในการตัดสินใจของผูมี
สวนไดสวนเสียในการดําเนินงานที่นิสิตนักศึกษา และตอสังคม 

4.11 

22 7. การพัฒนานวัตกรรมในการเปนสภาผูกํากับที่พิทักษธรรมาภิบาล 4.00 
23 14. การถายทอดนโยบายตางๆไปยังหนวยงานตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย 4.00 
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ลําดับ ประเด็น คะแนน 
24 19. การสงเสริมการมีความรับผิดชอบสนองตอบตอมหาวิทยาลัย บุคลากร นิสิต

นักศึกษา และตอสังคม 
4.00 

25 6. การวางแผนและดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเปนระบบครบวงจรและ
ประกันคุณภาพ 
 

3.89 

26 11. การคัดเลือกอธิการบดี การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใชอํานาจถอด
ถอน 

3.89 

27 5. การจัดโครงสรางและระบบงานของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือประสิทธิภาพของ
การดําเนินงาน 

3.67 

คะแนนเฉล่ียภาพรวม 4.35 
 

ผลการประเมิน ไดคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 4.35 ประเด็นที่ไดคะแนนมากท่ีสุดคือ การกํากับดูแล
เร่ืองหลักสูตร การผลิตบัณฑิตการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
บุคลากรและอ่ืน ๆ  ประเด็นที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ การจัดโครงสรางและระบบงานของสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ยังใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมดังนี้ 
1. ปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ใหเปน Lay Board 
2. ปรับปรุงใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหเขมแข็งโดยเร็ว 
3. จัดทําระบบขอมูลเพ่ือการบริหารและประกันคุณภาพ โดยเฉพาะสําหรับสภามหาวิทยาลัย 
4. ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
5. ประเมินผลเปนระยะๆ 
6. การสรรหาอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมจะเปนกลไกสําคัญตออนาคตของมหาวิทยาลัย 
7. ความปรองดองของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพาจะเปนปจจัยสําคัญในการไปสูความเปนเลิศทาง

วิชาการ 
 

เกณฑการประเมนิ  

Rating  Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 
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Rating  Description 
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 

The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 5 
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ตัวบงชี้ท่ี C.8.2 :  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ผูบริหารสถาบัน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ใหประเมินอธิการบดีในประเด็นดังตอไปนี้  
1. สมรรถนะอธิการบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบงชี้หลัก (High Level KPI)  
3. ผลลัพธของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบงชี้สนับสนุน  
4. การแสวงหารายไดและความย่ังยืนของสถาบัน 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  

- การบริหารยุทธศาสตร 
- การบริหารความเสี่ยง  
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรูในสถาบัน 

 
ผลการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือวัดระดับความคิดเห็น
ของหัวหนาสวนงานที่มีตอภาพรวมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในดานตาง ๆ ดังประกอบดวยประเด็นการ
ประเมิน 5 ประเด็น ดังน้ี  

1. สมรรถนะอธิการบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบงชี้หลัก (High Level KPI) 
3. ผลลัพธของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบงชี้สนับสนุน 
4. การแสวงหารายไดและความย่ังยืนของสถาบัน 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีนั้น  มหาวิทยาลัยไดจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และใหหัวหนาสวนงานแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีตามแบบประเมินฯ  โดยการแจกแบบประเมินใหกับหัวหนาสวนงาน จํานวน 36 ฉบับ และไดรับ
แบบประเมินกลับคืนมาจํานวน 29 ฉบบั คิดเปนรอยละ 80.56   
 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งน้ี มีลักษณะเปนแบบมาตราวัดแบบ Likert scale 5 ระดับ  
โดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน ดังน้ี  

คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด  
คะแนน 4 หมายถึง มาก  
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  
คะแนน 2 หมายถึง นอย  
คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 
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เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม กําหนด
ไวดังนี้ 

4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด  
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง นอย  
1.00 – 1.50 หมายถึง นอยที่สุด 

ซึ่งผลจากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นดังกลาว สามารถอธิบายรายละเอียด ดังตารางขางลางนี้ 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ C.8.2-1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ 

เพศ     
ชาย 18 62.07 

หญิง 11 37.93 

รวม 29 100.00 

กลุมสวนงาน     
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 41.38 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 27.59 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 5 17.24 

สํานัก/สถาบัน 4 13.79 

รวม 29 100.00 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา   
นอยกวา 5 ป 2 6.90 

5 ป – 10 ป 5 17.24 

10 ป – 15 ป  6 20.69 

15 ป – 20 ป 3 10.34 

มากกวา 20 ปขึ้นไป 13 44.83 

รวม 29 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบประเมิน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 62.07 และเพศหญิง รอยละ 

37.93  สังกัดกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากท่ีสุด รอยละ 41.38 รองลงมาไดแก กลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 27.59 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 17.24 และ 
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กลุมสํานัก/สถาบัน รอยละ 13.79 และสวนใหญปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพามากกวา 20 ปขึ้นไป รอยละ 

44.83 รองลงมาไดแก ปฏิบัติงานมา 10 ป – 15 ป รอยละ 20.69 ปฏิบัติงานมา 5 ป – 10 ป รอยละ 17.24 

ปฏิบัติงานมา 15 ป – 20 ป รอยละ 10.34 และปฏิบัติงานมานอยกวา 5 ป รอยละ 6.90 

ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ตารางที่ C.8.2-2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. สมรรถนะอธิการบดี 4.33 0.65 มาก 

    1.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.48 0.78 มาก 

    1.2 ดานความเปนผูนํา 4.31 0.71 มาก 

    1.3 ดานการบริหาร 4.10 0.67 มาก 

    1.4 ดานมนุษยสัมพันธ 4.41 0.78 มาก 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบงชี้หลัก  
(High Level KPI) 

4.00 0.76 มาก 

3. ผลลัพธของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบงชี้
สนับสนุน 

4.03 0.73 มาก 

4. การแสวงหารายไดและความย่ังยืนของสถาบัน 3.55 0.99 มาก 

5. การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนอง 
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.86 0.78 มาก 

    5.1 การบริหารยุทธศาสตร 3.90 0.86 มาก 

    5.2 การบริหารความเสี่ยง 3.97 0.91 มาก 

    5.3 ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 3.86 0.79 มาก 

    5.4 การจัดการความรูในสถาบัน 3.72 0.88 มาก 

รวม 3.96 0.84 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินมีระดับความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.96  โดยมีความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ดานสมรรถนะอธิการบดีมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาไดแก ดานผลลัพธของการบริหารงานของอธิการบดี

ตามตัวบงชี้สนับสนุน คาเฉลี่ย 4.03 ดานประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบงชี้หลัก (High Level KPI) 

คาเฉล่ีย 4.00 ดานการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

คาเฉล่ีย 3.86 และดานการแสวงหารายไดและความยั่งยืนของสถาบันนอยที่สุด คาเฉลี่ย 3.55 
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เกณฑการประเมิน  
Rating  Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ผูบริหารสถาบัน 4 
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ตัวบงชี้ท่ี C.9 : ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารสถาบัน  
 

ประเด็นการประเมิน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู 

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ   

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร  
การจัดการเรียน การสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปจจัย ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับ ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยาง 
ชัดเจน 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู 
ตามระบบ  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน 
คุณภาพ ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

ผลการดําเนินงาน  

ประเด็นที่ 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และ 
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของแผนกลยุทธ  

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดทําโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการดําเนินงาน
และปรับปรุงมาอยางตอเนื่องกาวหนามาเปนลําดับ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตรที่ 4 การมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
ประกอบดวย 19 กลยุทธ 98 ตัวชี้วัดกลยุทธ การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนฯ มหาวิทยาลัยได             

ประกาศและถายทอดแผนยุทธศาสตรไปยังสวนงาน เพ่ือใหสวนงานจัดทําแผนปฏิบัติการและใหหัวหนาสวนงาน             
รับเปาหมายตามตัวชี้วัดกลยุทธในแผนยุทธศาสตรฯ แลวนํามาจัดทําเปนขอตกลงเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของแผน 
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จนกระท่ังเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติฯ ไดมีการแตงตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย และไดแตงต้ังรองศาสตราจารย
สมนึก  ธีระกุลพิสุทธิ์  ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไดมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินโครงการใน
ระยะเวลา 6 เดือน ของมหาวิทยาลัยบูรพา 14 แผน ประกอบดวย 

1) การปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ 
2) การวางแผนทางการปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร 
3) การวางแนวทางการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
4) การแกปญหาการบริหารจัดการสถาบันสมทบ 
5) การปรับปรุงแนวทางการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6) การปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารของสํานักงานอธิการบดีและสวนงาน 
7) การจัดทําระบบสารสนเทศบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา 
8) การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
9) การแกไขปญหาธรรมาภิบาล 
10) การจัดระบบพัฒนาการวิจัย 
11) การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
12) การดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใหบริการแกนิสิตและบุคลากร 
13) แผนการพัฒนาวิทยาเขต 
14) ศิษยเกาสัมพันธ 
ทั้ง 14 แผนนี้ อธิการบดีไดมีการถายทอดผานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ

ขับเคล่ือน และในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ทบทวน ทําความเขาใจ และวิพากษโครงรางองคกร (Organization Profile) ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU 
SUMMIT 2017) เพ่ือนําไปสูการแสวงหาจุดรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความ
เปนเลิศ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึง
ตั้งอยูบริเวณพ้ืนที่ชายฝงทะเลดานตะวันออกของอาวไทย  ถือเปนพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
ครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดไดแกจังหวัดฉะเชิงเรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน สนับสนุนใหภาคตะวันออกเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจแหงเอเชีย โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมอบนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีที่ตั้ง และ/
หรือมีวิทยาเขต อยูในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR)  
ทั้งของรัฐและเอกชน จํานวน 9 แหง ประชุมการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ ภาคตะวันออกเพ่ือพิจารณากําหนดความเชี่ยวชาญของแตละสถาบัน รองรับกลุมอุตสาหกรรม 10 
อุตสาหกรรมตามเปาหมายของประเทศ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยบูรพา   

ดังนั้น ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดพัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT 
Analysis และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการกําหนดวิสัยทัศน         
ขึ้นมาใหมจากวิสัยทัศนเดิมคือ “ขุมปญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผนดิน” ไปเปน “มหาวิทยาลัยบูรพา          
เปนขุมปญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน และไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 10           
อันดับแรกของประเทศ” ตามผลการวิเคราะห SWOT ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจุดแข็งและโอกาสในแงของ 
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การเปนมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคตะวันออก มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ 
(Comprehensive) มีที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ รายลอม
ดวยภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการประเภทตาง ๆ จํานวนมาก มีการคมนาคมท่ีสะดวก เปนศูนยกลาง
ของการทองเท่ียวภาคตะวันออก และเปนศูนยกลาง ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญของรัฐบาล ที่มุงหวังให EEC เปนโครงการที่จะขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปน
ศูนยเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ ประกอบกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งเนนการใชเทคโนโลยี นวตักรรม และความคิด
สรางสรรคในการพัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยมีโครงสรางพ้ืนฐานที่พรอมระดับหนึ่ง มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (10 S Curves) และนโยบายไทยแลนด 4.0 
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมที่มีการเติบโตสูง (Innovation Startup) ซึ่งถือเปนจุดแข็งและโอกาส
ของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบโครงการผลักดันใหมหาวิทยาลัยบูรพามีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และนโยบายไทยแลนด 4.0 เปนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยบูรพาเปนยุทธศาสตรที่ 6 โดยเนนการพัฒนา ปรับปรุงการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และโครงการที่สําคัญของรัฐบาล ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 6 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยบูรพามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และนโยบายไทยแลนด 4.0 และไดกําหนดกลยุทธสําหรับยุทธศาสตรที่ 6 ดังนี้ 
 กลยุทธ 1)  การศึกษาความตองการและคุณสมบัติของกําลังคน องคความรูและเทคโนโลยีที่
สอดคลองกับความตองการของโครงการฯ และนโยบาย Thailand 4.0  
  2)  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และการจัดทําอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
  3)  การเสนอโครงการวิจัยที่มุงการใชประโยชนจริงและสอดคลองกับความตองการของ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษฯ 
  4) การเสนอโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูภายในมหาวิทยาลัยใหแกทองถ่ินเพ่ือ
สนับสนุนโครงการฯ และนโยบาย Thailand 4.0 
  5) การแสวงหาความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  6) การพัฒนา/ปรับปรุง และการวางระบบบริหาร เพ่ือใหการดําเนินงานตามกลยุทธมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับยุทธศาสตรที่ 6 น้ี ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนตามกลยุทธที่กําหนดไว          
ไปสูสวนงานเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังไดมีการพัฒนาและปรับปรุง
ตัวชี้วัดกลยุทธ และปรับเพ่ิมเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือใหเกิด
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร โดยใหมีการประกาศและถายทอดแผนยุทธศาสตรไปยังสวนงานผาน
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการของสวนงาน ในสวนของแผนปฏิบัติการประจําป
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและไดมีการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายสําหรับ 
สวนงานรับเปาหมายตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรฯ ไปดําเนินการ โดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนภาพ S.4 - 1 ท่ีปรากฏในขอ S.4 หรือตาม Link : http://bit.ly/ActionPlan2561  

ประเด็นท่ี 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
ที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร  
การจัดการเรียน การสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 



 หนา 124 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพาไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน จึงไดจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รายไตรมาส  ซ่ึงจะมีการวิเคราะหขอมูลการเพ่ิมข้ึน/ลดลงของรายได และ
คาใชจายและเมื่อสิ้นปงบประมาณจะมีการวิเคราะหขอมูลฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการ
รายงานผลการดําเนินงานและการวิเคราะหขอมูลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสามารถสะทอนถึงฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของมหาวิทยาลัย และจะเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารทั้ง
เพ่ือประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การบริหารทรัพยากรขององคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ประเมินความคุมคาของทรัพยากรท่ีแทจริง และเปนขอมูลสนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะใหแตละสวนงานดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการประจําสวนงานและรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได
เร่ิมใหสวนงานทําการวิเคราะหขอมูลการเพ่ิมข้ึน/ลดลง ของรายไดและคาใชจายตั้งแตงบประมาณ 2559 และ
ปงบประมาณ 2560 โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองคลังและทรัพยสิน และสํานักคอมพิวเตอรรวมกัน
จัดทําระบบรายงานสรุปฐานะทางการเงิน เพ่ือใหสวนงานสามารถตรวจสอบขอมูลและนําขอมูลไปใชเพื่อ 
การวิเคราะห วางแผนการบริหารจัดการภายในสวนงาน 
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการคํานวณตนทุนตอหลักสูตรเพื่อนําผลจากการ
คํานวณดังกลาวมาใชประโยชนในการวางแผนทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณ การประเมินความคุมคา 
ของการบริหารหลักสูตร และการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมหาวิทยาลัย 
มกีารคํานวณตนทุนตอกลุมสาขาวิชาในปงบประมาณ 2558 และ 2559 และสงขอมูลใหทุกสวนงานเพื่อใช 
ในการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินงานของแตละสวนงาน ซึ่งในปงบประมาณ 2559 
ไดมีการคํานวณตนทุนตอหลักสูตรดวย เปนการเริ่มตนของการคํานวณตนทุนตอหลักสูตรครั้งแรก การคํานวณ
ตนทุนหลักสูตรทําใหทราบปญหาของการคํานวณเกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยไมมีการเก็บขอมูลคา FTES เปน
หลักสูตร ทําใหการคํานวณตนทุนหลักสูตรดังกลาวตองใชวิธีการหาคา FTES ของแตละหลักสูตร โดยใชคา 
FTES ของคณะมาคํานวณหาสัดสวนคา FTES ตอหลักสูตรโดยใชจํานวนนิสิต  สงผลใหตนทุนตอหลักสูตรมี
คาเฉล่ียเทากัน ตอมาคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชีและตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไดมีมติใหสํานักคอมพิวเตอรปรับปรุงการคํานวณตนทุน
ผลผลิตตอหลักสูตรโดยทดลองขอมูลในปงบประมาณ 2559 โดยใชหลักการคิดดังนี้ 

 
วิธีการคํานวณตนทุนผลผลิต 
หนวยงาน  ประกอบดวย 
 1. หนวยงานหลัก  คือ  คณะ/วิทยาลัย 
 2. หนวยงานสนับสนุน  คือ  สวนกลางที่ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย 
ตนทุนรวมของหลักสูตร  = ตนทุนของแตละคณะ/วิทยาลัย + ตนทุนที่รับปนสวนมาจากหนวยงานสนับสนุน 
แนวทางการปนสวนตนทุน  

1. ตนทุนทางตรง (คาใชจายของหนวยงานหลัก) 
1.1 คาใชจายบุคลากร ไดแก เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง   คาวิชาชีพของอาจารยและ 

บุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร ปนสวน โดย 
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- กรณีคณะ/วิทยาลัย มีหลักสูตรเดียว ใหถือเปนตนทุนของหลักสูตรดังกลาว 
- กรณีคณะ/วิทยาลัย มีมากกวา 1 หลักสูตร ใชวิธีหารเฉลี่ยใหกับทุกหลักสูตรเทา ๆ กัน 
1.2 เงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน ปนสวนใหหลักสูตรตามสัดสวนจํานวนนิสิต 
1.3 คาใชจายอ่ืน ๆ (คาใชจายในการดําเนินงาน   คาสาธารณูปโภค  คาเสื่อมราคา) ปนสวน 

ใหหลักสูตรตามสัดสวนจํานวนนิสิต 
2. ตนทุนทางออม (คาใชจายของหนวยงานสนับสนุน) 

2.1 คาใชจายบุคลากร ของหนวยงานสนับสนุน ปนสวนใหคณะและหลักสูตรตามสัดสวน 
จํานวนนิสิต 

2.2 คาใชจายอ่ืน ๆ (คาใชจายในการดําเนินงาน  คาสาธารณูปโภค  คาเสื่อมราคา) ปนสวน 
ใหคณะและหลักสูตรตามสัดสวนจํานวนนิสิต 
หมายเหตุ หนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย 

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. สํานักงานอธิการบดี 
3. สํานักคอมพิวเตอร 
4. สํานักหอสมุด 
5. สถาบันภาษา 
หนวยงานที่ไมนํามารวมคํานวณตนทุนผลผลิต 

1. ศูนยจีนศึกษา 
2. ศูนยปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง 
3. สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 
4. สํานักบริการวิชาการ 
5. โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยบูรพา 
6. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
7. โรงเรียนสาธิต “อาชีวศึกษา” 

ซึ่งไดขอมูลการคํานวณตนทุนผลผลิตตอหลักสูตรตามเอกสารแนบ แบงไดเปนดังนี้ 
1) ปนสวนคาใชจายจากสวนงานสนับสนุนไปสวนงานหลัก รอยละ 100 
1.1) รับรูคาใชจายทั้งแหลงเงินแผนดิน และแหลงเงินรายได   
1.2) รับรูคาใชจายทั้งแหลงเงินแผนดิน และแหลงเงินรายได (ไมรวมคาเสื่อมราคา)  
1.3) รับรูคาใชจายทั้งแหลงเงินแผนดิน และแหลงเงินรายได (ไมรวมงบบุคลากรแหลงเงินแผนดิน) 
1.4) รับรูคาใชจายเฉพาะแหลงเงินรายได 

2) ปนสวนคาใชจายจากสวนงานสนับสนุนไปสวนงานหลัก รอยละ 70    
2.1) รับรูคาใชจายทั้งแหลงเงินแผนดิน และแหลงเงินรายได   
2.2) รับรูคาใชจายทั้งแหลงเงินแผนดิน และแหลงเงินรายได (ไมรวมคาเสื่อมราคา)  

      2.3) รับรูคาใชจายทั้งแหลงเงินแผนดิน และแหลงเงินรายได (ไมรวมงบบุคลากรแหลงเงินแผนดิน) 
2.4) รับรูคาใชจายเฉพาะแหลงเงินรายได 

โดยการคํานวณตนทุนผลผลิตครั้งน้ีมุงเนนเฉพาะตนทุนผลผลิตที่เกี่ยวกบัการผลิตบัณฑิตเทานั้น และใน
ปงบประมาณ 2560 ไดมีการคํานวณตนทุนผลผลิตตอหลักสูตรโดยใชแนวความคิดดังกลาวขางตน ทั้งนี้ได 
มีการนําขอมูลตนทุนผลผลิตในปงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2560 และสงขอมูลใหกับ 
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สวนงานเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิตตามแนวความคิดดังกลาวมีความ
เหมาะสมหรือไม และมีขอเสนอแนะอยางไร ตลอดจนใหสวนงานคาดการณไปในอนาคตอีก 5 ปขางหนาหาก 
สวนงานมีตนทุนผลผลิตตอหลักสูตรตามวิธีการคํานวณดังกลาวสวนงานจะสามารถบริหารงานตอไปไดหรือไม 
เพ่ือใหสวนงานมีแนวคิดในการลดคาใชจายหรือเพ่ิมรายไดเพ่ือใหสวนงานสามารถดําเนินการตอไปได  

ประเด็นท่ี 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง 
ที่เกิดจากปจจัย ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและใหระดับ ความเส่ียงลดลงจากเดิม  

มหาวิทยาลัยบูรพาใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงจึงจัดใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
มีหนาที่ในการวางแผน ดําเนินการ และติดตามผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
และแตงตั้งคณะกรรมการ เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานฝายเลขานุการระบบยุทธศาสตรการบริหารความเสี่ยงและ 
การจัดการความรู มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานคณะทํางาน  
 โดยขั้นตอนในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนขั้นตอนตอเนื่อง ดําเนินการจดัการความเส่ียง 5 ดาน 
ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

1. การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อไดความเสี่ยง 5 ดานจากกระบวนการที่ 1 คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงไดทําการวิเคราะหความเส่ียงโดยใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประเมินโอกาส ความรุนแรง
ของความเสี่ยงนั้นๆ แลวจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีตองแกไข มอบหมายใหสวนงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการหาแนวทางเพ่ือลดผลกระทบและปองกันโอกาสการเกิดซ้ํา  

2. การจัดการความเสี่ยง เมื่อกระบวนการวิเคราะหและวางแนวทางการแกไขผานการพิจารณา 
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว ผูเกี่ยวของดําเนินการตามแนวทางการแกไข  

ควบคุมความเสี่ยง เพ่ือปองกันไมใหมีความเสี่ยงเกิดข้ึนอีก สวนงานตางๆ ไดรับนโยบายการจัดการ
ความเส่ียงและแนวปฏิบัติที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการไปดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ รายงานผล 
การติดตาม การรายงานความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
ผลการวิเคราะหการประเมินความเส่ียงมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2560 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง ทั้ง 5 ดาน ไดแก ความเสี่ยง
ดานกฎระเบียบ (Reputation Risk) ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
ดานการดําเนินงาน (Operation Risk) และดานชื่อเสียง พบวา มีประเด็นความเสี่ยง จํานวน 3 รายการ ซ่ึงอยู
ในระดับท่ีจําเปนตองไดรับการจัดการ (พ้ืนที่สีแดง) โดยเรงดวน ไดแก 
 ประเด็น 1.1 การดําเนินการที่ผิดระเบียบเนื่องจากผูปฏิบัติขาดความรูความชํานาญ หรือระเบียบ 
ไมชัดเจน ซับซอน ไมเหมาะสม ระดับคะแนน 16 คะแนน เปนความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Reputation Risk) 
 ประเด็น 2.1 คุณภาพของผูที่รับเขาศึกษาลดลง ระดับคะแนน 16 คะแนน เปนความเสี่ยงความเสี่ยง 
ดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ประเด็น 3.1 รายรับลดลงจนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน เนื่องจากจํานวนนิสิตลดลง ระดับคะแนน 
16 คะแนน เปนความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) โดยในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา  
มีแนวทางการจัดการความเส่ียงได ตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ดังตอไปน้ี 
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ระยะเวลาการตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ง ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินการที่ผิดระเบียบ
เนื่องจากผูปฏิบัตขิาดความรู
ความชํานาญ หรือระเบยีบ 
ไมชัดเจน ซับซอน ไมเหมาะสม 

การอบรมใหความรูดวย case 
study; lesson learnt 

ปงบ 61 ทุก ๆ ไตรมาส กองคลังและ
ทรัพยสิน 

1. เสวนาดานพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ใหความรูความเขาใจเพื่อการปฏบิัติงาน
ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. เสวนาระบบบัญชีสามมิติและงานบญัชี 
ปงบประมาณ 2561 เพื่อชวยการแกไขปญหา 
และวางแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 

การจัดเสวนาดานพัสดุและการเงิน ชวยลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินการที่ผิดระเบียบเนือ่งจากผู
ปฏิบัติขาดความรูความชํานาญ หรือระเบียบไม
ชัดเจน ซับซอน ไมเหมาะสม โดยกองคลังและ
ทรัพยสินไดดําเนินการใหความรูความเขาใจเพื่อ
การปฏิบัติงานตามพระราชบญัญัติการจดัซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
การใชระบบบัญชี 3 มิติใหแกเจาหนาทีท่ี่
เกี่ยวของ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยกองคลัง
และทรัพยสิน จะตองมีการดําเนินการจดั
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง และเก็บรวมรวมขอมูล
ความผิดพลาด 
ในการดําเนินการดานพัสดุและการเงิน แลวนํามา
จัดทําเปนขอสังเกตในการฝกอบรมคราวตอไป 
รวมถึงการรางระเบียบการจัดซื้อจัดจางใหมให
คํานึงถึงการปฏิบัติที่สงผลตอประสิทธภิาพ และ
ประสิทธิผล 

 การใช ระบบ IT เพื่อควบคุม
ระบบการจัดซื้อ 

ปงบ 61 ทุก ๆ ไตรมาส กองคลังและ
ทรัพยสิน 

การใชระบบบัญช ี3 มิติ ในการจัดทําแผน 
การจัดซื้อจัดจาง และการรายงานแผนผล 
การจัดซื้อจัดจางตอผูบริหาร 

ในปงบประมาณ 2561 จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางใน
ระบบบัญชี 3 มิต ิและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทกุเดือน 

 การออกระเบียบพัสดุตาม 
พรบ. จัดซื้อจัดจางใหมให
คํานึงถึงการปฏิบัติ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เปนสําคัญ 

ปงบ 63 ทุก ๆ ไตรมาส กองคลังและ
ทรัพยสิน 

การออกระเบียบพัสดุเพื่อการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

อยูในระหวางการดําเนินการออกระเบียบฯ 

คุณภาพของผูที่รับเขาศึกษา
ลดลง 

ปรับกลยุทธในการแนะแนว
เปนเชิงรุก สรางเครือขายครู
แนะแนว สัมมนา 

ปงบ 61 ปงบ 62 รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ  
และผูชวย

เพิ่มชองทางการสื่อสารกับครูแนะแนวมากขึ้น 
และจัดตลาดนัดหลักสูตร  

การจัดตลาดนัดหลักสูตรเชิงรุก การเพิ่มชองทาง
สื่อสารกับครูแนะแนว การเพิ่มชองทางออนไลน 
เชน Facebook E-mail Line@ เปน เพื่อการ

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessm
ent report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย    หนา 127 



 หนา 57 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ระยะเวลาการตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ง ผลการดําเนินงาน 

อธิการบดีฝาย
สื่อสารและ
องคกร 

ประชาสัมพันธหลักสูตร ขาวรับสมัครเขาศึกษา 
ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา
ไดมากขึ้น ผูที่ตองการศึกษาตอรับรูรับทราบถึง
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลยับูรพาเปดสอน ใน
สาขาที่ตรงตามความตองการของผูรับสมัครหรือ
สาขาที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน รวมถึง
ปจจัยที่สาํคัญคือการเปลี่ยนแปลงระบบการ
รับเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีโดยใชวิธี 
TCAS และการเปดรับตรงพรอมกันทุก
มหาวิทยาลัยในการรับสมัครรอบที่ 3 สงผลใหมี
ผูสมัครที่มีคุณภาพตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
ตองการมีเพิ่มมากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลยัสามารถ
คัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเขาศึกษา
ตอได 

 การปรับการตลาดเชิงรุกใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยให
มากขึ้น เนนสื่อสังคมออนไลน 

ปงบ 61 ปงบ 63 รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ  
และผูชวย
อธิการบดีฝาย
สื่อสารและ
องคกร 

กิจกรรม - เพิ่มชองทางการสื่อสารออนไลน ให
เหมาะแกผูรับบรกิารและกลุมเปาหมาย (ถาม
ประชาสัมพันธพรุงนี้) 

รายรับลดลงจนไมเพียงพอตอ
การดําเนินงาน เนื่องจากจํานวน
นิสิตลดลง 

การปรับลดงบประมาณ
รายจาย 
 
 

ปงบ 61 ปงบ 62 รองอธิการบด ี
ฝายบริหาร  

การออกนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมอบใหกองคลัง
และทรัพยอนุมัตกิารจัดสรรเงินประจํางวดรอย
ละ 70 ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว โดยใหมี
ผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และงวดที่ 2 
อนุมัติจัดสรรเงินประจํางวดรอยละ 30 ของ
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว โดยจัดสรรภายใน 
ไตรมาสที่ 3 โดยการจัดสรรเงินประจํางวดครั้ง
ที่ 2 จะพจิารณาจัดสรรตามแนวโนมรายรับจริง
ของหนวยงานหรือสวนงานรวมถึงการมี
มาตรการการใชจายงบลงทุนและงบ 
การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพาใชนโยบายนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทําให
หนวยงาน/สวนงาน ใชงบประมาณในการ
บริหารงานตามความจําเปนที่เพียงพอตอ 
การดําเนินการของหนวยงาน/สวนงาน โดย
มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดงบประมาณรายจาย
การจัดซื้อครุภัณฑ และการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศของหนวยงาน/ สวนงานได 

 เพิ่มรายรับจากโครงการบริการ
วิชาการมากขึ้น 
 
 

ปงบ 61 ปงบ 62 รองอธิการบด ี
ฝายบริหาร  

มหาวิทยาลัยบูรพาสงเสริมใหหนวยงาน/ สวน
งาน เพิ่มการจัดโครงการบรกิารวิชาการที่
สามารถเรียกเก็บคาลงทะเบียนเพิ่ม  

อยูระหวางดําเนินการ 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessm
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ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ระยะเวลาการตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ง ผลการดําเนินงาน 

 ปรับโครงสรางการบริหาร
งบประมาณ 
 
 

ปงบ 61 ปงบ 62 รองอธิการบด ี
ฝายบริหาร  

การออกระเบียบการบริหารจัดการงบประมาณ 
เพื่อปรับโครงการการบริหารงบประมาณ 

อยูในระหวางการดําเนินการรางระเบียบการ
บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อปรับโครงการการ
บริหารงบประมาณ 
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 หนา 130 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ประเด็นท่ี 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 

มหาวิทยาลัยบูรพา ดําเนินงานภายใตคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1441/2559 เรื่อง ให
ผูบริหารพนจากตําแหนงหนาที่และแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในขอ 9 ของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแกไข
ปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ไดมีการแตงตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย และ 
ไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ดํารงตําแหนง ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพานั้น จะถูกตรวจสอบการทํางานจากหนวยงานภายนอก เชน 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพานําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน เพ่ือชวยสรางสรรคและ
สงเสริมมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ เปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว มีการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดกลยุทธ
ของสวนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระบบ 
ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยบันทึกความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การของสวนงาน เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ และแผน
ปฏิบัติงานของสวนงาน เพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
บูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏวาตัวบงชี้ UPI บรรลุเปาหมายท้ังสิ้น 26 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 
98 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 33.77 เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายท้ังป 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดทําตนทุนผลผลิตตอหลักสูตรประจําปงบประมาณ 2559 และ 2560  
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชีและตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแนวทางการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ซ่ึงไดมีมติใหสงหนังสือใหสวนงานตรวจสอบหลักการคิดตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของสวนงาน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมความคิดเห็นของสวนงานและนําเสนอตอที่ประชมุ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือดําเนินการวิเคราะหตนทุนของ
ทุกหลักสูตร และใหทราบตนทุนที่แทจริงและนําไปสูการปรับการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราที่เหมาะสม 
ทั้งยังมีการยกเลิกและแกไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาหลายฉบับ เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากมีประกาศจํานวนหลายฉบับเกี่ยวกับการจายเบี้ยประชุมและคาตอบแทนที่มีการกําหนด
อัตราการจายที่มากเกินความจําเปน และขาดความชัดเจนในการเบิกจาย เพ่ือใหเปนไปตามคําแนะนําของ 
สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดชลบุรี รวมถึงมีการรางประกาศมหาวทิยาลัยบูรพากําหนดแนวปฏิบัติในการยืมเงิน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดเสนอคณะกรรมการรางและกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยแลว ซึ่งรางดังกลาวไดมีการกําหนดการตรวจสอบการยืมเงินของผูยืมระหวางสวนงานกับกองคลัง
และทรัพยสิน เพ่ือมิใหผูยืมเงินยืมเงินซํ้าซอน มีการกําหนดคุณสมบัติของผูยืมเงิน การสงใชเงินยืม การขอขยาย
ระยะเวลาการยืมเงิน และเมื่อมีการติดตามทวงถามแลวไมมีหนังสือแจงการขอขยายระยะเวลาการยืมเงินกอง
คลังและทรัพยสินจะดําเนินการหักเงินเดือน ซึ่งปจจุบันกองคลังและทรัพยสินไดมีการจัดทําระบบสําหรับ 
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การติดตามทวงถามการยืมเงินสงทาง E-mail ของผูยืม โดยคาดวาจะเริ่มใชงานในปงบประมาณ 2562 หลังจาก
ที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหยกเลิกการจัดสงหนังสือติดตามไปยังสวนงาน นอกจากนี้ ยังมีระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ มิติ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากแหลง
ฐานขอมูลเดียวกันในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน ระบบงานสารบรรณ (e-Document) ระบบบัญชีสามมิติ 
ระบบการประชุม (e-Meeting) สงผลใหสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินงาน เชน การนําระบบริสแบนดมาใชในการวางแผนการจัดการระบบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีการใหบริการดานตาง ๆ ตามพันธกิจที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียไดทุกกลุมท่ีมีความหลากหลายไดเปนอยางดี อาทิ การพัฒนาหลักสูตรที่ได
มาตรฐานท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการทางดานการประกอบ
วิชาชีพ มีการประสานงานใหธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เพ่ือเปดสาขาในมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ืออํานายความสะดวกใหกับบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งปจจุบันธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดมาต้ังสาขาท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาแลว สวนธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) กําลังปรับปรุงอาคารเดิมเพ่ือการเปดสาขาในมหาวิทยาลัยบูรพาตอไป โดยระหวางนี้  
ไดใหบริการในรูปแบบของรถโมบาย (Mobile) อีกท้ังยังมีการใหบริการทางวิชาการ เพ่ือใหชุมชนเขมแข็งและ
ยั่งยืน ซึ่งดําเนินการโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย การใหบริการขอมูลขาวสารหลากหลายชองทาง 
เชน เว็บไซต ยูทูป สารมหาวิทยาลัยบูรพา และแผนพับประชาสัมพันธ รวมถึงการขยายโอกาสใหแกประชาชน
ทั่วไปไดรับการบริการจากสถาบันอยางเสมอภาคและท่ัวถึง ในรูปแบบวิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขต
สระแกว 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 มหาวิทยาลัยบูรพาบริหารงานโดยคํานึงถึงหลักภาระรับผิดชอบที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิเชน  
มีคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีอํานาจหนาที่อนุมัติการใหปริญญา อนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  
อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวมหรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษารวม 
ของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
มีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรับผิดชอบงานดานบัณฑิตศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย มีการจัดทํา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ซ่ึงผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 แลว และอยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนรับฟงปญหาและ
ขอขัดของตาง ๆ เพ่ือกําหนดอํานาจของผูมีอํานาจอนุมัติ ขั้นตอนการอนุมัติ และรายละเอียดที่ครอบคลุม 
ทุกดานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงินรับ การเงินจาย การบัญชีและการรายงาน การอนุมัติใหทําการใด  
และมาตรการดําเนินการกับผูฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มีการจัดทําประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 003/2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารของสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2560 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารของสายสนับสนุนวิชาการ ใหไดผูที่มีความรูความสามารถ และมีสมรรถนะที่
เหมาะสมกับการบริหารงาน นอกจากน้ี มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ือรองรับการใชงานของนิสิต รวมถึง
การแสดงบทบาทผูนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ผานกิจกรรมสาธารณะ  
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การบริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬาของแตละสวนงาน ตามพันธกิจ 
และพันธกิจท่ีกําหนดไวของมหาวิทยาลัย 
5. หลักความโปรงใส (Transparency) 
 มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินงานดวยความโปรงใส มีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
การเงินและทรัพยสิน การบริหารและการดําเนินงาน และกิจการอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยหรือนายกสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานถูกตองตามขอบังคับและระเบียบที่กําหนดไว ทั้งยังมีสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน ทําหนาที่ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลยัทุกรอบปบัญชี 
มีการเผยแพรระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่มิใชวาระลับ รวมถึงมีการสื่อสารผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยผานสื่อตาง ๆ เชน เว็บไซตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใหประชาคมและผูที่เกี่ยวของทราบ 
นอกจากน้ี ยังจัดใหมีการเขารับฟงการแสดงวิสัยทัศนในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาอีกดวย 
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
 มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินงานโดยยึดหลักการมีสวนรวม ทั้งจากผูบริหาร บุคลากร นิสิต และ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย มีระบบสายตรงอธิการบดี เพ่ือใหสามารถติดตอหรือรองเรียนตอผูบริหารได ทั้งยังเปด
โอกาสใหบุคลากรหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการชุด
ตาง ๆ และมีการจัดประชุมอยางเปนประจํา เชน คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมเปนคณะกรรมการท่ีมีความรูความสามารถ และมี
ประสบการณดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับดานอุดมศึกษา มีสภาพนักงานเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแก
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาและอธิการบดีในการบริหารงาน รวมถึงการสรางและ
สงเสริมความสามัคคีในหมูผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยบูรพายังใหความสําคัญกับ
ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
ที่สําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ อีกทั้งยังสงเสริมให
นิสิต และผูมสีวนไดสวนเสียตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่สําคัญของมหาวิทยาลัย อาทิเชน การเชิญ
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพารวมจัดกิจกรรมท่ีสําคัญ เชน งานพระราชทานปริญญาบัตร งาน 8 กรกฏ 
รวมถึงงานวิ่งเกียรติบูรพาซึ่งสามารถระดมเงินชวยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาไดถึง 3 ลานบาท 
7. หลกัการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
 สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดที่มีความสําคัญในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ออกกฎระเบียบควบคุมกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร มีอธิการบดีเปน
ผูบริหารสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานไปยังรอง
อธิการบดีฝายตาง ๆ คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือรับผิดชอบดูแลการบริหารงานของคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ทั้งยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ท่ีทํางานเฉพาะกิจเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ 
ตามโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารอางอิงที่ OP) 
8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 เปนหลักในการดําเนินงาน และมีการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงินและทรัพยสินอยางตอเนื่อง  
เพ่ือใหการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ประหยัด  และปองกัน
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ความเส่ียงในการดําเนินงาน โดยมีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการตาง ๆ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และดํารงไวซึ่งความยุติธรรม ไมวาจะเปน คณะกรรมการ
จัดการเร่ืองรองเรียน คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดทางจรรยาบรรณ คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการรางและกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรูดานกฎหมาย 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
 มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินงานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการมีสวนรวม
ในกิจกรรมประจําปตาง ๆ มีอิสระในการเสนอความเห็นอยางเปดเผยและเหมาะสมในการประชุม สงเสริม  
ใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนใหเขารวมฝกอบรมในสวนที่เกี่ยวของกับงาน 
ที่รับผิดชอบ การแกไขปรับปรุงสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมกัน  
โดยไดจัดทําประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 001/2561 เร่ือง ระเบียบปฏิบัติการ
ดําเนินงานจัดสวัสดิการ สําหรับผูปฏิบัติงานในสวนงาน พ.ศ. 2561 และไดยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมดเพ่ือใหบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยไดรับสวัสดิการที่เทาเทียมกัน  
และในระยะยาวมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสวัสดิการ  
พ.ศ. 2561 รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนิสิตทั่วไป และผูที่มีความบกพรองทางรางกายดวย 
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus oriented) 
 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยมุงเนนฉันทามติ ยึดหลักการของการมีสวนรวมทางความคิด 
ซึ่งกันและกัน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ เชน  ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา การรับฟงขอเสนอแนะจากท่ีประชุมสัมมนาตาง ๆ ซ่ึงไดเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  
ในการออกกฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 กระบวนการดําเนินการตามหลักนิติธรรม มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เชน คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดทางจรรยาบรรณ มีหนาที่
พิจารณาและวินิจฉัยวาพนักงานและลูกจางกระทําความผิดจรรยาบรรณหรือไม อยางไร และแตงตั้ง
คณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด 
ทางจรรยาบรรณ เปนตน โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการกระทําความผิดจรรยาบรรณ ดังนี้ 
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ขั้นตอนการพิจารณาการกระทําความผิดจรรยาบรรณ 
 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(FLOW CHART) 

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน/
รายละเอียด 

เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา
ดําเนินการ 
(วันทําการ) 

  
ความปรากฏวา 

มีผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 

   

ผูบังคับบัญชา
ของ 

ผูถูกกลาวหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

        กรณีผูบังคับบัญชามีความเห็น 
ในชั้นตนวา ขอกลาวหาดังกลาวเปน 
การกระทําความผิดจรรยาบรรณทีเ่ปน
ความผิดวนิัยดวย ใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาดําเนนิการทางวินัย ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธกีารในการดําเนนิการทางวินัยของ
พนักงานและลูกจางในมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2554 โดยไมตองแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนการกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณ (ขอ 46) 

เอกสารและหลักฐานทีเ่กี่ยวของกับ 
ขอกลาวหาวามีผูใดกระทําความผิด
ทางจรรยาบรรณ 

- 

 
ผูบังคับบัญชา

ของ 
ผูถูกกลาวหา 

 กรณีดําเนินการทางจรรยาบรรณ :  
        จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําความผิดจรรยาบรรณ 
ลงนามโดยหัวหนาสวนงานของผูถกู
กลาวหา คณะกรรมการฯ ประกอบดวย
บุคคล ดังนี ้

1.  ประธานกรรมการ (แตงต้ังจาก 
ผูดํารงตําแหนงบริหารหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ไมต่ํากวา หรอืเทียบเทากับ 
ผูถูกกลาวหา) 

2.  กรรมการอยางนอย 2 คน  
โดยใหคนหนึ่งเปนเลขานุการ (ตองมี 
คนหนึ่งเปนนิตกิรหรือผูไดรับปรญิญา 
ทางกฎหมาย) 
       พรอมทั้งรายงานเรื่องรองเรียน 
การกระทําความผิดจรรยาบรรณ 
ใหมหาวิทยาลัยทราบ (ขอ 45) 

 
1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําความผิด
จรรยาบรรณ 
2.  แบบรายงานเรื่องรองเรียนการ
กระทําความผิดจรรยาบรรณ 

� กรณีผูถูกกลาวหาเปน
คณาจารยหรอืผูทํางานวิจัย : ใหใช
แบบ จบ-อ 01 

� กรณเีปนขาราชการ  
หรือพนกังานสายสนับสนนุ : ใหใช

แบบ จบ 01 

 
การรายงาน

เรื่อง
รองเรียน 

การกระทํา
ความผิด

จรรยาบรรณ
ใหรายงานตอ
มหาวิทยาลัย 
ภายใน 7 วัน
นับแตไดรับ

เรื่องรองเรียน 

คณะกรรมการ
สอบสวน 
การกระทํา
ความผิด

จรรยาบรรณ 
(ชุดเล็ก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ดําเนนิการสอบสวนและรวบรวม
ขอเท็จจริง รวมทั้งวินิจฉัยวามกีารกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณตามที่กลาวหา
หรือไม และพฤติการณของการกระทําผิด
จรรยาบรรณดังกลาวเปนความผดิวินัย
หรือไม (ขอ 47 - 49) ดังนี้ 

1. แจงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนการกระทําความผิดจรรยาบรรณ
ตอคณะกรรมการ 
       2. แจงคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวนการกระทําความผิดจรรยาบรรณ
ตอผูถกูกลาวหา โดยใหแจงดวยวาผูถกู
กลาวมีสทิธิในการคัดคานคณะกรรมการ 
15 วัน นับแตวันไดรับคําส่ังฯ  

1. เอกสารและหลักฐานทีเ่กี่ยวของ
กับขอกลาวหาวามีผูใดกระทํา
ความผิดทางจรรยาบรรณ 
2. หนังสือแจงคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนการกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณถึงคณะกรรมการ  
และผูถกูกลาวหา 

ภายใน 60 
วัน นับแต

ไดรับแตงตั้ง 
สามารถ

ขยายเวลา 
ไดไมเกิน 
2 ครั้ง / 

ครั้งละไมเกิน 
30 วัน 

เบ้ืองตนใหพิจารณาวาขอกลาวหา
ดังกลาวเปนความผิดจรรยาบรรณที่

เปนความผดิวินัยดวยหรอืไม 

ดําเนินการสอบสวนการกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณ 

ถาไมเปนความผดิวินัยให
ดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

โดยเร่ิมจาก 
รายงานเรื่องรองเรียนการ

กระทําความผิดจรรยาบรรณ
ตอมหาวิทยาลัย 
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ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(FLOW CHART) 

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน/
รายละเอียด 

เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา
ดําเนินการ 
(วันทําการ) 

 
 
 

       3. ดําเนินการสอบสวนโดยใหโอกาส
ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน 
(ขอ 47) 

คณะกรรมการ
สอบสวน 
การกระทํา
ความผิด

จรรยาบรรณ 
(ชุดเล็ก) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. วินิจฉัยวามีการกระทําความผิด   
    จรรยาบรรณตามที่กลาวหาหรือไม  
2. วินิจฉัยวาพฤติการณของการกระทําผิด 
    จรรยาบรรณดังกลาวเปนความผิดวินัย   
    หรือไม (ขอ 48) 
3. เสนอความเห็นวาควรดําเนินการ  
    อยางไรตอไป หรือลงโทษทาง  
    จรรยาบรรณอยางไร (ขอ 49 วรรคหน่ึง) 
4. เสนอรายงานผลการสอบสวนการ 
    กระทําความผิดจรรยาบรรณ 
    ตอผูมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ  
    (ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา ) 
   (ขอ 49 วรรคหน่ึง) 

1. หนังสือนําเสนอรายงานผล 
    การสอบสวนการกระทําความผิด     
    จรรยาบรรณ 
2. สํานวนการสอบสวนการกระทํา  
    ความผดิจรรยาบรรณ  

กอนครบ
กําหนด

ระยะเวลา
การสอบสวน
การกระทํา
ความผิด

จรรยาบรรณ 

ผูบังคับบัญชา
ของ 

ผูถูกกลาวหา 

 
 
 

1. พิจารณาสํานวนการสอบสวนของ   
    คณะกรรมการสอบสวนการกระทํา   
    ความผิดจรรยาบรรณ  
2. จัดทําหนังสือถึงอธิการบดี ขอเสนอ   
    ความเห็นพรอมสํานวนตอคณะกรรมการ 
    พิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิด   
    จรรยาบรรณตอคณะกรรมการพิจารณา 
    และวินิจฉัยการกระทําความผิด 
    จรรยาบรรณ (ขอ 49 วรรคหน่ึง) 

1. หนังสือนําเสนอรายงานผล 
    การสอบสวนการกระทําความผิด    
    จรรยาบรรณ พรอมความเห็นของ    
    ผูบังคับบัญชาของผูถกูกลาวหา 
2. สํานวนการสอบสวนการกระทํา  
    ความผดิจรรยาบรรณ 

- 

อธิการบดี 

 รับทราบ และเสนอรายงานผลการ
สอบสวนและเสนอเรือ่งตอคณะกรรมการ
พิจารณาและวนิิจฉัยการกระทําความผิด
จรรยาบรรณ 

สํานวนการสอบสวนการกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณ 

- 

คณะกรรมการ
พิจารณาและ
วินิจฉัยการ

กระทําความผิด
จรรยาบรรณ 
(ชุดใหญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาสํานวนการสอบสวนของ  
    คณะกรรมการสอบสวนการกระทํา    
    ความผิดจรรยาบรรณ 
2. วินิจฉัยและมีมติวาผูถูกกลาวหา 
    กระทําความผิดจรรยาบรรณขอใด  
    และเห็นสมควรตองดําเนินการอยางใด 
    การลงโทษทางจรรยาบรรณมี 3 สถาน  

1. ) ผูบังคับบัญชาตักเตือนเปนหนังสือ
ตามแบบ จบ-อ 02 หรือ จบ 02 

2. ) ผูบังคับบัญชาสั่งเปนหนังสือให
ดําเนินการใหถูกตองภายในกําหนดเวลา 

3. ) ทําทัณฑบนเปนหนังสือตามแบบ 
จบ-อ 03 หรือ จบ 03 

เมื่อผูบังคับบัญชาดําเนินการตาม 1-3 
แลวใหรวมไวในสํานวนการสอบสวน  
(ขอ 49 วรรคสอง, ขอ 51) 

 

รายงานผลการวนิิจฉัยและมตขิอง
คณะกรรมการพิจารณาและวินจิฉัย
การกระทําความผิดจรรยาบรรณ 

- 

คณะกรรมการ
พิจารณาและ
วินิจฉัยการ

 
 
 

        แจงมติคณะกรรมการพิจารณาและ
วินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ 

หนังสือแจงมติคณะกรรมการพิจารณา
และวนิิจฉัยการกระทําความผิด
จรรยาบรรณ 

- 

พิจารณาเสนอรายงาน
ความเห็นตอผูมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการ 

วินิจฉัยและลงมต ิ

แจงมติ 
คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย 
การกระทําความผิดจรรยาบรรณตอ

ผูบังคับบัญชาของผูนั้น 

พิจารณาเสนอความเห็นพรอม
สํานวนตอคณะกรรมการพิจารณา
และวนิิจฉัยการกระทําความผิด

จรรยาบรรณ 

รับทราบรายงานผลการสอบสวน
และเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉัยการกระทํา

ความผิดจรรยาบรรณ 
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ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน 
(FLOW CHART) 

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน/
รายละเอียด 

เอกสารที่เก่ียวของ ระยะเวลา
ดําเนินการ 
(วันทําการ) 

กระทําความผิด
จรรยาบรรณ 
(ชุดใหญ) 

 
 
 
 

เพื่อใหผูบังคับบัญชาของผูนัน้ดําเนินการ
ใหเปนไปตามมติ (ขอ 49 วรรคสอง,  
ขอ 51) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผูบังคับบัญชา
ของ 

ผูถูกกลาวหา 

 
 
 
 
 
 

     ดําเนนิการตามมติของคณะกรรมการ
พิจารณาและวนิิจฉัยการกระทําความผิด
จรรยาบรรณ (ขอ 49 วรรคสอง) 

 

 - 

ผูบังคับบัญชา
ของ 

ผูถูกกลาวหา 

 
 
 
 
 

    เม่ือผูบังคับบัญชาดําเนนิการตามมติ
ของคณะกรรมการพิจารณาและวินจิฉัย
การกระทําความผิดจรรยาบรรณแลว  
ใหรายงานมหาวิทยาลัยเพือ่บันทึกใน
ทะเบียนประวัติบุคคล หรอืพิจารณา
ดําเนนิการอืน่ ๆ ตอไป (ขอ 51  
วรรคสอง) 

 ทันทีที่
ดําเนนิการ

ตามมติ
เรียบรอยแลว 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1. การดําเนินการทางจรรยาบรรณ  
� กรณีขาราชการ  เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2554 

� กรณีพนักงานมหาวทิยาลัยสายคณาจารยหรือผูทํางานวจิัย  เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย 
จรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย และผูทํางานวิจัย พ.ศ. 2555   

� กรณีพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนนุ  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ 0007/2556 เรื่อง จรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยบรูพา ท่ีมิใชคณาจารย  
และมิใชผูทํางานวิจัย พ.ศ. 2556 

 2. กรณีผูถูกลงโทษทางจรรยาบรรณไมปฏิบตัิตามคําตักเตือน ดําเนนิการไมถูกตอง ฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทําผดิวินัย 
 3. กรณีผูถูกสั่งใหดําเนินการทางจรรยาบรรณใดไมพอใจคําสั่งดังกลาวใหอุทธรณตอคณะกรรมการอทุธรณและรองทุกขประจาํ 

มหาวิทยาลยัไดภายในสามสิบวันนับแตไดรับทราบคาํสั่ง  

ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉยัการกระทํา

ความผิดจรรยาบรรณ 

รายงานผลการดําเนินการ
ตอมหาวิทยาลัย 
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สัญลักษณ ชื่อเรียก ความหมาย 
 
 
 
 

การนําขอมูลเขา – ออกโดยท่ัวไป 
(general input/output) 

แทนจุดที่จะนําขอมลูเขาหรือออกจากระบบคอมพิวเตอร
โดยไมระบุชนิดของอุปกรณ 

 
 
 
 

การตัดสินใจ (decision) แทนจุดที่จะตองเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง 

 
 
 

การปฏิบัติงาน (process) แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง 

 
 
 

ทิศทาง (flow line) แทนทิศทางขั้นตอนการดําเนินการซึ่งจะปฏิบตัิตอเนื่องกัน
ตามหัวลูกศรชี ้

 จุดเช่ือมตอ (connection) แทนจุดเช่ือมตอของผังงานเม่ือใชสัญลักษณเพื่อใหดูงาย 
 

 
 
 

เริ่มตนและลงทาย (terminal) แทนจุดเริ่มตนและลงทายของผังงานของโปรแกรมหลักและ
โปรแกรมยอย 

 
จัดทําโดย : กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

ประเด็นท่ี 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนนิการจัดการ
ความรูตามระบบ  

มหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดวิสัยทัศนของการจัดการความรู (Knowledge Vision) ไววา “พัฒนาและ
สงเสริมการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และศาสตรสําคัญท้ัง 7 ดาน ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการกาวนําไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยที่เปนขุมปญญา 
ตะวันออกเพ่ืออนาคตของประเทศ และกาวเขาสูอาเซียน” 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีระบบการจัดการความรู โดยมีขั้นตอนปรากฏในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
นโยบายดานการบริหารจัดการความรู มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เพ่ือการสงเสริม 
สนับสนุน และกํากับติดตามการดําเนินการดานการบริหารจัดการความรู ของทุกสวนงานในมหาวิทยาลัย
บูรพา เปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้   
  ขอ 1 กําหนดแนวทางการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  

ขอ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกสวนงานพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความรู 
ตามพันธกิจของสวนงาน  
  ขอ 3 สนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการจัดการความรูในภาพรวม            
ของมหาวิทยาลัยและสวนงาน 
  ขอ 4 สงเสริมใหมีการเผยแพรองคความรู และกิจกรรมดานการจัดการความรูสูสาธารณชน 

ขอ 5 จัดใหมีระบบการติดตาม ประเมินผล และนําผลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการความรูอยางตอเนื่องใหทุกสวนงาน 
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 เพ่ือขับเคล่ือนใหระบบดังกลาวมีการดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิผล จึงไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0620/4558 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมี
หนาท่ี ดังนี้ 
  1. กําหนดแนวทางการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
  2. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกสวนงานมีการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบ 
  3. สงเสริม สนับสนุนใหมีการเผยแพรองคความรูและกิจกรรมดานการจัดการความรูสู
สาธารณชน 
  4. กํากับดูแลหรือจัดวางระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู 

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู ไดมีการจัดประชุม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคาร 
ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย และครั้งที่ 2 ในวัน
อังคารท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือกําหนดแนวทางการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหจัดทําคูมือการจัดการความรู มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเปนแนวทางใหกับสวนงาน
ไดดําเนินงานดานการจัดการความรู และเพ่ือใหเกิดประโยชนในการเชื่อมโยงขอมูลองคความรูในทุกสวนงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยไดรับความรวมมือจากกองบริการการศึกษา สํานักคอมพิวเตอร และสวนงานตาง ๆ จึง
ไดมีการจัดทําฐานขอมูลการจัดการความรูขึ้น เผยแพรองคความรูตาง ๆ ผานทางเว็บไซต ของมหาวิทยาลัย 
(http://km.buu.ac.th) พรอมน้ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําบันทึกถึงสวนงานใหมีการจัดทําการจัดการความรู และ
เปนการกระตุนใหทุกสวนงานบันทึกผลการดําเนินงานลงระบบ (http://km.buu.ac.th) ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหเกิดการตอเนื่องเปนประจําทุกป และไดทําการประเมินผลการดําเนินงานในระบบดวย ซึ่งพบวามีการ
จัดทําการจัดการความรู  ในจํานวนไมมากเทาที่ควร และนําผลการประเมินจากทุกสวนงานมาคัดแยกไว 4 
ดาน ไดแก (1) ดานการเรียนการสอน (2) ดานการวิจัย (3) ดานการบริการวิชาการ และ (4) ดานการสงเสริม
ความเปนเลิศของศาสตรตาง ๆ ที่เปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือใหการดําเนินการระบบการจัดการความรู บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีจะนําเรื่องที่เปนแนวปฏิบตัิ 
ที่ดี และเรื่องที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสงเสริมหรือพัฒนา จึงมีการแตงตั้งคณะทํางานฝายเลขานุการระบบ
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือใหคณะทํางานฯ มีหนาที่ ดังนี้ 
  1. เสนอระบบการบริหารยุทธศาสตร การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู  
ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยบูรพา และทําหนาที่เปนฝายเลขานุการในการบริหารระบบดังกลาว 

2. ออกแบบระบบกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แผนการบริหาร 
ความเส่ียง และแผนการจัดการความรู  

3. วิเคราะหและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามระบบการบริหารยุทธศาสตร  
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู และรายงานใหอธิการบดีทราบ 
 โดยคณะทํางานฝายเลขานุการระบบยุทธศาสตร การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู 
มหาวิทยาลัย จะถายทอดเปาหมายในการจัดการความรูใหแกสวนงานตาง ๆ เพ่ือแสวงหาองคความรูและ 
แนวปฏิบัติที่ดีและนํามารวบรวมจัดเก็บไวในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (http://km.buu.ac.th)  
 ในรอบปการศึกษา 2560 สํานักงานอธิการบดี ซึ่งเปรียบเสมือนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย จําเปนที่จะตองมีการยกระดับบุคลากรในองคกร ไปสูการเปนบุคลากรระดับมืออาชีพ ดวย 
การจัดกิจกรรมเพ่ือนํารองในการสรางระบบการจัดเก็บองคความรูจากบุคลากร/ผูปฏิบัติงาน ที่มีความชํานาญ
และเชี่ยวชาญในตําแหนงที่รับผิดชอบ หรือจากเอกสาร ใหอยูในระบบและรูปแบบที่ทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรูได ดังน้ัน จึงมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดการความรูดานการใหบริการ  ซึ่งผลที่ไดรับ
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สามารถกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริการ และเผยแพรตอท่ีประชุมคณะกรรมการประสานงานสํานักงาน
อธิการบดี เพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานตอไป 

 
ประเด็นท่ี 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการและสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยบูรพามีกระบวนการในการกํากับติดตามผลการดําเนินเนินงานตามแผนการบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดอัตรากําลัง (capacity) ของแตละสวนงาน 
พิจารณาจากพันธกิจ จํานวนหลักสูตร เงื่อนไขของสภาวิชาชีพ (ถามี) และจํานวนนิสิต  

ดาํเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือกํากับและติดตาม
กระบวนการสรรหา วาจาง และบรรจุ ใหถูกตองตามหลักเกณฑในการสรรหา วาจาง และบรรจุ ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงตางๆ  

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ซ่ึงประกอบดวยหัวหนาสวนงานทุกสวนงานทุกเดือน  
มีการจัดสวัสดิการใหกับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ และรายงานดานการเงินในการจัดสวัสดิการ
ของทุกสวนงานเปนรายป  

เปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษา อบรม สัมมนา เพ่ิมพูนทักษะความรู (capability) เพ่ือเปนการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสามารถติดตามการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไดจากระบบ
ติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร ออนไลนผาน https://strategy.buu.ac.th มีการทําขอตกลง
การปฏิบัติงานเพ่ือขับเคล่ือนใหงานของมหาวิทยาลัยสําเร็จ มีหลักเกณฑและวิธีการในการยายผูปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและระบบหากจําเปน 

 
ประเด็นท่ี 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนนิงาน 

ดานการประกันคุณภาพ ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุงพัฒนาระบบบริหารไปสูการสมัครรับรางวัล
คุณภาพแหงชาติ Thailand Quality Award (TQA) มหาวิทยาลัย เริ่มดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับสถาบันและคณะ 
ในปการศึกษา 2558 – 2560 และจะใชระบบ EdPEx/TQA ในปการศึกษา 2561 โดยในปการศึกษา 2560 
มีจํานวน 11 สวนงานนํารองใชระบบ EdPEx ประกอบดวย คณะแพทยศาสตร สํานักงานอธิการบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ สถาบันภาษา คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวชศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา สํานักคอมพิวเตอร และ 
คณะวิทยาศาสตร และใชระบบ AUN-QA สําหรับระดับหลักสูตร  ในการนี้ ผูบริหารกําหนดนโยบายใหทุก 
สวนงานนําเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา มาใชในการบริหารงานประจําวันอยางสม่ําเสมอ และจัดทํา
โครงการฝกอบรมผูตรวจประเมิน EdPEx ภายในองคกร โดยในปการศึกษา 2560 มีผูประเมินคุณภาพตามเกณฑ 
EdPEx จํานวน 30 คน โดยผูประเมินฯ ทั้ง 30 คนไดลงฝกประสบการณในประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สําหรับสวนงานนํารอง จํานวน 11 สวนงาน และมหาวิทยาลัยบูรพา จะดําเนินการสรางผูประเมินคุณภาพ 
ตามเกณฑ EdPEx ใหเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทุก ๆ ป 
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มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดใหมีการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังระดับสถาบัน ระดับสวนงาน และระดับหลักสูตร โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยซึ่งมุงสูความเปน 
เลิศระดับนานาชาติ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีมติใหใชระบบ AUN-QA 
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และระบบ EdPEx ในระดับสวนงาน
และสถาบัน ในปการศึกษา 2561 ทั้งน้ี ในการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2560 มีจํานวน 11 สวนงาน 
ไดริเร่ิมเปนสวนงานนํารองใชระบบ EdPEx ในการบริหารและประเมินองคกรแลว 

2. ในปการศึกษา 2560 - 2561 มหาวิทยาลัย ต้ังเปาหมายสรางอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร ใหเปนผูตรวจประเมิน AUN-QA และผูบริหารสวนงาน ใหเปนผูตรวจประเมิน EdPEx เพ่ือรองรับ 
การบริหารหลักสูตร บริหารองคกรตามเกณฑคุณภาพดังกลาว โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
   2.1  ผูตรวจประเมิน AUN-QA (ภายใน) จํานวน 115 คน 
   2.2  ผูตรวจประเมิน AUN-QA (ทปอ.) จํานวน 48 คน 
   2.3  ผูตรวจประเมิน EdPEx (ภายใน) จํานวน 30 คน 
  3.  เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎกระทรวง 
ศึกษาธิการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีมติ ใหจัดทําเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา BUU-QA system ที่ประกอบดวย EdPEx, AUN-QA ระบบงานสําคัญของมหาวิทยาลัย
ไดแก การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิต รวมถึงผลลัพธของกระบวนการ ซ่ึงจะเริ่ม
ดําเนินการในชวงตนปงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดมีการ ยกราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ระบบ BUU QA System 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระหวางปการศึกษา 2557 – 2560 
 

 
 

แผนภูมิที่ C.9-1  รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑกํากับมาตรฐาน   
 

       พบวา หลักสูตรผานเกณฑกํากับมาตรฐานมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 25๖๐

68.22
86.86

89.58 91.60

รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑกํากับมาตรฐาน

ปการศึกษา 2560 



 หนา 142 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

  การควบคุมคุณภาพ 
1) มหาวิทยาลัย ไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเผยแพร 

ทางเว็บไซต ของงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา  http://qa.buu.ac.th เพื่อกําหนด 
ใหสวนงานทุกสวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสวนงาน และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในสวนงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารสวนงานที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และจากผลการดําเนินงานที่ผานมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
ทุกสวนงานมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 

2) ระดับหลักสูตร จะดําเนินการตามขอกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับตาง ๆ  
และหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA โดยหลักสูตร สวนงาน และมหาวิทยาลัย  
เปนผูกํากับดูแลตามลําดับขั้น 

3) ระดับสวนงาน และระดับสถาบัน ดําเนินการตามเกณฑ CUPT QA ประกอบดวย 
Core Indicators 13 ตัวบงชี้ และ Selective Indicators 4 ตัวบงชี้ 

4) ทุกหลักสูตรและทุกสวนงานตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกป 
และมหาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ และดําเนินการประชาสัมพันธ 
ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาไดรับทราบโดยทั่วกัน 

การตรวจสอบคุณภาพ 
1) มหาวิทยาลัย กําหนดใหทุกสวนงาน แตงตั้งคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางาน เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสวนงาน  
และใหสวนงานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสวนงาน เพ่ือพรอมรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่มหาวิทยาลัยบูรพาแตงตั้ง และใหรายงานผลการประเมิน 
ตอมหาวิทยาลัยบูรพา รับทราบ 

2) มหาวิทยาลัย กําหนดใหทุกสวนงานที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
นําผลที่ไดจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ไปกําหนดมาตรการและรายละเอียดวิธีการดําเนินการตามมาตรการ เพ่ือการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของผลการดําเนินการของหลักสูตร/สวนงานตามตัวบงชี้ใหสูงยิ่งขึ้นตอไป 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร ระดับสวนงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง CUPT QA เสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามกําหนดเวลา และจัดสงรายงานฯ 
ดังกลาว ในรูปแบบของ PDF files และขอมูลพ้ืนฐาน (common data set) ผานระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ทุกป 

2) จากขอเสนอแนะท่ีไดจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ฝายวิชาการไดระบุผูรับผิดชอบที่เก่ียวของในแตละตัวบงชี้
และใหสวนงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการ หรือหากยังไมมีการดําเนินการ ใหแจงปญหา - อุปสรรค 
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ใหมหาวิทยาลัยทราบ ซ่ึงจะมีการติดตามความคืบหนาเปนระยะ ๆ พรอมทั้งสรุปเสนออธิการบดี และใหนําผล
การดําเนินงานตามจุดออน/จุดที่ควรพัฒนา และขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ผานมา ไปรายงานในผลการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษาถัดไป โดยมีเปาหมายใหผล 
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ มีการพัฒนาข้ึนจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสวนงาน/ 
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือทําหนาที่วิเคราะหผลการประเมินจากรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วางแผนรวมกับสวนงานที่เกี่ยวของเพ่ือปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และติดตามการดําเนินงานตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาว 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยบูรพาระหวางปการศึกษา 2558 – 2559 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา  

    2558 – 2559 ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปการศึกษา 2558 – 2560 
ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

ตัวบงชี้หลัก  
 C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 2 3 
C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 3 3 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 2 3 
C.4 ผลงานของผูเรียน 2 3 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย 2 3 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3 3 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 2 4 
C.8 การบริหารและจัดการของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
     C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 4 
     C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 2 4 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารสถาบัน 2 4 
C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 3 3 
C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 2 3 
C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน 4 4 
C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 3 
ตัวบงชี้เลือก  
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 3  4 
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/ 
     full - time of  international students 

2 3 

S.3 Green University 2 3 
S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 2 3 
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สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

สวนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะกรรมการปรับปรุง 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสวนงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสวนงาน และ

ระดับมหาวิทยาลัย 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสวนงาน 

จากตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเทียบจากปท่ี 
ผานมามีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนดังนี้ 

1. ระดับคะแนนเทาเดิม จํานวน 5 ตัวบงชี้ ไดแก C.2 C.6 C.10 C.12 และ C.13คิดเปนรอยละ 27.78 
2. ระดับคะแนน เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จํานวน 9 ตัวบงชี้ ไดแก C.1 C.3 C.4 C.5 C.11 S.1 S.2 S.3  

และ S.4 คิดเปนรอยละ 50.00 
3. ระดับคะแนน เพ่ิมข้ึน 2 คะแนน จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก C.7 C.8.1 C.8.2 และ C.9 

คิดเปนรอยละ 22.22 
4. ระดับคะแนน 3 จากระดับคะแนน 7 จํานวน 12 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 66.67 
5. ระดับคะแนน 4 จากระดับคะแนน 7 จํานวน 6 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 33.33 

 
โครงสรางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา 145 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน  
Rating  Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารสถาบัน 5 
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ตัวบงชี้ท่ี C.10 :   บุคลากรไดรับการพัฒนา  
สัมพันธกับเกณฑระดับหลักสูตร :  AUN 6.1, AUN 6.5, AUN 6.6, AUN 7.1, AUN 7.4 และ AUN 7.5 
 
Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีการกําหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู 
 ความสามารถดานตาง ๆ  

- บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดความตองการในการพัฒนาตนเองหรือไม อยางไร 
  
ผลการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป การพิจารณา
บุคลากรไดรับการพัฒนาในภาพรวมโดยคิดจาการประเมินตนเองของทุกหลักสูตร  
 นอกจากการพัฒนารวมกันจากหลักสูตรที่จัดโดยสวนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (common 
course) สวนงานมีกําหนดนโยบาย ระยะเวลา งบประมาณ ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรูความสามารถ
ดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับศาสตร (discipline) ของตนเองที่ไมขัดตอขอกําหนดของมหาวทิยาลัยได ทั้งดาน 
การอบรม การทดลองปฏิบัติงาน การรักษาการ การนําเสนอผลงาน เปนตน 
 บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดความตองการในการพัฒนาของตนเอง โดยสะทอนจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจําปในปกอนหนา เพ่ือมาพัฒนาในปตอไป ทั้งนี้ ในระหวางป หากบุคลากรตองการพัฒนา
ตนเองเพ่ิมข้ึนตามความตองการในการพัฒนาของตนเองก็สามารถเสนอใหหัวหนาสวนงานพิจารณาไดเปน 
รายกรณี 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 จากแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีกําหนดไว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
ตนเองและความกาวหนาตามสายงานที่ปฏิบัติ และการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรในตําแหนง
ตาง ๆ  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสามารถแจกแจงได ดัง
ตารางที่ C.10-1 
 

ตารางที่ C.10-1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

โครงการ ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การนําไปใชประโยชน 

โครงการอบรม  “การเตรียม
ความพรอมเขาสู พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กองคลังและ
ทรัพยสิน 

ผูปฏิบัติงาน
การเงินและ
พัสดุ 

15 - 16  
สิงหาคม  
พ.ศ.2560 

เพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความรูความเขาใจดาน
การจัดซื้อจัดจางตาม 
พ.ร.บ.ฉบับใหม  และ
เพ่ือลดความเส่ียงอันเกิด
จากการปฏิบัติงาน 
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โครงการ ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การนําไปใชประโยชน 

โครงการเสวนาระบบบัญชี
สามมิติและงานบัญชี   

กองคลังและ
ทรัพยสิน 

ผูปฏิบัติงาน
การเงินและ
พัสดุ 

28 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 

เพ่ือพัฒนาทักษะใน 
การปฏิบัติงาน สราง
ความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพและเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเสวนาดานพัสดุ กองคลังและ
ทรัพยสิน 

ผูปฏิบัติงาน
การเงินและ
พัสดุ 

วันที่  27  
ธันวาคม พ.ศ.
2560  และ
วันที่ 20 
กรกฎาคม  
พ.ศ.2561 

เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
สายงานอาชีพ และ
รองรับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
ใหเปนแนวทางเดียวกัน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใชงานระบบบุคลากร
อิเล็กทรอนิกส  เมนูการเลื่อน
เงินเดือน” 

กองบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

ผูปฏิบัติงาน
ดานบุคคล 

วันที่  28  
สิงหาคม  
พ.ศ.2560   

เพ่ือใหการดําเนินการ
เลื่อนเงินเดือนประจําป
เปนไปดวยความถูกตอง  
และรวดเร็ว โดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

โครงการอบรม เรื่อง 
"กฎหมายพึงรูสําหรับผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 

กองบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

ผูบริหารและ
บุคลากร
ผูเกี่ยวของ 

วันที่ 8 มีนาคม 
พ.ศ.2561 

เพ่ือพัฒนาใหเกิดความรู
ความเขาใจดานกฎหมาย 
และชวยลดความเสี่ยง
ดานการบริหารงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดทําผลงานวิจัย
เพ่ือขอกําหนดตําแหนง
ชํานาญการ 

กองบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

ผูปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน
วิชาการที่มี
คุณสมบัติตาม
เกณฑการขอ
กําหนดตําแหนง 

วันที่ 5,26
กรกฎาคม  
พ.ศ.2561 
วันที่ 30  
สิงหาคม  
พ.ศ.2561 
วันที่ 20  
กันยายน  
พ.ศ.2561 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนวิชาการเกิด
ความรู ความเขาใจ ใน
การจัดทําผลงานวิจัย 
เพ่ือประกอบการขอ
กําหนดตําแหนงทาง
วิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 

โครงการอบรม เรื่อง “การให
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย วา
ดวยการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและ

กอง
กฎหมาย 

บุคลากรจากทุก
สวนงานภายใน
มหาวิทยาลัย   

วันที่  5 
กรกฎาคม 
พ.ศ.2561 

เพ่ือนําความรูที่ไดรับมา
ประกอบวินิจฉัยปญหา
และสรางแนวทางการ
ปฏิบัติงานตอสวนรวม 
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โครงการ ผูรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การนําไปใชประโยชน 

ประโยชนสวนรวม 
(ผลประโยชนทับซอน)” 

ในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครงการอบรม “สรางนักวิจัย
รุนใหม” (ลูกไก) รุนที่ 5 วันที่ 
7-11  สิงหาคม พ.ศ.2560 

กองบริหาร
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

บุคลากรที่
ปฏิบัติงานดาน
การวิจัย 

วันที่  7-11  
สิงหาคม  
พ.ศ.2560 

เพ่ือนําความรูที่ไดไปทํา
วิจัย และปรับปรุง
กระบวนการวิจัยได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน 

กองกิจการ
นิสิต 

ผูปฏิบัติงาน 
กองกิจการนิสิต 

วันที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ.
2560 
วันที่ 31 
มกราคม พ.ศ.
2561 
วันที่ 4 
เมษายน พ.ศ.
2561 

เพ่ือพัฒนาทักษะใน 
การปฏิบัติงานดวย
เทคโนโลยี 

โครงการเสวนาการพัฒนา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสและการจัดเก็บ
เอกสาร (e-Document) 

กองกลาง ผูปฏิบัติงาน
ดานธุรการและ
สารบรรณ  

วันที่ 6 
กันยายน  
พ.ศ.2561 

เพ่ือนําความรูและ
แนวทางไปปฏิบัติงาน 
ไดอยางเรียบรอยและ 
มีประสิทธิภาพ 

 

 นอกเหนือจากโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่กลาวมาขางตน สวนงานตาง ๆ    
เชน  สํานักคอมพิวเตอร  สํานักหอสมุด  และคณะตาง ๆ  ยังไดมีการจัดโครงการฝกอบรมใหความรูแก
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  เพ่ือนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  โดยมีแนวโนมในการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน  นอกจากนี้
สวนงานตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  ยังไดพิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยอางอิงขอมูลจากแบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยบูรพาเปนแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) ซึ่งเปนตัวกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในสวนงานใหมี
การพัฒนาความรู ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่จะนําไปสูการพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

  

การกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกสวนงานในสังกัดจัดใหมีการกําหนดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของบุคลากร เปนประจําทุกปงบประมาณ ในการดําเนินการดังกลาว สวนงานภายในมหาวิทยาลัย 
ไดมีการพิจารณาแนวทางและเปาหมายการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของของแตละสวนงาน ซ่ึงเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย จากนั้นผูบังคับบัญชาของแตละสวนงานจะทําการพิจารณามอบหมายงาน
ใหกับบุคลากรภายในสวนงานท่ีสังกัด พรอมทั้งดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนที่อยู
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ในความรับผิดชอบ เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาใชเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนดังน้ี 
 1)  กระบวนการของแผนการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรตามแบบขอตกลงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจาง  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชแบบสรุปการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยบูรพาเปนแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan : IDP) ซึ่งเปนตัวกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในสวนงานใหมี 
การพัฒนาความรู ทักษะ และพฤติกรรมการปฏบิัติงานที่จะนําไปสูการพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) และเปนการเตรียม 
ความพรอมใหมีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงที่สูงข้ึนในอนาคต 
หรือตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดกําหนดไว 
 2)  ตัวช้ีวัดของแผนการพัฒนาบุคลากร 
   บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานโดยเปนไปตามแบบขอตกลง     
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจาง  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชแบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยบูรพา 
 3)  เปาหมายของแผนการพัฒนาบุคลากร 
   บุคลากรมีการเรียนรูและพัฒนาทักษะ ความสามารถอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีข้ึน สงผลทําใหผลงานของหนวยงานดีขึ้นตามไปดวย 
 4)  ผลของแผนการพัฒนาบุคลากร 
   บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องไดนําความรูและทักษะมาประยุกตใชในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ และหนวยงานสามารถวางแผนบริหารจัดการการทํางานไดอยางเปนระบบ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี รวมกับสํานัก
คอมพิวเตอรดําเนินการศึกษาดูงานการประเมินบุคลากรโดยใชระบบ IT  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พรอมท้ังได
จัดประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานและลูกจาง โดยใชระบบ IT  เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป  (KB ชั้น 1)  โดยเชิญหัวหนาสวนงาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการ
ประเมินผลฯ ของสวนงาน  และผูปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบงานบุคคลเขารวมประชุม  เพื่อรับทราบแนวทาง
พัฒนาการประเมินผลการปฏบิัติงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานและลูกจาง โดยใช
ระบบ IT  ซ่ึงการประชุมฯ ในวันดังกลาวมีหัวขอในการประชุมฯ ดังน้ี  
  1. ช้ีแจงแนวทางพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานและลูกจาง โดยใชระบบ IT และรายงานผลการสํารวจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน 
  2. การใชระบบ IT พัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พนักงานและลูกจางในมุมมองของนักพัฒนาระบบ  พรอมนําเสนอรูปแบบของระบบประเมินฯ  
  3. รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งสายคณาจารย และสาย
สนับสนุนวชิาการจากผูเขารวมประชุม 

มหาวิทยาลัยฯ  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง 
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชระบบสารสนเทศ  เพ่ือใหคําปรึกษาเสนอแนะขอมูล ออกแบบระบบ 
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จัดทําระบบ จัดการขอมูล และเชื่อมโยงฐานขอมูลเพ่ือใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง 
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  ใหเปนไปตามขอบังคับ  และประกาศท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัยบูรพากําหนด  ซ่ึงสามารถแสดงไดดังรูปภาพท่ี C.10-1 

 

 
   
แผนภาพท่ี C.10-1 กระบวนการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
สภาพแวดลอมดานบุคลากร 

มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการเพ่ือรักษาบรรยากาศในการทํางานใหเกื้อหนุนและมีความม่ันคงตอการ
ทํางานโดยปรับปรุงสภาพแวดลอม สถานท่ีทํางาน ใหมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเขา
ทํางานสําหรับบุคลากรทุกกลุม ภายใตการกํากับดูแลของทีมผูนําระดับสูง เพ่ือพัฒนาระบบกายภาพ มุงสราง 
สภาพแวดลอมที่ดี เขียว สะอาด และย่ังยืน เนนปรับปรุงภูมิทัศนที่สวยงาม มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมดาน
โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐานเกี่ยวกับจราจรเสนทางการสัญจร และไดนํารถไฟฟามา
ใหบริการโดยไมคิดคาใชจายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนิสิต บุคลากร พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัยยังไดปรับปรุง
ภูมิทัศนรอบสวนนันทนาการ ใหสําหรับบุคลากร คณาจารย นิสิต และบุคคลภายนอกไดมีพ้ืนที่ออกกําลังกาย 
ผอนคลาย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน สงเสริมการใชพลังงานสะอาด มีตนไมและพ้ืนที่สีเขียวหนาแนนและ
การใชประโยชนของพ้ืนที่ดวย 

มหาวิทยาลัยบูรพาดําเนินการเพ่ือรักษาบรรยากาศในการทํางานใหเกื้อหนุนและมีความม่ันคงตอการ
ทํางานโดยปรับปรุงสภาพแวดลอม สถานท่ีทํางาน ใหมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเขา
ทํางานสําหรับบุคลากรทุกกลุม ภายใตการกํากับดูแลของทีมผูนําระดับสูง เพ่ือพัฒนาระบบกายภาพ มุงสราง 
สภาพแวดลอมที่ดี เขียว สะอาด และย่ังยืน เนนปรับปรุงภูมิทัศนที่สวยงาม เปนแบบอยางที่ดีดานการอนุรักษ 
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ในดานสิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดระบบการสนับสนุน
บุคลากร โดยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรไดรับสิทธิและสวัสดิการ เปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ 
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ C.10-2 เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงินชวยเหลือ
เมื่อออกจากงานบําเหน็จบํานาญ คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร กองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพ
ประจําป โดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเปนผูควบคุมและตรวจสอบ มีการ
ออกแบบระบบสวัสดิการ เพ่ือการใหบริการสิทธิและสวัสดิการเหมาะสมกับความหลากหลายของบุคลากร  
โดยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางมหาวิทยาลัย ใหไดรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ซึ่งการไดรับสิทธิใหคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบพบ.) เปนผูพิจารณาโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจะไดรับบริการสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนที่เหมือนกัน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนและปรับปรุงสวัสดิการดานประกันชีวิตกลุม
ใหทุกสวนงานไดรับสิทธิประโยชนที่เทาเทียมกัน และเหมาะสมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ตารางที่ C.10-3 สิทธิและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลยับูรพา 

สถานภาพบุคลากร 
ประเภทสวัสดิการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ขาราชการ � � � � � � - � � � � � 
พนักงานมหาวิทยาลัย � � � � � � � � � � � � 
ลูกจางมหาวิทยาลัย � � � � � � - � � � � � 

 

หมายเหตุ : 1 = บําเหน็จ/บํานาญ  2 = คารักษาพยาบาล  3 = คาตรวจสุขภาพ  4 = คาเลาเรียนบุตร  
     5 = คาสงเคราะหศพ  6 = กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  7 = เงินชวยเหลือกรณีออกจากงาน   

    8 = ที่พักอาศัย  9 = เครื่องราชอิสริยาภรณ  10 = สิทธิ์ในการลา 11 = สิทธิการสมัครสมาชิก 
    สหกรณออมทรัพย มศว. 12 = สิทธิใชรถตูมหาวิทยาลัยไปราชการ 

 
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยบูรพายังใหการสนับสนุนใหเกิดผลการดําเนินการที่โดดเดนและสรางความ

ผูกพันกับบุคลากร โดยมีการคัดเลือกผลงานท่ีเปนเลิศและดีเดน ผลงานที่เปนที่ยอมรับของสังคม เพื่อเสนอ 
ชื่อใหไดรับรางวัล “รัตนบูรพา” ในแตละประเภทสาขารางวัล ตามกลุมสาขาวิชา มีการดําเนินการคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือรับรางวัล อาทิ สาขาการจัดการเรียนรู การวิจัย การสรางสรรคและประดิษฐคิดคน การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการสนับสนุน และชวยวิชาการ คนดีศรีบูรพา  
 
เกณฑการประเมิน  

Rating  Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 
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Rating  Description 
2 Inadequate and Improvement is Necessary 

The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
บุคลากรไดรับการพัฒนา 3 
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ตัวบงชี้ท่ี C.11 :   ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
สัมพันธกับเกณฑระดับหลักสูตร :  AUN 8.4, AUN 8.5, AUN 10.1, AUN 10.2, AUN 10.3, AUN 10.4,  
 AUN 10.5 และ AUN 10.6 
ประเด็นการประเมิน 
 ประเด็นการประเมินขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียประกอบไปดวยขอมูลปอนกลับจากผูมี
สวนไดสวนเสีย 5 กลุมดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลปอนกลับจากนักศึกษา อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ตอไปน้ี 
- การจัดการเรียนการสอน เชน ELO โครงสรางหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอน 
  ของคณาจารย 
- ความพรอมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และส่ิงอํานวยความ 
  สะดวกอ่ืน ๆ เชน ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ฯลฯ 
- ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู เชน  
  หองสมุด ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส สถานพยาบาล สนามกีฬา 
  ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ 
- การใหคําปรึกษาแนะแนวของสถาบัน 
- การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน 

2. ขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต/ผูใชบริการวิชาการ/ผูใชผลงานวิจัย อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการตาง ๆ ตอไปน้ี  
- ความเหมาะสมของหลักสูตร เปาหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความตองการ 
  ของหลักสูตร 
- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO 
- ระบบงานวิจัยและการบริหารงานวิจัย 
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 
- ประโยชนจากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ 

3. ขอมูลปอนกลับจากศิษยเกา อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ 
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ ความสามารถของบัณฑิตปจจุบัน 
- การมีสวนรวมกับศิษยเกา/ ประโยชนจากการเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
- การเพ่ิมพูนความรูใหอยางตอเนื่อง 
- ความสัมพันธและชองทางการสื่อสารระหวางสถาบัน/ หลักสูตรกับศิษยเกา 

4. ขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ตอไปน้ี 
- ภาระงาน 
- ความกาวหนาในการทํางาน/ ความม่ันคงในการทํางาน/ ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ ความปลอดภัย/ ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 
- การมีโอกาสในการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับปญหาหรือขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
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5. ขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อาจเปนขอมูลที่เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ 
ตอไปน้ี 
- ภาระงาน 
- ความกาวหนาในการทํางาน/ ความม่ันคงในการทํางาน/ ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ ความปลอดภัย/ ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 
- การมีโอกาสในการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับปญหาหรือขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 
Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีความเห็นอยางไรเก่ียวกับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ  

- สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และ 
  สอดคลองกับอัตลักษณ หรือเอกลักษณของสถาบัน  
 

ผลการดําเนินงาน  

- สถาบันมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 
 - สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและ 
สอดคลองกับอัตลักษณ หรือเอกลักษณของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยบูรพาใหความสําคัญกับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม  
เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบัน โดยมีกระบวนการรับฟง
เสียงของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ตามภาพท่ี C.11-1 และใชเปนขอมูลนําเขาในกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
รวมทั้งใชเปนขอมูลในการกําหนดขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการในกระบวนการออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี C.11-1 กระบวนการรับฟงเสียงของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
  อีกท้ัง มหาวิทยาลัยบูรพามีภารกิจสําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา จึงไดวางแผนและดําเนินการ
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รวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย ตามภารกิจของสวนงานและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหไดขอมูลปอนกลับที่สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว  
โดยรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ตามตารางที่ C.11-1 วิธีการรับฟงเสียงของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  มหาวิทยาลัยบูรพากําหนดชองทางในการรับฟงความคิดเห็น และความตองการ/ความคาดหวัง 
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคํานึงถึงวงจรชีวิตของการเปนผูมีสวนไดสวนเสีย  
ทั้งผูมีสวนไดสวนเสียปจจุบัน และผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต และมีวิธีที่แตกตางกันในการรับฟงเสียงของกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการใชสื่อสังคมออนไลนและเทคโนโลยี 
ที่ใชงานบนเว็บไซต เชน E-mail, Facebook ตาง ๆ ซึ่งผูดูแลรับผิดชอบแตละหนวยงานจะนําขอมูลที่ไดมา 
วิเคราะห เพ่ือใหไดสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ และใชในการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียและ 
วางแผนดําเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ เพื่อสงมอบบริการ 
ที่มีคุณคา มีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการความพึงพอใจในการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
  สําหรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาแยกเปนประเด็นการรับฟง
เสียงของผูมีสวนไดสวนเสีย ออกเปน 6 กลุม ไดแก 1. กลุมนิสิตปจจุบันและนิสิตพิการ 2. กลุมผูใชบัณฑิต  
3. กลุมศิษยเกา 4. กลุมอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 5. กลุมผูปกครอง และ 6. กลุมผูประกอบการ
ในมหาวิทยาลัย  
 

ตารางที่ C.11-1 วิธีการรับฟงเสียงของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลที่ตองการ เครื่องมือ/วิธีการ ความถ่ี แหลงขอมูล 
 
 
 
 

กลุมที่ 1 นิสิตปจจุบนั และ
นิสิตพิการ 

ความตองการและความพึง
พอใจของนิสิตดานการเรียน
การสอน ดานอาคารสถานท่ี 
ดานการใหบริการและ
สวัสดิการ ดานการพัฒนา
นิสิต/กจิกรรม และดานอื่นๆ 

- สํารวจความพึงพอใจและ
ความตองการของนิสิต  
- การประชุมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  
- การทําวิจัย 

- ตอเนื่อง 

- ทุกป 
- กองกิจการนิสิต  
- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 

กลุมที่ 2 ผูใชบัณฑิต 

ความตองการ ขอเสนอแนะ
กับบัณฑิต และมหาวิทยาลยั
ในการผลติบัณฑิต 

แบบสํารวจความพึงพอใจ ทุกป - กองแผนงาน 
- สํานัก
คอมพิวเตอร 

 
 
 

กลุมที่ 3 ศิษยเกา 

การดําเนินกิจกรรมของ 

ศิษยเกา ความเจริญกาวหนา
ศิษยเกาที่สรางช่ือเสียง หรือ
ไดรับรางวัล และการชวย 

เหลือมหาวิทยาลัย และ
ขอเสนอแนะ 

- E-mail  
- Facebook 

- แบบสํารวจ 

- กิจกรรม 8 กรกฎ 

- ตอเนื่อง 

- ทุกป 
- ศิษยเกาสัมพันธ 
- มหาวิทยาลัย 

- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 

กลุมที่ 4 อาจารย และ
บุคลากร 

สายสนับสนนุวิชาการ 

 

ความตองการ สวัสดิการ 
ความผาสุก ความพึงพอใจ
ของอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ และ
ขอเสนอแนะ 

- แบบสํารวจ 
 

ทุกป - ประธานสภา
พนักงาน 
- มหาวิทยาลัย 

- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลที่ตองการ เครื่องมือ/วิธีการ ความถ่ี แหลงขอมูล 
 

 
 
 

กลุมที่ 5 ผูปกครอง 

ความตองการ/ความคาดหวัง  
และขอเสนอแนะ 

- แบบสํารวจ 

- การสุมสอบถาม 

ทุกป กองกิจการนิสิต 

 
 
 

กลุมที่ 6 ผูประกอบการ 

ในมหาวิทยาลัย 

ความตองการ/ปญหาและ
อุปสรรค 

และขอเสนอแนะ 

- จัดประชุม ทุกป กองกิจการนิสิต 

 
 อีก 1 ชองทาง คือ สายตรงอธิการบดี ไดท่ีลิงค http://president.buu.ac.th เปนอีก 1 
ชองทางที่ทุกคนสามารถเขามาเสนอขอรองเรียน ขอมูล และขอเสนอแนะตาง ๆ ผานทางเว็บไซต เพื่อให
มหาวิทยาลัยใชเปนขอมูลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับบุคลากรและนิสิต
ใชรหัสผูใชและรหัสผานเดียวกันกับระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย สําหรับบุคคลภายนอกและศิษยเกาให
ลงทะเบียนบุคคลภายนอก 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
แผนภาพท่ี C.11-2  ระบบเขาสายตรงอธิการบดี 
 
1. ขอมูลปอนกลับจากนิสิต ใชผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการบริการของมหาวิทยาลัย  
    มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการจัดทําขอมูลปอนกลับจากนิสิต โดยใชวิธีการสํารวจความพึงพอใจ
และความตองการของนิสิต การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการทําวิจัย เพ่ือนําขอมูลที่ไดมา
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินการของขอมูลปอนกลับ
จากนิสิตดังนี้ 

1. ผลประเมินความพึงพอใจกลุมนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  ปการศึกษา 2560 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอน ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของส่ิงอํานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู การใหคําปรึกษาแนะแนว และการเตรียมความพรอม
เพ่ือการทํางาน ดังแสดงในตารางที่ C.11-2 



 หนา 157 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ตารางที่ C.11-2  ผลประเมินความพึงพอใจกลุมนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  ปการศึกษา 2560 
 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

คาเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(SD) 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร สามารถตอบสนองความตองการและเปนไปตามท่ี
นิสิตคาดหวัง 

3.88 0.67 

หลักสูตรมีรายวิชาที่มีความทนัสมัย มีการบูรณาการและเชื่อมโยงความยากงายตามลาํดับ 
และสอดคลองกับความตองการของนิสิตตลอดหลักสูตร 

3.85 0.77 

การเรียนการสอนตามหลักสูตร สามารถพัฒนาใหนสิิตมีทั้งความรู ทักษะทั่วไปและทักษะ
เฉพาะวิชาชีพ ทีส่ามารถนําไปประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาได 

4.03 0.71 

การจัดการขอรองเรียน เชน ผลการประเมินการเรียนการสอน 3.59 0.81 

นิสิตรับรูและสามารถเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของกับหลักสูตร เชน ปรัชญา ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา การวัดและการประเมินผล ฯลฯ 

3.83 0.75 

ตารางเรียน ตารางสอบ มีระยะเวลาและการจัดการที่เหมาะสม 3.54 0.97 

ความพรอมของสิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน สิ่งสนับสนนุการเรียนรูและส่ิงอํานวย 
ความสะดวกอ่ืนๆ (ดานกายภาพ) เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการสอน ฯลฯ 

3.71 0.85 

ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนนุการเรียนรู  
เชน หองสมุด ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็คทรอนิกส สถานพยาบาล 
สนามกีฬา ท่ีพักของนิสติ ฯลฯ 

3.81 0.84 

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย เชน Lab safety, waste 
management, สิ่งอํานวยความสะดวกผูมีความตองการพิเศษ 

3.91 1.86 

การใหคําปรึกษาแนะแนว ของหลักสูตร (อาจารย)/คณะ (ฝายพัฒนานิสติ/ กิจการนสิิต)  
/มหาวิทยาลัย (กองกิจการนิสติ) 

3.82 0.80 

การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานของหลักสูตร (อาจารย) /คณะ (ฝายพัฒนานิสิต / 
กิจการนิสิต) /มหาวิทยาลัย (กองกิจการนิสิต)  

3.82 0.77 

นิสิตมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลักสูตร/ คณะ / 
มหาวิทยาลัยจัด 

3.69 0.83 

 
หมายเหตุ : คาเปาหมาย คือ คาเฉล่ียที ่3.51 
 

จากตารางที่ C.11-2 พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับสูงสุด คือ การเรียนการสอนตามหลักสูตร 
สามารถพัฒนาใหนิสิตมีทั้งความรู ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะวิชาชีพ ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ  

เมื่อสําเร็จการศึกษาได (  = 4.03, SD = 0.71) รองลงมาคือ มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความ

ปลอดภัย เชน Lab safety, waste management, ส่ิงอํานวยความสะดวกผูมีความตองการพิเศษ (  = 
3.91, SD = 1.86) และขอที่มีคะแนนเฉล่ียต่ําสุดคือ ตารางเรียน ตารางสอบ มีระยะเวลาและการจัดการที่

เหมาะสม (  = 3.54, SD = 0.97) 
 2. ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ประจําปการศึกษา 2560  
โดยสํารวจผานระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 
(https://assess.buu.ac.th/new) โดยเก็บรวมรวมขอมูลในแตละภาคการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ C.11-3 
 



 หนา 158 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ตารางที่ C.11-3  ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ประจําปการศึกษา 2560 
 

หัวขอประเมิน ตน ปลาย ฤดูรอน คาเฉลี่ย 
1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และจุดเชื่อมตอ 
    อินเตอรเน็ต 

3.42 3.44 3.65 3.45 

2. ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต 3.53 3.53 3.69 3.55 
3. บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ผานเครือขาย 
    คอมพิวเตอร 

3.79 3.77 3.84 3.78 

4. ความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ เคร่ืองมือ  
   และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

3.68 3.65 3.77 3.67 

5. บริการสิ่งอํานวยความสะดวก ที่จําเปน 
    5.1. การรักษาพยาบาล 
    5.2. สถานท่ีออกกําลังกาย 
    5.3. สถานท่ีจัดกิจกรรม 
    5.4. การจัดจําหนายอาหาร 

 
3.53 
3.65 
3.59 
3.45 

 
3.56 
3.64 
3.59 
3.44 

 
3.71 
3.77 
3.73 
3.56 

 
3.56 
3.66 
3.60 
3.46 

6. ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา การจัดการขยะ 
เปนตน 

3.61 3.60 3.75 3.62 

7. ระบบความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ชีวิต และ
ทรพัยสิน 

3.71 3.69 3.82 3.71 

คาเฉล่ีย 3.59 3.59 3.73 3.61 
 

หมายเหตุ : คาเปาหมาย คือ คาเฉล่ียที ่3.51 
 

จากตารางที่ C.11-3 พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับสูงสุด คือ บริการหองสมุดและแหลงเรียนรู 
อ่ืน ๆ ผานเครือขายคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 3.78) รองลงมาคือ ระบบความปลอดภัยของอาคาร สถานท่ี ชีวิต 
และทรัพยสิน (คาเฉลี่ย 3.71) และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (คาเฉลี่ย 3.45) 
 3. มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา (บางแสน) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและความตองการของนิสิต ตามแผนนโยบายเรงดวนที่ 12  
“การดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใหบริการแกนิสิตและบุคลากร เพ่ือใหนิสิตสามารถใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยอยางมีความสุขและปลอดภัย” ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในป 2560 ภายใต
การดําเนินการของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสุมตัวอยางนิสิตระดับปริญญาตรี 1,000 คน
ทําการศึกษาคุณภาพชีวิต 4 ดาน ไดแก ดานรางกายและความสามารถในการประกอบกิจกรรม ดานเศรษฐกิจ
และสังคม ดานสุขภาพจิตและความเชื่อ (จิตใจ จิตอาสา จิตวิญญาณ) และดานครอบครัว (การสนับสนุนจาก
ครอบครัว) ซึ่งผลการวิจัย พบวา  
 1) ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตดานรางกายและความสามารถในการประกอบกิจกรรม โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.47) โดยพบวา นิสิตมีกําลังเพียงพอในแตละวัน รูสึกดีกับสุขภาพรางกายตนเอง  
และรูสึกดีกับบรรยากาศ/ สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 
 
 



 หนา 159 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 2) ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตดานเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.48)  
โดยพบวา นิสิตสามารถผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นไดเปนอยางดี พึงพอใจกับมิตรภาพระหวางเพ่ือนใน
มหาวิทยาลัย และมีความรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในมหาวิทยาลัย 
 3) ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตดานสุขภาพจิตและความเช่ือ (จิตใจ จิตอาสา จิตวิญญาณ) โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.41) โดยพบวา นิสิตรูสึกดีกับสุขภาวะทางจิตของตนเอง รูสึกสนุกกับชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัย มีความสุขในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และเชื่อวาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งปจจุบันและอนาคต
เริ่มตนไดจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ 
 4) ระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตดานครอบครัว (การสนับสนุนจากครอบครัว) โดยรวมอยูในระดับมาก  
(คาเฉล่ีย 3.93) โดยพบวา นิสิตไดรับความรักจากคนในครอบครัวอยูเสมอ ครอบครัวใหความเปนอิสระใน 
การดําเนินชีวิตเม่ืออยูที่มหาวิทยาลัย มีชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุขเปนผลสืบเนื่องจากการไดรับ 
การสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี C.11-3  ผลการวิจยัการวิเคราะหคุณภาพชีวิตนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพายังเปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจัด
ประชุมเสวนาผูนํานิสิต ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองสัมมนา (211) 
อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต โดยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต พรอมดวยผูบริหารกองกิจการนิสิต 
และผูนํานิสิต ไดแก คณะกรรมการบริหารองคการนิสิต คณะกรรมการสภานิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะ วิทยาลัย 
โครงการจัดตั้งคณะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและแนวทางการแกไขใจการทํากิจกรรมรวมกันระหวางผูบริหาร
และผูนํานิสิต และเพ่ือระดมความคิดเห็นนําไปสูการแสดงออกดานการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
อยางสรางสรรค  
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แผนภาพท่ี C.11-4  ผูนํานิสิตพบผูบริหาร 
 
  นอกจากการสํารวจความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยยังมีนิสิต
พิการเรียนรวมในมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2560 มีนิสิตพิการเรียนรวมระดับปริญญาตรี จํานวน 20 คน 
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริการเฉพาะบุคคล (Individual Service Plan: ISP) สําหรับนิสิตพิการทุกคนเพ่ือ
สํารวจความตองการดานการจัดการศึกษาและสื่อ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา เพ่ือใหนิสิต
พิการสามารถเรียนรวมในมหาวิทยาลัยไดอยางเทาเทียม และไดจัดบริการเพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาว 
ไดแก การใหยืมอุปกรณการเรียน เชน คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องบันทึกเสียง เปนตน การจัดหาทุนการศึกษา
สําหรับนิสิตพิการ รวมถึงการจัดสอนเสริมพิเศษสําหรับนิสิตพิการท่ีมีผลการเรียนต่ําในรายวิชาตางๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี C.11-5  สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาแกนิสิตพิการ 

 
 

นิสิตพิการ1-5 สิ่งอํานวยความสสะดวกทางการศศึกษาแกก



 หนา 161 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

2. ขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต ใชเปนผลประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยบูรพาไดสงแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต หลังจากนิสิตจบการศึกษาไป
แลว 1 ป ซึ่งในรอบปการศึกษา 2560 ไดสงแบบประเมินใหแกผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2559  
ดังแสดงในตาราง C.11-4 น้ี 
 

ตาราง C.11-4 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 
 

คณะ/วิทยาลยั 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธฯ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลขฯ 

ทักษะ
เฉพาะ

หลักสูตรฯ 

ความพึง
พอใจท่ีมีตอ

บัณฑิต
ภาพรวม 

ความพึงพอใจ
เม่ือเปรียบเทียบ
กับบัณฑิตสถาบัน
อื่นท่ีปฏิบัติงานใน

ระยะเดียวกัน 
คณะการจัดการและการทองเที่ยว 4.21 3.99 3.90 4.11 3.86 3.93 4.23 3.93 
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 4.04 4.08 3.91 4.04 3.95 3.99 4.05 3.85 
คณะดนตรีและการแสดง 4.29 4.19 4.07 4.16 4.00 4.23 4.24 4.13 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.33 3.87 3.93 4.11 3.58 4.00 4.00 3.78 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 4.21 4.03 3.89 4.12 3.88 4.09 4.12 3.97 
คณะพยาบาลศาสตร 4.00 3.60 3.46 3.78 3.49 3.80 3.96 3.63 
คณะแพทยศาสตร 4.00 3.93 3.92 4.06 3.97 - 4.00 3.80 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 4.10 4.03 3.79 4.06 3.86 4.00 4.05 3.75 
คณะเภสัชศาสตร 4.21 3.93 3.65 3.91 3.74 3.82 4.00 3.77 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.23 4.05 3.92 4.14 3.87 - 4.19 3.97 
คณะรฐัศาสตรและนิติศาสตร 4.21 3.97 3.86 4.12 3.77 3.82 4.09 3.91 
คณะโลจิสตกิส 4.23 4.00 3.90 4.12 3.92 - 4.19 4.02 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 4.13 3.88 3.65 3.97 3.68 3.71 4.00 3.81 
คณะวิทยาศาสตร 4.12 3.95 3.78 3.98 3.75 4.05 4.10 3.93 
คณะวิทยาศาสตรการกฬีา 4.27 4.14 3.96 4.24 3.87 - 4.25 3.94 
คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร 4.07 3.88 3.73 4.03 3.69 3.80 4.03 3.82 
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 4.26 4.01 3.88 4.15 3.94 3.84 4.20 3.99 
คณะวิศวกรรมศาสตร 4.03 3.91 3.73 3.92 3.72 3.74 4.00 3.72 
คณะศิลปกรรมศาสตร 4.22 4.07 3.93 3.99 3.74 4.18 4.23 3.98 
คณะศึกษาศาสตร 4.35 4.38 4.21 4.37 4.18 4.29 4.36 4.28 
คณะสหเวชศาสตร 4.49 4.19 4.12 4.52 4.12 4.34 4.43 4.32 
คณะสาธารณสุขศาสตร 4.16 4.04 3.91 4.11 3.83 3.71 4.09 3.92 
คณะอัญมณ ี 3.96 3.92 3.70 3.96 3.59 - 3.92 3.83 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 4.01 3.68 3.53 3.83 3.74 3.66 3.94 3.66 

รวม 4.17 3.99 3.85 4.08 3.82 3.95 4.11 3.90 
 

หมายเหตุ : คาเปาหมาย คือ คาเฉล่ียที ่3.51 
 

 คณะตางๆ และมหาวิทยาลัยไดใชขอมูลปอนกลับดังตารางขางตนเปนปจจัยนําเขาสําคัญในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และ 
ทําใหบัณฑิตบรรลุคุณสมบัติที่พึงประสงคและอัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  
 
3. ขอมูลปอนกลับจากศิษยเกา มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการสรางกิจกรรมกับกลุมศิษยเกา ที่ไดสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
และเพ่ิมเครือขายศิษยเกาในสรางโอกาสในการทํางานและดํารงชีวิต เพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง และมี
ชองทางติดตอสื่อสารระหวางสถาบัน/คณะ/หลักสูตรศิษยเกา โดยมหาวิทยาลัยตอบสนองตอความตองการ
ดังกลาวดวยการดําเนินการ ดังน้ี 
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 1) การประกาศเกียรติคุณ “ศิษยเกาดีเดน” ประจําปพุทธศักราช 2561 ในเชน โครงการวันคลาย 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา “ 8 กรกฎ” 
 2) การสรางเครือขายศิษยเกามหาวิทยาลัยผาน กิจกรรมเทาทองนองพ่ีพบปะเสวนา เลาสูกันฟง  
รวมพลังสรางสรรคฯ และกิจกรรมรวมรุน เหาไฟ บางแสนรุนที่ 15  
 3) ระดมทุนผานเครือขายศิษยเพ่ือชวยเหลือมหาวิทยาลัย ในโครงการ “เดิน-วิ่งเกียรติบูรพา 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา” และมีการสรางเครือขายศิษยมหาวิทยาลัยบูรพาเกาผานสังคมออนไลน อาทิ
เชน เฟซบุก  (Facebook) กลุมศิษยเกา ม.บูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี C.11-6  ภาพขาวกิจกรรมกลุมศิษยเกา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 

ี่  ิ  ิ   ิ ั ิ
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4. ขอมูลปอนกลับจากอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใชเปนผลประเมินความพึงพอใจ 
ของอาจารยและผลการสํารวจความตองการของสภาพนักงาน มีผลการดําเนินการ ดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยบูรพาไดสอบถามความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เก่ียวกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัย โดยจะนําผลการประเมินความพึงพอใจท่ีไดไปใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2560 
 

ตาราง C.11-5  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ ปการศึกษา 2560 ทุกคณะ  
 

ลําดับ คาเฉล่ีย SD  
สํานักงานอธิการบด ี 3.81 0.12 
คณะพยาบาลศาสตร 3.89 0.24 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.23 0.52 
คณะวิทยาศาสตร 3.83 0.34 
คณะศึกษาศาสตร 4.40 0.54 
คณะวิศวกรรมศาสตร 3.70 0.01 
คณะสาธารณสุขศาสตร 4.27 0.26 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 3.51 0.06 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 3.86 0.24 
วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ 4.27 0.46 
วิทยาลยัพาณชิยศาสตร 3.81 0.40 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 3.64 0.48 
วิทยาลยันานาชาต ิ 3.35 0.39 
คณะแพทยศาสตร 3.65 0.69 
คณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร 4.68 0.82 
คณะการจัดการและการทองเที่ยว 3.45 0.04 
คณะอัญมณ ี 2.96 0.07 
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 3.80 0.28 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.23 0.12 
คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 3.72 0.88 
คณะสหเวชศาสตร 3.56 0.36 
คณะเภสัชศาสตร 2.90 0.94 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 3.72 0.51 
โครงการจัดตั้งคณะพาณชิยศาสตรและบริหารธรุกิจ 4.18 0.63 

 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (แหลงที่มา : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยบูรพา https://assess.buu.ac.th/new)   
 
5. ขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใชเปนการดําเนินงานของสภาพนักงานเปน 
ตัวขับเคลื่อน มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ไดทําการสํารวจความตองการดานคาตอบแทนและสวัสดิการของ
สมาชิกมหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากความตองการดานสวัสดิการ
ของสมาชิกมหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยในการกําหนดแนวทางการจายและ 
การบริหารสวัสดิการที่เหมาะสม ซึ่งไดผลสรุปความตองการดานสวัสดิการของสมาชิกมหาวิทยาลัยบูรพา  



 หนา 164 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

3 อันดับแรก ดังน้ี  
1) ความตองการมีเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทํางาน   
2) ความตองการ การใหเงินชวยเหลือประเภทคารักษาพยาบาล (เพ่ิมวงเงินประกันสุขภาพ)   
3) ความตองการเพ่ิมสวัสดิการที่ชวยเหลือการออมและสรางความม่ันคงในชีวิต  
ทั้งนี้มีประเด็นเสนอ ใหพิจารณาดําเนินการเพ่ิมสวัสดิการที่เกี่ยวของกับเงินใหเม่ือเกษียณ การออม  

ความมั่นคง ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี C.11-7  ภาพรายงานผลการสํารวจความตองการดานคาตอบแทนและสวัสดิการของสมาชิก
มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยสภาพนักงาน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
6. ขอมูลปอนกลับจากผูประกอบการในมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดประชุมหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูประกอบการภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 ณ หองประชุม (218) อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต กอง
กิจการนิสิต  ซ่ึงประกอบดวย รานคาสหกรณมหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สาขายอย
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รานคาจําหนายอาหารและรานคาจําหนายน้ําด่ืม 
ภายในมหาวิทยาลัยบรูพา โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของที่สําคัญ คือ 1) การผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการ
ของสังคม 2) การพัฒนานิสิต 3) การจัดการพื้นที่ใหบริการเครื่องอุปโภคและสาธารณูปโภค พรอมทั้งไดนํา
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากสถานประกอบการมาสรุปเพ่ือนําไปสู 
การปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
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เกณฑการประเมิน  

Rating  Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 
 

แผนภาพท่ี C.11-8  ภาพการประชุมหารือและแลกเปลีย่นความคดิเห็นกับผูประกอบการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา แแผผนนภภาาพพทท่่ีี CC.1111-88 ภภาาพพกกาารรปปปรระะชชุมมมมหารอแหหาารืือแ กอบการภาายยใใในนมมหหาาววิทิทยยาาลลััยยบบูรรพพาากอบกกาารรภภ
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Rating  Description 
6 Example of Best Practices 

The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 4 

 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข  C.11 - 1 - 01  สรุปรายงานการประชุมเสวนาผูนํานิสิต ครั้งที่ 1/2561     
เอกสารหมายเลข  C.11 - 1 - 02  รายงานผลการสํารวจความตองการดานคาตอบแทนและสวัสดิการของ
    สมาชิกมหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตัวบงชี้ท่ี C.12  :   การบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน  
 
แนวทางการดําเนินการ 

1. มีนโยบาย เปาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการดําเนินงานท่ีทําใหชุมชนและสังคม รวมทั้งสถาบันมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

และยั่งยืน 
หมายเหตุ 

1. ควรกําหนดนโยบาย เปาหมายที่สอดคลองกับอัตลักษณ เอกลักษณ และพันธกิจในโครงรางองคกร 

2. ไมจําเปนตองลงพ้ืนที่เดียวกัน และไมจําเปนตองทําโครงการเดียวรวมกัน 
3. กรณีระดับสถาบัน ควรใหทุกคณะมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน 
 

ผลการดําเนินงาน  

1. มีนโยบาย เปาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหการบริการวิชาการแกสังคมมีความโดดเดนตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

และบูรณาการกับพันธกิจตางๆได มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดกําหนดใหการบริการวิชาการเปนหนึ่งในพันธกิจ
ของคณะ สํานักและสถาบันตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดต้ังสํานักบริการวิชาการข้ึน ตั้งแตป 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีพันธกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุนและดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมของ
มหาวิทยาลัยพรอมรวมพัฒนาการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาและ
นโยบายของชาติ รวมถึงความตองการบริการวิชาการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออก  

มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมที่ชัดเจนบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
และยุทธศาสตรที่ 4 การมีสวนรวมและการรับผิดชอบตอสังคม โดยมุงเนนการสงเสริมและผลักดันองคความรู
หรือผลงานวิจัย โดยใชการบริการวิชาการไปประยุกตตอยอด เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซ่ึงการบริการวิชาการถือเปนสวนหนึ่งของภาระงานในหนาที่และความรับผิดชอบของคณาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 เปาหมายตามแผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
เปาหมายที่ชัดเจน ทั้งในสวนของกระบวนการและผลลัพธจากโครงการบริการวิชาการตาง ๆ โดยมีการกําหนด
เปาหมายของแผนบริการวิชาการ คือ รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ไมนอย
กวา รอยละ 80 และรอยละของจํานวนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมชุมชนหรือ
หนวยงานภายนอก ในแผน มีการดําเนินโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 
 ระบบการบริหารจัดการเพ่ือใหแผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดนั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม และกํากับ 
ติดตามใหมีระบบดําเนินการตามระบบที่กําหนด ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานการบริการวิชาการขึ้น 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการ
บริหารเงินรายไดโครงการบริการวิชาการ ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูบริหารทุกสวนงานเปนกรรมการ กลไก
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การทํางานท่ีสําคัญคือการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและบูรณาการบริการวิชาการใหสอดคลองกับ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ซ่ึงเริ่มจากการกําหนดกลยุทธ 
ทิศทาง แนวทางการใหบริการวิชาการแกสังคมและ action plan ของการดําเนินงานตลอดทั้งป มีการ
ถายทอดไปสูสวนงานตางๆทั่วทั้งสถาบันโดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือการบริการวิชาการแบบ
สาธารณประโยชน (แบบใหเปลา) และการบริการวิชาการแบบหารายได และเปดโอกาสใหนักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู รวมกัน
พัฒนาองคความรูเพ่ือนําไปสูการบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม  

สรุปผลการดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
 

ตารางที่ C.12-1 สรุปโครงการบริการวิชาการแกสังคม จําแนกตามแหลงเงิน ปงบประมาณ 2558 - 2560 

แหลงทุน 
ปงบประมาณ 

2556 
ปงบประมาณ 

2557 
ปงบประมาณ 

2558 
ปงบประมาณ 

2559 
ปงบประมาณ 

2560 
งบประมาณเงินรายได
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 

5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 5,076,700.00 5,535,500.00 

งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

5,229,300.00 2,800,800.00 4,834,037.60 4,420,389.76 4,227,525.00 

รวม 10,229,300.00 8,800,800.00 10,834,037.60 9,497,089.76 9,763,025.00 
 
หมายเหตุ : คาเปาหมาย คือ ขอมลู 3 ป ยอนหลัง เทากับ 9,710,642.45 บาท 
 

 
 

ตารางที่ C.12-2 สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบเงินอุดหนุนรัฐบาล  
รายการ ประจําปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
จํานวนโครงการ 58 57 64 68 67 
จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร 5,000,000 6,000,000 6,000,000  5,076,700  5,535,500  
จํานวนสวนงานที่จัดโครงการ 25 27 26 23 23 

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย รวม
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รายการ ประจําปงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 2560 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 37,966 50,898 59,412 40,884 37,154 
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการในกระบวนการใหบริการ
วิชาการ 

87.09 87.66 88 90 87 

 
ตารางที่ C.12-3 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนบริการวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 2557 2558 2559 2560 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ  

100 100 90 97 

จํานวนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยกับสังคมชุมชนหรือหนวยงาน
ภายนอก  

57 โครงการ 
(รอยละ 
100) 

67 โครงการ 
(รอยละ 
100) 

71 โครงการ 
(รอยละ 
100) 

67 โครงการ 
(รอยละ 
100) 

 
หมายเหตุ : คาเปาหมายของมหาวิทยาลัย คือ รอยละ 100 

 

 
 
จากเปาหมายการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการที่กําหนดไว จากตารางท่ี C.12-3 จะเห็นไดวา

มหาวิทยาลัยบูรพาไดดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย ท้ังเรื่องความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ และเรื่องจํานวนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคม
ชุมชนหรือหนวยงานภายนอก  

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยบูรพาไดมีการสรางเครือขายใหม เพื่อใหเกิดความรวมมือดานบริการ
วิชาการ จึงมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) ดานบริการวิชาการระหวางเครือขายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 34 สถาบนั เพ่ือรวมเปนเครือขายบริการวิชาการ มีการจัดประชุมหาแนวทาง
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ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรดานการบริการวิชาการ 

จํานวนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธระหวางมหาวิทยาลยักับสงัคมชุมชนหรือหนวยงานภายนอก 
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ในการใหบริการวิชาการรวมกัน อีกท้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัยหลาย ๆ สวนงาน ยังมีการลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานบริการวิชาการแกสังคม ทั้งกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
เพ่ือนําไปสูการจัดโครงการบริการวิชาการรวมกันตามวัตถุประสงคของความรวมมืออยางตอเนื่อง 
 

2.  มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
จากผลของบันทึกความเขาใจ (MOU) ดานบริการวิชาการและการทํางานรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยบูรพาและชุมชนเปาหมายอยางตอเนื่องทําใหคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา 
กําหนดใหมีการดําเนินการจัดโครงการสาธารณประโยชนตอเนื่องจากป 2559  (แบบใหเปลา) ณ ชุมชน
เปาหมาย คือ ชุมชนในเขตภาคตะวันออก จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนแสนสุข 
2. โครงการเสริมสรางคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในเขตภาค

ตะวันออก 
3. โครงการพัฒนาธุรกิจในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองอางศิลา  
5. โครงการบางแสนเมืองอัจฉริยะ (Bangsaen Smart City) 
6. โครงการบูรณาการการเรียนรูดานทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนแสนสุข นอกจากจะไดรับความรวมมือจากหลาย 

สวนงานภายในมหาวิทยาลัยแลว ยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก อาทิ ผูนําชุมชนเหมือง ผูนํา
ชุมชนตาลลอม เทศบาลเมืองแสนสุข โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา และวัดราษฎรศรัทธา ซึ่งทําใหผลการดําเนิน
โครงการประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย สามารถตอบสนองความตองการและพัฒนาศักยภาพของชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองอางศิลา  
ซึ่งมีการดําเนินการจัดมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 4 ปแลว (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560) ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ C.12-4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองอางศิลา 

รายการ ประจําปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 

วงเงินงบประมาณ  100,000 บาท 100,000 บาท 83,000 บาท 87,200 บาท 
จํานวนผูเขารวมโครงการ  130 คน 88 คน 100 คน 85 คน 
ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป   รอยละ 85.2 รอยละ 84.2 รอยละ 89.4 รอยละ 89.2 

  
สํานักบริการวิชาการยังดําเนินโครงการเผยแพรความรูวิชาการทางวิทยุกระจายเสียงตอเนื่องทุกป 

โดยความรวมมือกับสวนงานในระดับคณะหลายสวนงาน ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และคณะแพทยศาสตร ในการผลิตบทความ
วิชาการ และจัดสงไปออกอากาศยังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือขายความรวมมือ 163 สถานี ใน 62 
จังหวัดทั่วประเทศ มีการเผยแพรบทความทาง website ของสํานักบริการวิชาการ ซึ่งสามารถสืบคนเพ่ืออาน
และรับฟง และมีการจัดพิมพรวมเลมบทความวิชาการท่ีไดมีการเผยแพรแลวสงไปยังหอสมุดแหงชาติ หองสมุด
ประชาชน หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเผยแพรแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกดวย 
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นอกจากน้ีแตละสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร กําหนดนโยบาย และแผน
ปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ เนื่องจากการบริการวิชาการเปนพันธกิจหลักดานหนึ่งที่ทุกสวนงานตอง
ปฏิบัติ โดยทุกหนวยงานมีการตั้งคณะกรรมการในการใหบริการวิชาการอยางชัดเจนและสนับสนุนใหอาจารย 
บุคลากรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการตามแผนของสวนงานและมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
วาดวยเงินรายไดในโครงการบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2558 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ
และบริหารเงินรายไดโครงการบริการวิชาการ และการจัดสรรเงินรายไดในแตละโครงการโดยใหทุกสวนงาน 
ถือปฏิบัติ  
 

3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหดําเนินโครงการบริการวิชาการ แบบบูรณาการพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนา
นิสิต โดยขอยกตัวอยางพอสังเขป ดังน้ี 

โครงการ บูรณาการในพันธกิจ สวนงาน/คณะ 
โครงการปายชื่อสมุนไพรบริเวณรอบคณะเภสัชศาสตร 
รายวิชา 791211 เภสัชพฤกษศาสตร 

การเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร 

โครงการคายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 
ประจําป 2560 ในเขตพ้ืนที่ อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัด
สระแกว 

การเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร 

โครงการเสริมสรางศักยภาพการปองกันพฤติกรรมเส่ียง
ในวัยรุนที่มีความพิการทางการไดยิน ครั้งที่ 5 

การเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร 

โครงการบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ครั้งที่ 27 การเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร 
โครงการตรวจสุขภาพ วิเคราะหคุณภาพอากาศและ
ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน (ตอเนื่อง) 
ประจําป 2560 

การเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร 

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพในองคกรทองถิ่น 2 การเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร 
โครงการ Global Seminar in IT Management 2018 การเรียนการสอน คณะการจัดการและการทองเที่ยว 
โครงการกาวทันเทคโนโลยีการเกษตร การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน
สูชุมชน 

การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

โครงการคายทักษะคอมพิวเตอร การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
โครงการสนุกสุขใจไปกับภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกส 

การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

โครงการรวมสืบสานประเพณี “กอพระทรายวันไหล 
บางแสน” ครั้งที่ 13 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1) กิจกรรมจักสานเพ่ือสุขภาพ 
2) กิจกรรมคลินิกกายภาพบําบัดเคลื่อนที่ 
3) กิจกรรมการตรวจสุขภาพและ สมรรถภาพ 

การเรียนการสอน 1) คณะสาธารณสุขศาสตร 
2) คณะสหเวชศาสตร 
3) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
4) คณะศึกษาศาสตร 
5) คณะเภสัชศาสตร  
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โครงการ บูรณาการในพันธกิจ สวนงาน/คณะ 
ทางรางกายของผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไป 

4) กิจกรรมยางยืดเปลี่ยนชีวิต 
5) กิจกรรมยาดมสมุนไพร 
6) กิจกรรมสื่อความรูดานสุขภาพสําหรับ

นักทองเท่ียว 

6) คณะแพทยศาสตร 

โครงการวิจัยเรื่อง การปองกันการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ในวัยรุนที่มีความบกพรอง 
(งบประมาณแผนดินป 2560-2561) 

การวิจัย คณะพยาบาลศาสตร 

โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวม การวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปองกันควบคุม
โรคไขเดงกี่ ไขเลือดออก 

การวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร 

โครงการประยุกตใชนิเวศนเชิงพ้ืนที่และชีววิทยาของ
พาหะนําโรคระบาดวิทยา เพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยงตอการ
แพรเชื้อมาลาเรีย จังหวัดตราด ครั้งที่ 3 

การวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร 

โครงการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดงานบางแสน
ฮาลฟมาราธอน Bangsaen 21 

การวิจัย คณะการจัดการและการทองเที่ยว 

โครงการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดงานบางแสน
มาราธอน Bangsaen 42 

การวิจัย คณะการจัดการและการทองเที่ยว 

โครงการกาวทันเทคโนโลยีการเกษตร การวิจัย คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
โครงการการประชาสัมพันธและแสดงนวัตกรรมสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร 

การวิจัย คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน
สูชุมชน 

การวิจัย คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

โครงการนองหนูรักภาษา การวิจัย คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกส 

การวิจัย คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

โครงการรวมสืบสานประเพณี “กอพระทรายวันไหลบาง
แสน” ครั้งที่ 13 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพความจําในผูสูงอายุ 

การวิจัย  
- วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการ
ปญญา 

การนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง “มาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขา
เพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุงทะเล) สู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Occupation 
Standard and Professional Qualification in 
Agriculture and Economic Aquaculture (Marine 
Shrimp Culture) toward ASEAN Economic 
Community)”เผยแพรในรายงานสืบเน่ือง 

การวิจัย สํานักบริการวิชาการ 
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โครงการ บูรณาการในพันธกิจ สวนงาน/คณะ 
(Proceeding) จากการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ประจําป 
2560 หัวขอ INNOVATION and CREATIVITY for 
THAILAND 4.0 ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 1 
กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
การนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง “แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวของประเทศไทยตามขอตกลง
ยอมรับรวมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
ทองเที่ยวแหงอาเซียน (Guidelines for 
Development of Tourism Professionals 
According to the ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Tourism Professionals (MRA on 
TP)” เผยแพรในวารสารสมาคมนักวิจัย ปที่ 22 ฉบับที่ 
3 กันยายน – ธันวาคม 2560 

การวิจัย สํานักบริการวิชาการ 

โครงการมัคคุเทศกนอยกับการอนุรักษวัฒนธรรมพื้นถิ่น การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะการจัดการและการทองเที่ยว 

โครงการรวมสืบสานประเพณี “กอพระทรายวันไหลบาง
แสน” ครั้งที่ 13 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- กิจกรรมการสอนทําพวงมะโหตร 

การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
 
สํานักบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนแสนสุข พัฒนานิสิต คณะกรรมการบริการวิชาการ 
โครงการเสริมสรางคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ การเรียนรูของนักเรียนเขตภาคตะวันออก 

พัฒนานิสิต คณะกรรมการบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาธุรกิจในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุร ี

พัฒนานิสิต คณะกรรมการบริการวิชาการ 

โครงการรวมสืบสานประเพณี “กอพระทรายวันไหลบาง
แสน” ครั้งที่ 13 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

พัฒนานิสิต 1) คณะสาธารณสุขศาสตร 
2) คณะสหเวชศาสตร 
3) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
4) คณะศึกษาศาสตร 
5) คณะเภสัชศาสตร  
6) คณะแพทยศาสตร 
7) วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการ
ปญญา 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเทศบาล
เมืองแสนสุข และเทศบาลเมืองอางศิลา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

พัฒนานิสิต สํานักบริการวิชาการ 
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 4. มีผลการดําเนินงานที่ทําใหชุมชนและสังคม มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและย่ังยืน 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีผลงานตามนโยบายที่กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาชุมชน สังคม หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องและสามารถประยุกตหรือสรางแนว
ทางการดําเนินงานใหม ๆ ดวยตนเองได ดังโครงการตอไปนี้ 
      4.1 โครงการการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เปนโครงการเพื่อคัดเลือกบุคลากรบรรจุเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งจะไดบุคลากรที่มี
คุณสมบัติและมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามความตองการของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น  
 4.2 โครงการบริหารจัดการงานสอบในการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขา
รับราชการในสํานักงานยุติธรรม เปนโครงการเพ่ือคัดเลือกบุคลากรบรรจุเปนขาราชการของสํานักงานยุติธรรม 
ซึ่งจะไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติและมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามความตองการของสํานักงาน
ยุติธรรม  
 4.3 โครงการภายใตความรวมมือกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (GISTDA)  
  - โครงการสงเสริมการใชขอมูลจากระบบใหบริการขอมูลเชิงตําแหนง (รายละเอียดสูง) โดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(GISTDA) มีภารกิจใหบริการขอมูลดาวเทียมแบบครบวงจร ซึ่งนํามาประยุกตใชกับขอมูลสนเทศทางภูมิศาสตร 
ขอมูลทุนสมุทรศาสตร ซึ่งเปนขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา ไดแก อุณหภูมิอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ฯลฯ 
และขอมูลดานสมุทรศาสตร ไดแก ความเร็วและทิศทางกระแสน้ํา อุณหภูมิผิวน้ําทะเล ฯลฯ รวมถึงการ
ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชประโยชนจากขอมูลดาวเทียมในการพัฒนาประเทศ
ในดานตาง ๆ ซึ่งสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดําเนินการประสานความรวมมือทางวิชาการท้ัง
ดานการบริการที่ปรึกษางานวิจัยและดานฝกอบรม โดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานรวมกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (GISTDA) 
 4.4 โครงการภายใตความรวมมือกับสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย หรือ สทอ. และ
องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
  - โครงการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑสุขภาพและความงามจากนํ้ามันมะพราวสกัดเย็นและสาร
สกัดจากผักบุงทะเล ซึ่งดําเนินงานในพ้ืนที่ศึกษาไดแก ชุมชนตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย
จะไดผลิตภัณฑตนแบบ ไดแก น้ํามันบํารุงผิวหนาและเสนผม (All in One) และครีมบํารุงผิวกาย (Body 
Lotion) เพ่ือใหชุมชนตะเคียนเตี้ยสามารถเตรียมการผลิตและมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและ
ความงามตอไป  
 4.5 โครงการภายใตความรวมมือกับกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
             - กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster 
Development) กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ “เมืองจันทอัญมณี” ตอเนื่องเปนปที่ 3 ภายใต
โครงการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปงบประมาณ 2561 กองพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรค กรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดย ผลการศึกษาจะนํามาใชในการปรับปรุงแผนกลยุทธ
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และแผนปฏิบัติการพัฒนากลุมและสรางความเขมแข็งใหธุรกิจอัญมณี พรอมจัดลําดับความสําคัญความจําเปน
เรงดวนของแผนฯ ท่ีมีผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสมาชิกในกลุมอัญมณีตอไป  
 4.6 โครงการภายใตความรวมมือกับกรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
     - โครงการตรวจติดตามคุณภาพสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งผล
การศึกษาจะนําไปใชปรับปรุงกระบวนตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานท่ีพักเพ่ือการทองเที่ยวประเภท
มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานรีสอรท และมาตรฐานโฮมสเตยไทย ใหเปนที่ยอมรับและสามารถสรางความ
เชื่อมั่นใหกับนักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศท่ีตองการใชบริการดานที่พัก  
 4.7 โครงการภายใตความรวมมือกับกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
             - โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชน
ดานนันทนาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง 2559 ซึ่งทําใหทราบผลการประเมินโครงการฯ รวมทั้งปญหา
และขอจํากัดในการดําเนินงาน และกําหนดาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการของโครงการฯ 
ตอไป  
 4.8 โครงการภายใตความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  - โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและผูประกอบการ OTOP ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(OTOP Premium) 
  - โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 4.9 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) เปนโครงการที่จัดใหกับขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถ
นําสิ่งที่ไดจากการเขารวมโครงการไปปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้นไดดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพ่ิมพูนความรูเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐสําหรับการทํางานในบริบทประชาคม
อาเซียน จนทําใหเกิดแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการท่ีดี สามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูเขารับการ
อบรมหนวยรวม และสํานักบริการวิชาการ รวมทั้งมีคูมือการปฏิบัติงานที่ระบุรายละเอียดการทํางานไวอยาง
ชัดเจน โดยสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปปรับใชเปนแบบอยางในการพัฒนารุนตอไป  
 นอกจากน้ีสํานักบริการวิชาการไดจัดทําโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา โดยไดรับ
งบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจัดกิจกรรมเพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ ไดแก 
 4.10 โครงการคายเยาวชนกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 4.11 คายเยาวชนไทยหัวใจรักษทะเล  
 4.12 ผูนําเยาวชน “เมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว” 
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เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
รายงานผล 
ที่เกี่ยวของ 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวของ 
ในบางดาน 
(เชนมีการ
รายงานผล 
ที่เกิดตอ 
การกําหนด
วิสัยทัศน) 

มีรายงานผล
ครบทุกดาน 
(อัตลักษณและ
เอกลักษณหรือ
จุดเนนหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน) 

มีรายงานผล 
ที่เกิดตอคณะ/
สถาบันครบถวน 
และมีผลการ 
ดําเนินงานที่ดี 

เริ่มมีการขยายผล
ไปสูบุคลากรกลุม
อ่ืน สงผลใหเกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสรางเครือขาย 
ใหม ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัว
ทั้งองคกรสงผล 
ใหเกิดการพัฒนา 
ทั้งชุมชนและ
องคกร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเปน
วัฒนธรรม
องคกร) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA ระดับ 
การบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน 6 
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ตัวบงชี้ท่ี C.13  :   การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
แนวทางดําเนินการ  

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

อัตลักษณ เอกลักษณ  
5. มีคุณคาอางอิงไดหรือกอใหเกิดประโยชนกับชุมชุน สังคม ระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ  

หรือระดับนานาชาติ 
 
ผลการดําเนินงาน  

1. มีนโนบาย เปาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีการกําหนดนโยบายตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (C.13 - 1 - 01 แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตรที่ 4 การมีสวนรวมและการรับผิดชอบตอสังคม  
เนนการดําเนินการตามพันธกิจ คือ เนนการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ ให
ครอบคลุมดานการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาสังคม ชุมชน  
และส่ิงแวดลอมผานกระบวนการ เชน การสงเสริมกิจกรรมนิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการ นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยยังเนนในสวนของการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ความเปนพหุลักษณทางสังคมและ
วัฒนธรรม ใหครอบคลุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมระหวางเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ ตลอดจนการสรางบรรยากาศทางกายภาพและภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสมตอ
การรองรับกระแสการพัฒนาภายในประเทศและตางประเทศไดอยางกลมกลืน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
การเปนศูนยกลางดานขอมูลขาวสารการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของภาคตะวันออก 
 การบริหารจัดการนโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยบูรพาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตัวขับเคล่ือนการดําเนินงานซึ่งมีหนาที่กําหนด
นโยบายการดําเนินงาน วางแผน ติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนสงเสริม เผยแพรและบริการตอสาธารณชนใน
รูปแบบตาง ๆ (C.13 – 1 – 02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา) คณะกรรมการฯ ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย 
การวิเคราะหความสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร และบริบทของชุมชนกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเปดโอกาสใหแตละสวนงานย่ืนเสนอแผนงาน/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรร
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ซึ่งในป การศึกษา 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท ใน 
การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม จะมีการกําหนดผูรับผิดชอบ และมีระบบกํากับติดตามการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตามแผน จากการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมาย และรายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตอผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
 จาการบริหารจัดการนโยบายโดยคณะกรรมการฯ เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงาน สามารถแสดง 
การถายทอดนโยบายไปสูสวนงานตามแผนภาพท่ี C.13 - 1 
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แผนภาพท่ี C.13 – 1 การถายทอดนโยบายไปสูสวนงาน 
 
 จากการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมาย โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน กํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผน 2 ครั้งตอป และรายงานผลตอผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยแบงเปนแผนงานที่ไดรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล และแผนงานที่เปนเงินรายได  
 ผลประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล มีผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป (ต้ังแตปการศึกษา 2558-2560) 
 
ตารางที่ C.13 - 1 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ปการศึกษา 
  2558 2559 2560 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

45 โครงการ 36 33 30 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

9000 คน 12,869 9,957 9,949 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไมต่ํากวารอยละ 90 85.22 86.86 86.42 

4. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 100 100 100 100 

หมายเหตุ ตัวบังชี้และเปาหมายตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณประจําป (ขาวคาดแดง) 
1. คาเปาหมายในแตละป 2558 – 2559 – 2560  มาจากการจัดสรรงบประมาณโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ โดยพิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ตามแนวทางในการพิจารณากล่ันกรองโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กําหนดเปาหมาย นํามาจากเอกสารงบประมาณ ขาวคาดแดง ซึ่งกําหนดคาไวคอนขางสุดคือไม
ต่ํากวารอยละ 90 แตละสวนงานที่ไดรับจัดสรรโครงการ ดําเนินการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมแลว จัดทําโครงการยังไมถึงเปาหมายท่ีกําหนดไว แตเกิน รอยละ 80 จึงทําให 
ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 

 มหาวิทยาลัยบูรพามีกระบวนการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

1. ไดกําหนดใหมีการประเมินผลตามตัวชี้วัด และวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดย 
ใหรายงานผลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม โดยใหระบุสิ่งที่
ไดปรับปรุงจากผลประเมินที่ผานมาไวที่สวนตนของการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปการศึกษาน้ัน ๆ 

2. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
เพ่ือประชุมเตรียมความพรอมในการจัดโครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ขอเสนอแนะ 
สิ่งที่ตองปรับปรุงมาพิจารณาในปการศึกษาท่ีผานมา มาหารือใหผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

3. กําหนดใหเสนอขอปรับปรุง แผนงาน/โครงการ ไดตามรอบของการประเมินผลตามาแผน 2 ครั้งตอป  
มหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนาธรรมใหมีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวน
รวมทุกภาคสวน ในการเขารวมกิจกรรมประเพณีดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานที่ดี รวมทั้งมีการกําหนดใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
ดานการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต  
 
2. มีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
 มหาวิทยาลยับูรพามีการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  
โดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  เชน สํานักงานจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข และสวนงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม และศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออก ซ่ึงจะมีสวนงานหลักรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการประเพณีวิ่งเขาสามมุข 
ในงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (8 กรกฎ) โครงการรดน้ําขอพรผูอาวุโส โครงการเขารวมประกวด
กอพระทรายวันไหลบางแสน โครงการเขารวมแหเทียนพรรษา และเขารวมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชวงศ 
พิธีถวายพระพรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และสระแกวจัดขึ้น รวมท้ังใหความรวมมือใน
การรณรงคแตงกายดวยผาไทยเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี C.13 – 2 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม แผนภาพที่ C.13 – 2 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
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 มหาวิทยาลัยบูรพามีการดําเนินงานโดยเนนการมีสวนรวมของสวนงานภายในมหาวิทาลัยบูรพา และ
ภายนอก ท่ีมีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลบางสวน 
 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  

มหาวิทยาลัยบูรพามีการดําเนินงานโดยบูรณาการรวมกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังตาราง C.13-2 
ตาราง C.13-2 แสดงโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ลําดับที่ โครงการ สอดคลองกับพันธกิจ การมีสวนรวมของภาคสวน 
1 สงเสริมศิลปะการแสดงพ้ืนบานจังหวัด

ระยอง จันทบุรี และตราด  
ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นภาคตะวันออก 

2 สานสัมพันธวันสงกรานตกับชุมชน ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

สํานักงานจังหวัดจันทบุรี 

3 สืบสานวัฒนธรรมประมงพ้ืนบาน ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี 

4 รักษภาษาไทย  ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี 

5 สืบสานตํานานเอกลักษณความเปนไทย
ทางดานดนตรีไทยของจังหวัดสระแกว  

ดานการเรียนการสอน สํานักงานจังหวัดสระแกว 

6 เกษตรสืบสานวิถีชาวพุทธ ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว 

7 เกษตรสืบสานประเพณีทําขวัญ-สูขวัญขาว ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว 

8 อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอาหารไทย ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว 

9 สงเสริมความเขาใจในพระพุทธศาสนา  ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว 

10 ดนตรีไทยสัญจรเพ่ือนอง ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว 
11 บูรพามัคคุเทศก เรียนรูประวัติศาสตรและ

ศิลปะชาติไทยเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ความ
สามัคคีและทักษะภาษาอังกฤษ(BUU SK 
Tour Guide) 

ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว 
ปราจีนบุรี 

12 ปลูกจิตสํานึก รูรักษวัฒนธรรม ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดสระแกว 

13 มัคคุเทศกนอยกับการอนุรักษวัฒนธรรม 
พ้ืนถ่ิน 

ดานการเรียนการสอน จังหวัดสระแกว 

14 ประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาค
ตะวันออกชิงถวยพระราชทาน  

ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

โรงเรียนตาง ๆ ในภาค
ตะวันออก 

15 วันอนุรักษมรดกไทย ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ  

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 
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ลําดับที่ โครงการ สอดคลองกับพันธกิจ การมีสวนรวมของภาคสวน 
16 คายผูนํานิสิตรักษวัฒนธรรมไทย  ดานการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ  
ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

17 ประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุงอุดมศึกษา
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ  

สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 

18 ไหวครูดนตรีและนาฏศิลปแหงภาค
ตะวันออกคณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี  

19 บูรพาภาษาไทย : ตามรอยพระราชารําลึก
พระมหากรุณาธิคุณ 

ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

20 ไหวครูศิลปะ ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี  

21 ศิลปกรรมศาสตรสําหรับเยาวชน  ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

22 การอนุรักษ พัฒนา เสริมสรางองคความรู 
ดานการออกแบบหัตถกรรมจักสาน 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือพ่ึงพา
ตนเองอยางย่ังยืน 

ดานการวิจัย ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

23 ศิลปกรรมนิทรรศ GAM Exhibition  
"ภาพพิมพบูรพา" 

ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

24 ทําบุญอุทิศสวนกุศลแกผูอุทิศรางกาย 
เพ่ือการศึกษา 

ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

25 รวมสืบสานประเพณี "กอพระทรายวัน
ไหลบางแสน"  

ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 
 

26 โครงการสืบสานวัฒนธรรมขาวไทย  ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

27 ประกวด BUU Gems Award ดานการเรียนการสอน ชุมชนทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี 

28 จิตสวาง สรางปญญา ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

29 สอนศิลปะสําหรับเยาวชน  ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี  

30 การประกวดสื่อสรางสรรค เพ่ือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ภาคตะวันออก 

ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ชุมชนทองถิ่นจังหวัดชลบุรี 

 
 3.1 ดานการเรียนการสอน เชน โครงการเกษตรสืบสานประเพณีทําขวัญ – สูขวัญขาว ซึ่งเปน 
การบูรณาการรายวิชา หลักการผลิตพืชของภาควิชาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการบูรพา
มัคคุเทศก เรียนรูประวัติศาสตรและศิลปะชาติไทยเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ความสามัคคีและทักษะภาษาอังกฤษ 



 หนา 182 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

(BUU SK Tour Guide) คร้ังที่ 6 เพ่ือพัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ และเปดโอกาสใหนิสิตไดฝกใชภาษา
ดังกลาวในรูปแบบการเปนมัคคุเทศก สามารถประยุกตใชกับสถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่
สําคัญในจังหวัดสระแกว และจังหวัดใกลเคียง โครงการวิถีชลคนรักษสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยรักษสุขภาพโดยการออกกําลังกาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนทั้งเรื่องความเปนมา 
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนแบบดั้งเดิม ทําใหเกิดการเรียนรูจากปราชญชาวบานและวิถีสุขภาพด้ังเดิม (Knowledge 
Management : KM) การประยุกตอุปกรณ เพื่อจัดทํานวัตกรรมทางดานสุขภาพโดยชุมชนภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และทําใหนิสิตไดมีเวทีในการเรียนรูแบบ Active Learning อยางสมบูรณแบบ 
 3.2 ดานการวิจัย เชน โครงการสรางสรรคตราสินคาแฟชั่นและไลฟสไตลดวยแนวคิดการตัดเย็บขั้นสูง 
(Haute Couture) จากหัตถกรรมสิ่งทอตําบลบานปก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือเขาสูตลาดสินคาแฟชั่น : 
Banpuek’ s Frabric de Couture to Fashion Lifestyle โดยการสรางองคความรูแกชุมชน และนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เก่ียวของเขาสูกระบวนการหาแนวทางอัตลักษณชุมชน นํามาพัฒนาทางดานรูปแบบโครงสราง 
การตัดเย็บดวยเทคนิคข้ันสูง การพัฒนาแบรนดใหมจากผาทอของกลุมบานปกซ่ึงจะเพ่ิมคุณคาและมูลคาใหเกิด
เส้ือผาจากกลุมชาวบานที่สามารถเขาถึงผูบริโภคทุก ๆ กลุมไดซึ่งจะเปนลักษณะจําเพาะในจุดขายของตลาดใน
อนาคตตอไป เปนผลงานการสรางสรรคงานออกแบบและตัดเย็บ Costume de Couture ของคณาจารยและ
นิสิตคณะดนตรีและการแสดง งานวิจัยสรางสรรควัฒนธรรมทองถ่ินภาคตะวันออก : ตัวส่ือภาพลักษณ (Mascot) 
แหลงตนทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี และงานวิจัยเนื้อผาและรูปแบบการออกแบบเส้ือผาที่เหมาะสําหรับ
ผูสูงอายุในจังหวัดที่ติดชายทะเลฝงตะวันออกของประเทศไทย  
 3.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน 
โครงการรวมสืบสานประเพณี “กอพระทรายวันไหลบางแสน” จัดข้ึนเมื่อวันที่ 16 -17 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ 
บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีการนําความรูของนิสิตมาใชในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเปนการทํางานรวมกันของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และชุมชน
ทองถิ่นของชลบุรี โครงการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก โครงการประกวดขับรองเพลงไทย
ลูกทุงระดับอุดมศึกษาชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนิสิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่สนใจเขารวม พิธีไหวครู ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย ภาคตะวันออก จัดขึ้น
เพ่ือใหสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของผูที่ศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป หรือผูที่สนใจท่ัวไปไดมีโอกาสครอบ
ครู และแสดงออกถึงความเปนศิษยและครูกอนการศึกษาทางดานดนตรีไทยและนาฏศิลป และเปนการสราง
เครือขายและความสัมพันธที่ดีระหวางศิลปนภายนอก อาจารย นิสิต นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
ดานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงนิสิตไดผานพิธีรับมอบทางดนตรีและการแสดง เม่ือสําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ
เปนศิลปนบัณฑิตอยางเต็มภาคภูมิ  
 
4. มีผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาคณะและสถาบันใหมีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคลองกับอัตลักษณ เอกลักษณ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา มีการกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “ใฝเรียนรู จิตอาสา พัฒนาสังคม” 
ตั้งแตปการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 6/2560  
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีปจจัยนําเขาสําคัญ คือ 1) เกณฑการประกันคุณการศึกษาภายในที่กําหนดใหมี
การกําหนดอัตลักษณ เอกลักษณ ของสถาบัน 2) จุดเดนของโครงการบริการวิชาการในชวงปการศึกษานั้น  
3) ศักยภาพของสถาบัน ซ่ึงมีคณะดนตรีและการแสดง คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และกองกิจการนิสิต 
เปนแกนหลักในการดําเนินการตามอัตลักษณที่ตั้งข้ึน 



 หนา 183 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยบูรพาไดมีผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาคณะและสถาบันใหมีความเจริญงอกงาม หรือสอดคลอง
กับอัตลักษณ เอกลักษณ เชน โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย “เราทําความดีดวยหัวใจ (Big Cleaning) 
เฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลที่ 10” 
 ซึ่งในปจจุบันไดมีการทําโครงการหลายโครงการ/กิจกรรม อาทิ กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว “เสนทาง
รอยไหมใยฝาย” เปนการสรางผลงานสรางสรรคการออกแบบเครื่องประดับของนิสิตคณะอัญมณี  และกิจกรรม 
การแสดงนําเสนอผลงานสรางสรรค : TUNA and MUPA Research Exchange : Difference and Similarities 
between Taiwanese and Thai Music and Dance คณะดนตรีและการแสดง ฯลฯ 
 
5. มีคุณคาอางอิงไดหรือกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน สังคม ระดับทองถ่ิน หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณคาอางอิงได หรือกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน สังคม ระดับทองถิ่น หรือ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติมีการดําเนินงานดานการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ไดแก 
 - การสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวางสถาบันผาน
กจิกรรมกีฬามหาวิทยาลัย นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมประเพณีวิ่งเขาสามมุข ในวันคลาย 
วันสถาปนามหาวิทยาลัย (8 กรกฎ) อยางตอเนื่อง เปนประจําทุกป ซึ่งเปนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สอดรับ 
กับการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคต 
 - การสนับสนุนใหนิสิตมีกิจกรรมจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน เชน โครงการนิสิตจิตอาสา สําหรับนิสิต 
กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย “เราทําความดีดวยหัวใจ (Big Cleaning 
เฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลที่ 10” โครงการจิตสาธารณะทําความสะอาดถนนชายหาดบางแสน ภายหลังงานวันไหลบางแสน รวมกับ
เทศบาลเมืองแสนสุข หนวยงานตาง ๆ และชาวบานชวงเดือนเมษายน ของทุกป และโครงการปรับปรุงหองสมุดวัด
เขาบางทราย (พระอารามหลวง) เพ่ือการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 - การสนับสนุนใหบุคลากร นิสิตไดศึกษาศิลปวัฒนธรรม ในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรไดเห็นคุณคา
และกอใหเกิดความภาคภูมิใจ โดยจะศึกษาแหลงเรียนรูวัฒนธรรมที่สําคัญทางประวัติศาสตรผานกิจกรรมโครงการ
บูรพามัคคุเทศก เรียนรูประวัติศาสตรและศิลปะชาติไทยเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ความสามัคคีและทักษะภาษาอังกฤษ 
(BUU SK Tour Guide) กิจกรรมรวมสืบสานประเพณี “กอพระทรายวันไหลบางแสน” กิจกรรมแหเทียนพรรษา  
อีกท้ังยังมีการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (UCCN Hub) ณ อาคารหอศิลปะและวัฒนธรรม ภาค
ตะวันออก ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณจากโครงการ Innovation Hub-Creative Economy เพื่อสรางเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
มาบูรณาการกับศักยภาพของพ้ืนที่ใหเกิดเปนนวัตกรรมสรางสรรค สามารถสรางสินคา หรือบริการท่ีมีมูลคาสูงทําให
เกิดการสรางรายไดของทองถ่ิน และจัดแสดงผลงานที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่นของภาคตะวันออก แสดงขาวของ
เครื่องใช เคร่ืองประดับและเส้ือผา 
 - การบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน ผานโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย สวนหนึ่งของรายวิชา 
951124 General Knowledge Thai Society โครงการเกษตรสืบสานประเพณีทําขวัญ – สูขวัญขาวเปนการ 
บูรณาการรายวิชา หลักการผลิตพืชของภาควิชาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการมัคคุเทศกนอยกับ
การอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน เปนการนําความรูจากการเรียนการสอนในรายวิชา 66220359 หลักการมัคคุเทศก 
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โครงการ International Expat Fair ประจําปการศึกษา 1/2560 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรายวิชา 963355 
Communication for Global Leader นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีสถานท่ีใหความรูดานประวัติศาสตร  
โดยเปดเปนแหลงเรียนรู และจัดเปนหองนิทรรศการหมุนเวียนที่แสดงเกี่ยวกับโบราณคดีประวัติศาสตร 
ภาคตะวันออกใหนิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนในเขตชุมชน ไดเขาเยี่ยมชม โดยตั้งอยูภายในอาคาร 
หอศิลปะและวัฒนธรรม ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
รายงานผล 
ที่เกี่ยวของ 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวของ 
ในบางดาน 
(เชนมีการ
รายงานผล 
ที่เกิดตอ 
การกําหนด
วิสัยทัศน) 

มีรายงานผล
ครบทุกดาน 
(อัตลักษณและ
เอกลักษณหรือ
จุดเนนหรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน) 

มีรายงานผล 
ที่เกิดตอคณะ/
สถาบันครบถวน 
และมีผลการ 
ดําเนินงานที่ดี 

เริ่มมีการขยายผล
ไปสูบุคลากรกลุม
อ่ืน สงผลใหเกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสรางเครือขาย 
ใหม ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัว
ทั้งองคกรสงผล 
ใหเกิดการพัฒนา 
ทั้งชุมชนและ
องคกร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเปน
วัฒนธรรม
องคกร) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA ระดับ 
การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 5 

 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข C.13 - 1 - 01  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ  
                                         พ.ศ. 2560 – 2563 
เอกสารหมายเลข C.13 - 1 - 02  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
                                         มหาวิทยาลัยบูรพา 
เอกสารหมายเลข C.13 - 1 - 03  ขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับการสงเสริมสนับสนุน  
    ศิลปะและวัฒนธรรม 
เอกสารหมายเลข C.13 - 1 - 04 ขอมูลโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
                                          เงินอุดหนุนรัฐบาล 
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ตัวบงชี้ท่ี S.1 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ผลการดําเนินงาน  

ตารางที่ S.1-1 โครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน ปงบประมาณ 2557 – 2560 

แหลงทุน จํานวนเงินงบประมาณ  
2557 2558 2559 2560 

โครงการวิจัยทีไ่ดรับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 87,165,900 125,987,700 108,753,800 265,336,288 
โครงการวิจัยทีไ่ดรับทุนจากเงินรายได
มหาวิทยาลยั 

29,425,458 45,221,285 27,105,530 3,469,100 

โครงการวิจัยทีไ่ดรับทุนจากแหลงทุนอื่น 347,673,528 106,750,102 104,259,535 38,345,713 
โครงการวิจัยที่ทํารวมกับองคกรหรือ
หนวยงานอ่ืน 

10,822,600 2,248,500 - 26,720,200 

รวม 475,087,486 280,207,587 240,118,865 333,871,301 

 
หมายเหตุ : คาเปาหมาย คือ ขอมลู 3 ป ยอนหลัง เทากับ 173,442,151 บาท 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพาไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนประเภทตาง ๆ 

จํานวน 333,871,301 บาท โดยไดทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาลคิดเปน รอยละ 
79.47 จากเงินสนับสนุนจากแหลงทุนทั้งหมด ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่น คิดเปนรอยละ 11.49  และทุนวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยคิดเปนรอยละ 8.00  
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ตารางที่ S.1-2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จากแหลงทุนจําแนกตามสวนงาน 
ปงบประมาณ 2557 - 2560 

กลุม
สาขาวิชา 

คณะ / วิทยาลัย 
ปงบประมาณ/จํานวนเงิน 

2557 2558 2559 2560 

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,365,130  3,957,890 4,550,650 4,031,500 

คณะศึกษาศาสตร 44,074,000 20,363,860 4,910,800 5,914,800 

คณะศิลปกรรมศาสตร 1,499,000 2,218,000 1,374,200 2,132,000 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 49,491,000 22,126,111 10,500,000 300,000 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 32,064,820 12,433,000 63,133,400 649,250 

วิทยาลัยนานาชาติ 3,239,500 - 678,415 112,320 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 6,521,380 4,427,500 4,830,000 7,095,000 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 1,472,000 802,500 790,000 1,794,900 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 7,476,000 10,182,300 5,540,000 1,693,400 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว 11,282,895 10,517,900 3,688,560 3,019,000 

โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตรและบริหารธุรกิจ - - - - 

คณะดนตรีและการแสดง 440,000 75,000 490,000 1,060,000 

สายสนับสนุน สถาบันภาษา 120,000 60,000 80,000 - 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

 

คณะวิทยาศาสตร 48,044,500 62,953,800 50,768,800 47,151,388 

คณะวิศวกรรมศาสตร 14,746,000 24,124,200 27,792,740 53,075,600 

คณะโลจิสติกส 45,198,661 32,565,800 4,653,650 3,269,250 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 2,212,500 1,297,000 2,204,100 3,477,500 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 5,230,783 5,696,746 3,240,390 3,878,120 

คณะอัญมณี 1,815,000 3,939,000 2,212,000 461,300 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 839,900 847,000 1,139,000 5,037,600 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 3,330,029 2,450,000 550,000 6,807,500 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 2,073,000 6,079,000 4,058,700 5,738,425 

สายสนับสนุน สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 18,867,700 19,293,400 12,420,515 8,233,400 

 
 
 

วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

(180,000) 

คณะพยาบาลศาสตร 8,840,000 6,765,896 3,588,251 3,040,268 

คณะสาธารณสุขศาสตร 3,045,000 6,240,900 2,320,350 4,463,600 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 187,358 1,174,894 2,522,734 579,253 

คณะแพทยศาสตร 2,415,600 902,440 1,197,260 2,181,642 

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 1,029,000 - - 45,000 

คณะสหเวชศาสตร 15,433,650 10,219,450 4,450,100 5,913,250 

คณะเภสัชศาสตร 5,371,080 8,105,000 16,906,900 16,807,760 

 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยบูรพา  และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมหาวิทยาลัยบูรพามี
คณะกรรมการดานการวิจัยชุดตาง ๆ พิจารณากลั่นกรองและติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย  เปน 

ผูขับเคล่ือนกลไกในการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามนโยบายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดแตละปงบประมาณ
เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนใหนักวิจัยในการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกและมีทุนเพ่ือ
ผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  รวมทั้งมีการรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยรวมถึงมีการสนับสนุนทุนบัณฑิตศึกษาในการทําวิจัย  โดยในป พ.ศ.2560 นักวิจัยไดรับทุน
สนับสนุนเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2559 คิดเปนรอยละ 39.04  
 
เกณฑการประเมิน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน  
(เปนขอมูลดิบ 
เริ่มมีระบบ  
แตยังไมสมบูรณ 
ไมสามารถ/ 
ไมมีการวิเคราะห) 

มีการเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห
การดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3 + มีแนวโนม
ผลการดําเนินงาน 
ของระบบท่ีดี 
ทําใหเกิดผล
เปนไปใน
ทิศทางตาม
เปาหมาย 
ที่กําหนด 

4 + มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑกําหนด 
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบในระดับ 
ชั้นนําของประเทศ 
มีการดําเนินงาน 
ที่ดีตอเนื่องสงผล
ใหการดําเนินงาน
เทียบเทาหรือ 
สูงกวาคูเทียบ  
(คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA ระดับ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 
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ตัวบงชี้ท่ี S.2 : Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  
 international students 
 
Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีนโยบายหรือเปาหมาย และแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับความเปนสากล  
 (Internationalization) อยางไร 
 
ผลการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาสูความเปนเลิศ งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2563 ประกอบกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาความเขมแข็งทางดาน
วิชาการและการวิจัยสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ควบคูกับเปาหมายในการไดรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตามเกณฑ QS University Rankings ไมต่ํากวาอันดับที่ 150 ภายใน พ.ศ. 2563 
โดยไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
– 2563 เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศนดังกลาว ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร 
ขอบเขตและเปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร เนนการปรับปรุงแกไขระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิเทศสัมพันธหรืองานการ
ตางประเทศ ทั้งทางตรงและทางออม สามารถแจกแจงกลยุทธการดําเนินงานที่สําคัญได ดังตอไปน้ี 

กลยุทธที่ 1.1 การเสริมสรางและพัฒนาการบูรณาการขอมูลทางการบริหาร 
กลยุทธที่ 1.2 การเสริมสรางและพัฒนาการบูรณาการเครือขายความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 1.3 การปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวของ 
กลยุทธที่ 1.4 การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการความรวมมือ 
ขอบเขตและเปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร เนนการบริหารจัดการ MOU / MOA ที่มีอยูเดิมใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาอยางเปนระบบ รวมทั้งแสวงหาความรวมมือใหมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพาในภาพรวม สามารถแจกแจงกลยุทธการดําเนินงานที่สําคัญได ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 2.1 การบริหารจัดการเครือขายและความสัมพันธ 
กลยุทธที่ 2.2 การพัฒนาระบบการสื่อสารและการตลาดเชิงรุก 
กลยุทธที่ 2.3 การแสวงหาความรวมมือ 
กลยุทธที่ 2.4 การศึกษาทิศทางและแนวโนมการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับบุคลากรและนิสิตสูสากล 
ขอบเขตและเปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร เนนแสวงหาชองทางประสานงาน และผลักดันบุคลากร
และนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ใหมีสวนรวมและมีบทบาทในเวทีวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ สามารถ
แจกแจงกลยุทธการดําเนินงานท่ีสําคัญได ดังตอไปน้ี 

กลยุทธที่ 3.1 การยกระดับมหาวิทยาลัยสูเวทีนานาชาติ 
กลยุทธที่ 3.2 การสงเสรมิและผลักดันบุคลากรสูเวทีนานาชาติ 
กลยุทธที่ 3.3 การสงเสริมและผลักดันนิสิตสูเวทีนานาชาติ 
กลยุทธที่ 3.4 การเสริมสรางความรูและทักษะทางการบริหารเครือขายและการทูต (สําหรับผูบริหาร) 
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โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ S.2-1 จํานวนนิสิตตางชาติ และการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

ปการศึกษา Student Mobility นิสิตตางชาติที่ลงทะเบียน 
Full Time/ Part Time Inbound Outbound 

2557 361 - 613 
2558 318 6 606 
2559 235 6 467 
2560 395 221 451 

 
เปาหมายการเคลื่อนยายนิสิตตางชาติ (Student Mobility) 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา คาดวาจะมีการเคล่ือนยายนิสิตตางชาติ (Student Mobility)    
ไมนอยกวา 450 คน 
 

การปรับปรุงการดําเนินงานดาน Student Mobility 
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ มาปรับปรุงการ

ดําเนินงานดาน Student Mobility ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 
1. จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนมีแนวโนมที่ลดลง หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตอการดูแล

นิสิตตางชาติ อยางเปนระบบและตอเนื่อง ในการอํานวยความสะดวกสําหรับนิสิตตางชาติ

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 แสวงหาความ
รวมมือทางวิชาการ 

1.2 การรักษา
ความสัมพันธ 

2.1 พิธีลงนามความ
รวมมือทางวิชาการ 

2.2 การตอนรับ
อาคันตุกะ 

2.3 ประสานงานและ
เผยแพรขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของ 

3.1 ดานวีซา 
 

3.2 ดานใบอนุญาต
ทํางาน 

3.3 อํานวยความสะดวกและ
ประสานงานที่เก่ียวกับงาน
การตางประเทศ 

4.1 งานสารบรรณ 4.2 พัสด ุ 4.3 อื่น ๆ 

C.1 งานพัฒนา
ความสัมพันธและความ
รวมมือ 

C.2 งานพิธีการและ
สญัญา 

C.3 งานบริการ
บุคลากรและนิสิต 

C.4 งานธุรการ 

1.3 โครงการที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรและความรวมมือ 
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- ศูนยสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชาวตางประเทศ ในชวงตน
ปการศึกษา เพ่ือใหนิสิตชาวตางประเทศมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสําคัญตาง ๆ ทําใหสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดดีขึ้น สรางความรูสึกอบอุนใจ สามารถทําการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได 
- ศูนยสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ รวมกับสํานักคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบ OSS VISA 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนิสิต ในดานการดําเนินการเก่ียวกับวีซา เชน การสงคํารองขอหนังสือนํา
ตอวีซาทางระบบออนไลน การแจงเตือนวันครบกําหนดอายุวีซา ซึ่งชวยใหนิสิตมีความสะดวกมากข้ึน 

2. แผนการสงเสริมและประชาสัมพันธเชิงรุกจะสนับสนุนการเพ่ิมจํานวนนิสิตตางชาติ 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
- ศูนยสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ไดผลักดันการจัดทําสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใน
ระดับนานาชาติ ผานการประชุมคณะกรรมการเครือขายสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ซ่ึงมี
ผูแทนสวนงานเปนคณะกรรมการและดําเนินการประชุมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือประสานขอมูลในการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีขอมูลตางๆของมหาวิทยาลัย อาทิ 
หลักสูตรการเรียนการสอน ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ตลอดจนสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เพ่ือใชในการทําการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
- ศูนยสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ไดแสวงหาโอกาสในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใน
เชิงรุกดวยการเขารวมกิจกรรมระหวางประเทศ อาทิ การแสดงนิทรรศการทางการศึกษา การ
สนับสนุนบุคลากรในการสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศรวมถึงการ
ผลักดันนโยบายใหผูที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ มีหนาที่ตองนําเอกสารแนะนํา
มหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะชวยสนับสนุนในการ
เพ่ิมจํานวนนิสิตชาวตางชาติ หรือกอใหเกิดการเคล่ือนยายนิสิต (Student Mobility) ชาว
ตางประเทศมากข้ึน  
- ศูนยสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ยังไดจัดทําเว็บไซตของสวนงานเพ่ือเปนสื่อกลางในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทั้งจัดทําสื่อสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ เฟซบุค (Facebook) 
และกลุมไลน (Line) นักเรียนทุนรัฐบาลไทย เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน สามารถ
ทราบถึงความตองการและนํามาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
เกณฑการประเมิน  

Rating  Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 
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Rating  Description 
3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 

The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time 
of international students 

4 
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ตัวบงชี้ท่ี S.3 Green University 
 
Diagnostic  Questions 
 - สถาบันมีนโยบาย เปาหมาย เก่ียวกับการเปนแบบอยางในการสรางความยั่งยืนในฐานะท่ีเปน 
 สถานศึกษาอยางไร 
 - นโยบาย/ เปาหมาย/ มาตรการ/ แนวทางการดําเนินการในแตละประเด็นหลักของเกณฑ  

UI Green Metric อยางไร 
 
ผลการดําเนินงาน  

           มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายในการดําเนินการดาน Green University โดยไดดําเนินการพิจารณา
ขอมูลจากเกณฑของ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/)  ในดานตาง ๆ ตามเกณฑใน ป 2017 เพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ยุทธศาสตรที่ 4 การมีสวนรวมและการรับผิดชอบตอสังคม 
เปนการเนนการดําเนินการตามพันธกิจ และสงเสริมกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ใหครอบคลุมในดานสิ่งแวดลอม
ผานกระบวนการโดยมีเปาหมายการดําเนินงานในเรื่องของการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในเกิดประโยชน
สูงสุดตอมหาวิทยาลัยโดยมีแนวทางการดําเนินการในการสงเสริมการลดการใชพลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
การอบรมใหความรู การดําเนินการสรางบรรยากาศทางกายภาพและการปรับปรุงภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย
ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายการลดการใชพลังงาน และการสงเสริมกระบวนการวิจัยทาง
สิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยประกอบกับเกณฑของ UI Green ประกอบดวยเกณฑ 6 ดาน เปนแบบอยาง 
ในการสรางความย่ังยืน  ดังน้ี  

1) การวางระบบที่ตั้งและโครงสรางพ้ืนฐาน     15%  
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   21%  
3) การจัดการของเสีย       18%  
4) การจัดการน้ํา       10%  
5) การขนสง        18%  
6) การจัดการศึกษา       18%  
ทั้งนี้ การดําเนินการที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ยอยตอไปน้ีตอมหาวิทยาลัยหรือแสดงผลการดําเนินงานที่

เว็บไซตของคณะ/สวนงานมหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงถึงการมีสวนรวมและการดําเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาไปสูความยั่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคม 
ตารางที่ S.3-1 แสดงผลการจัดอันดับดานมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก Overall Rankings 2015-2017 

Ranking Total 
Score 

Setting 
And 

Infrastructure 

Energy 
and 

Climate 
Change 

Waste Water Transportation Education 

ป 2015 ลําดับ 330  
จาก 407 ประเทศ 

3079 572 802 900 220 435 150 

ป 2016 ลําดับ 459  
จาก 516 ประเทศ 

2758 791 124 324 115 1153 251 

ป 2017 ลําดับ 570  
จาก 619 ประเทศ 

727 350 423 95 863 224 2682 
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      ผลการประเมินในป 2015 ลําดับ 330 จาก 407 ประเทศ ป 2016 ลําดับ 459 จาก 516 และในป 2017 ลําดับที่ 
570 จาก 619 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก “ดานมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI GreenMetric World  
University Ranking” เปนการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระดับโลก  
โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศใหความสนใจ เพราะเปนการวัดความสําเร็จของมหาวิทยาลัยที่ไดพัฒนา 
 
ผลการดําเนินงาน  

1. การวางระบบท่ีตั้งและโครงสรางพ้ืนฐาน Setting and Infrastructures (SI) 
การจัดการโครงสรางพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยบูรพามีพ้ืนที่ทั้งหมดจํานวน 3,322 ไร 2 งาน 18 ตารางวา 

แบงเปน มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 647 ไร 35 ตารางวา  วิทยาเขตจันทบุรี 1,406 ไร 1 งาน 81 ตารางวา 
วิทยาเขตสระแกว 1,369 ไร 2 ตารางวา มีนิสิตในปการศึกษา 2560 จํานวน 42,224 คน และจํานวนผูปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย จํานวน 3,677 คน มีพ้ืนที่ปาธรรมชาติ พื้นที่สาธารณะ สวนนันทนาการ สวนบูรพาสระน้ํา 
และสนามกีฬา คิดเปนรอยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษา
พ้ืนที่สาธารณะในแตละป สําหรับการดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแบบอยาง 
แกสังคมในการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน โดยใชหลักการของการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) ในการสรางสรรคตามแนวคิดและวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืนพรอมทั้งสงเสริมใหนิสิต และ
ผูปฏิบตัิงานภายในมหาวิทยาลัยมีความตะหนักในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4 
ของมหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมและการรับผิดชอบตอสังคม กลยุทธที่ 4.1 การมีสวนรวมและรับผิดชอบ
ตอสังคมพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน Green University นอกจากน้ัน การดําเนินการในการจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย ยังมีการสงเสริมและสนับสนุนในการดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมใหความรูดานการประหยัด
พลังงานในโครงการอบรมใหความรูดานการอนุรักษพลังงานแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน การอบรม
ดับเพลิงเบื้องตน และดําเนินการโครงการตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดประโยชนและสอดคลองกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปน Green University ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
การประหยัดพลังงานในรูปแบบตาง ๆ เปนแนวปฏิบัติที่ดี ที่ชวยลดปริมาณการใชไฟฟาไดอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่งจะดูไดจากขอมูลเปรียบเทียบการใชไฟฟายอนหลังตั้งแตปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ดังนี้ 
 
ตารางที่ S.3-2 เปรียบเทียบการใชไฟฟายอนหลังตั้งแตปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ถึง 2560 

 
             
 
 

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมทั�งสิ�น
พ.ศ.2558 (หน่วย) 2,410,210.87    2,653,580.00   1,789,056.27   1,838,385.90  1,816,508.40 2,100,786.39    1,954,920.85   2,062,944.83  1,767,144.81  1,824,053.01 2,324,244.80   2,367,368.20     24,909,204.33   
พ.ศ.2559 (หน่วย) 2,578,168.17    2,748,646.58   2,202,075.48   2,122,034.93  1,877,829.51 2,417,955.77    2,061,997.66   2,282,552.03  1,816,942.26  1,707,237.33 2,521,274.57   2,447,037.65     26,783,751.94   
พ.ศ.2560 (หน่วย) 2,561,999.66    2,628,931.49   1,531,900.02   2,222,591.77  2,032,029.00 2,358,238.06    1,977,686.93   1,946,633.94  1,863,906.30  1,618,571.92 2,288,817.96   2,242,700.85     25,274,007.90   

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมทั�งสิ�น
พ.ศ.2558 (บาท) 11,181,815.39  12,240,258.00 8,670,335.71   8,520,637.07  8,322,196.92 9,515,444.25    9,113,828.47   9,006,068.81  8,094,058.99  8,157,420.90 10,318,056.23 10,398,344.97   113,538,465.71 
พ.ศ.2559 (บาท) 11,240,481.74  12,022,967.44 9,894,337.84   9,618,742.40  8,100,503.62 10,597,716.37  9,446,119.23   9,264,178.04  7,369,213.63  6,853,048.04 10,271,467.92 9,836,838.55     114,515,614.82 
พ.ศ.2560 (บาท) 10,280,280.69  10,891,011.45 6,714,949.79   9,087,454.02  8,246,256.22 9,435,506.42    7,972,631.43   8,361,010.91  7,487,960.99  9,140,767.66 9,684,435.67   9,995,204.77     107,297,470.02 
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จากตารางเปรียบเทียบการใชไฟฟายอนหลังภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตปงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2558 ถึง 2560 พบวา จํานวนหนวยการใชกระแสไฟฟา และจํานวนเงินคาใชกระแสไฟฟาลดลง 
อยางชัดเจนในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 

2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Energy and Climate Change (EC) 
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในเรื่องของการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะดานพลังงาน  

โดยไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีนโยบายใน
การลดใชพลังงานของมหาวิทยาลัย และการแตงตั้งคณะกรรมการทํางานดานการลดใชพลังงาน ซึ่งมีการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา ประกอบดวย 
 2.1 การใชเครื่องไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ ชวยประหยัดการใชไฟฟา จํานวน 650 KWH 
  2.1.1   โครงการสงเสริมและใชวัสดุอุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
  2.1.2   โครงการเปล่ียนหลอด LED สําหรับถนนและอาคารเรียน 
  2.1.3   โครงการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มี 
       อายุการใชงานเกิน 10 ป 

2.2  การดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน 
2.2.1 การอบรมใหความรูดานการอนุรักษพลังงานแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหัวขอ  
2.2.2 โครงการอบรมใหความรูดานการอนุรักษพลังงานแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

การสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 
2.2.3 การใชกระดาษภายในสํานักงานที่เปนมิตรตอสิงแวดลอม 
2.2.4 การรณรงคการใชบันไดขึ้นลงไมเกิน 3 ชั้น เปนการสงเสริมการออกกําลังกาย  

แทนการใชลิฟต  
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 ในสวนของระบบสารสนเทศท้ังหมดถูกพัฒนาขึ้นดวยหลักการออกแบบเว็บไซตที่รองรับกับทุกขนาดของ
หนาจออุปกรณ (Responsive Web Design ) เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชงานในปจจุบันที่สามารถ
ทํางานไดอยางรวดเร็ว ฉับไว ทุกท่ี ทุกเวลาผานอุปกรณสมารทโฟน แท็บเล็ต และเคร่ืองคอมพิวเตอรสวน
บุคคลสําหรับระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง นโยบาย "Green IT" ที่โดดเดน คือ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
(e-Meeting) เปนระบบการประชุมผานอุปกรณโมบายที่ไดรับการออกแบบใหงายตอการใชงาน รองรับการใช
งานทุกขนาดของหนาจออุปกรณและเปนการดําเนินการตอเนื่องทุกป ซึ่งคณะกรรมการผูเขารวมประชุม
สามารถเรียกดูเอกสารวาระการประชุม สืบคนขอมูลการประชุมยอนหลัง ติดตามงานท่ีไดรับมอบหมายในท่ี
ประชุม และที่สําคัญคือ ระบบน้ีสามารถคํานวณปริมาณกระดาษที่ลดไดตอการประชุมในแตละครั้ง และเปน
แนวทางการลดปริมาณขยะโดยมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศที่เนนการลดการใชกระดาษภายใน
องคกร ระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ ๆ ที่ยังดําเนินการตอเนื่องจากปที่ผานมา เชน ระบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยการรายงานประจําป ระบบ TQF ระบบควบคุมภายใน  
เปนตน ผลการดําเนินงานสําหรับปการศึกษา 2558 2559 และ 2560  พบวาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เมื่อมีการใชระบบน้ี มีจํานวนรายละเอียดการใชกระดาษในแตละปงบประมาณ สามารถลดการใชกระดาษได
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ี 
 
ตารางที่ S.3-3 จํานวนกระดาษท่ีสามารถลดไดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาเขต 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
งบประมาณ  

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

1. ชลบุร ี 1,312,413 2,896,743 1,890,642 
2. วิทยาเขตสระแกว 112,073 73,611 51,691 
3. วิทยาเขตจันทบุรี 6,852 8,208 22,433 
จํานวนกระดาษที่ลดได (แผน) 1,431,338 2,978,562 1,964,766 

 
3. การจัดการของเสีย Waste management (WS) 

มหาวิทยาลัยตะหนักถึงการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยโดยไดตรวจสอบคุณภาพของ 
น้ําอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เชน การบริหารจัดการคุณภาพน้ําทิ้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด การบําบัดน้ําเสียในสระสวนนันทนาการทางชีวภาพ การรณรงคเพ่ือลดการใช
ภาชนะท่ีทําจากโฟมและใหใชวัสดุจากธรรมชาติ มีการคัดแยกขยะในแตละประเภทเปนขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล 
ของแตละอาคาร นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังไดจัดทําโครงการการจัดหาอุปกรณเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ํา
บริเวณท่ัวสระนํ้าและการกําจัดน้ําเสียดวยวิธีธรรมชาติโดยใชเครื่องกําจัดสาหราย ปจจุบันอยูระหวางศึกษา
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องมือดังกลาวใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เปนตน ซึ่งการดําเนินการควบคุม
คุณภาพน้ําทิ้งโดยการกําหนดนโยบายโดยเฝาระวังดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมโดย 
การจัดทําแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติการสอดคลองกับการสรางระบบดูแล โดยการกําหนดนโยบายและ
มาตรการ วางแผนประสานงาน ติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงกระบวนการดานความปลอดภัยใน
การควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งของโรงพยาบาลและไดมีคูมือการจัดการน้ําเสียจากโรงพยาบาล ตามขั้นตอน
กระบวนการ (Work Instruction) ในการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง โดยการกําหนดตัวชี้วัดและผลการดําเนินการ
ตามกฎหมาย จํานวน 11 พารามิเตอร มีดังน้ี 
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ตารางที่ S.3-4 เปรียบเทียบปริมาณการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
Parameter List  

 
Unit 

 
Standard 

 
งบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2558 

 
งบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2559 

 
งบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2560 
บอ

บําบัด 1 
บอ 

บําบัด 2 
บอ

บําบัด 1 
บอ 

บําบัด 2 
บอ 

บําบัด 1 
บอ 

บําบัด 2 
pH มก./ล. 5.9 7.53 6.78 7.9 8.2 8.0 6.8 
BOD มก./ล. 20 7.5 10.9 4 15 4 8 
COD มก./ล. <120 36 38 39.2 46.5 49.0 51.3 
TKN มก./ล. 35 14 19 <10 <10 <10 <10 
TDS มก./ล. <5000 343 440 450 635 3,450 520 
SS มก./ล. 30 22.8 20 2.9 17 32 20 
Oil & Grease มก./ล. 20 ND ND <5 <5 <5 <5 
Total Coliform 
Bacteria 

มก./ล. <5,000 ND ND 23 13 ไมพบ 20 

Settleable 
Solids 

MPN/ 
100 m. 

0.5 ND ND ND ND 1.3 0.1 

Free Residual 
Chlorine 

มก./ล. - 2.5 4.5 6.2 4 8 0.9 

H2S มก./ล. 1.0 ND ND ND ND <1 1 
 
                 จากตาราง พบวา คา pH สารละลายท่ีเปนกรดและดางอาจจะแตกตางกัน ในแตละ
ปงบประมาณ แตอยูในเกณฑที่กําหนด คามาตรฐานความเปนกรดเปนดางตองอยูระหวาง 5.9 – 9 ซึ่งการวัด
คา pH จะเริ่มตั้งแตpH 0 ถึง pH 14 โดยมีการวัดภาวะความเปนกรดของ pH (0-6) หรือ ภาวะความเปนดาง 
(8-14) สารเคมี สารประกอบเคมี และสวนผสมทางเคมีที่มีอิออน H+ (ไฮโดรเจน) เม่ือวัดดวยมิเตอร pH จะ
อานคาไดระหวาง 0 ถึง 6 ยิ่งตัวเลขต่ําเทาไหร สารก็จะมีอิออน H+ มากข้ึนและเปนกรดสวนคา pH ท่ีเปน
กลาง โดยจะมีอิออน H+ (ไฮโดรเจน) และ อิออน OH - (ไฮดรอกไซด) = H2O สารเคมี สารประกอบเคมี และ
สวนผสมทางเคมีจะเปนกลางเมื่อมีอิออน OH- และ H+ ท่ีสมดุลกันสารเปนกลางจะมีคา pH ที่ 7 สวนมากจะ
เปนน้ําบริสุทธ์ิ ถาสารประกอบเคมีและสวนผสมทางเคมีที่มีอิออนไฮดรอกไซดมาก (OH-) เมื่อวัดดวยมิเตอร 
pH จะอานคาไดระหวาง 8 ถึง 14 ย่ิงคาสูงเทาไหร ความเขมขนของอิออนก็จะมากขึ้นเทานั้น และสวนสุดทาย
คือคาความเปนดางกับความกระดาง (Hardness) มีความสัมพันธกัน น้ําที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
สัตวน้ําควรมีคาความเปนกรดเปนดางใกลเคียงกัน คาความเปนดางในน้ําไมควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เพ่ือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
    คา BOD (Biochemical  Oxygen  Demand) มีปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลาย 
สารอินทรียชนิดที่ยอยสลายได ไมเกิน 20 มก./ล. ถามีปริมาณมากขึ้นอาจเกิดจากมีสารอินทรียในน้ําเสียมาก 
จนเกินไป อาจสงผลใหน้ําเนาเสียได สวนคา COD (Chemical Oxygen Demand) เปนการวัดความสกปรก
ของน้ําโดยคิดเปรียบเทียบ ในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ใชในการออกซิไดสสารอินทรียในน้ําใหกลายเปน
คารบอนไดออกไซดและน้ํา คือ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใชในการยอยสลายสารอินทรีย ไมเกิน 120 มก./ล.  
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และคา TKN คือ ไนโตรเจนที่เปนสารอินทรียและแอมโมเนียไนโตรเจน ไมเกิน 100 มก./ล. และคา TDS 
(Total Dissolved Solids) ของแข็งที่ละลายท้ังหมด ท่ีละลายเจือปนอยูในน้ําซึ่งไมสามารถสังเกตไดทาง
กายภาพ เนื่องจากมีขนาดเล็ก หากระบายลงสูแหลงน้ํา ตองไมเกิน 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร กรณีระบายลงสู
แหลงน้ําที่มีคาของแข็งละลายนํ้าทั้งหมดเกิน 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร คาของแข็งละลายนํ้าทั้งหมดท่ีมีอยูใน
แหลงน้ํานั้นตองไมเกิน 5,000 มิลลิกรัมตอลิตร 
และคาของแข็งที่มีขนาดเล็กแขวนลอยอยูในน้ํา SS  ตองไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร คา Oil & Grease ไมเกิน  
5 มิลลิกรัมตอลิตร และคาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ไมเกิน 5,000  
มิลลิกรัมตอลิตร และคาคาตะกอนหนัก ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม และคา คลอรีนอิสระตกคาง Free Residual 
Chlorine และคาซัลไฟดคิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (Sulfide as H2S) ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ผลจาก
การตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลังพบวาคุณภาพน้ําทิ้ง
ไมเกินเกณฑท่ีกําหนด  

4. การจัดการน้ํา Water (WR) 
มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงานดานการจัดการน้ํา โดยมีการจัดหา 

อุปกรณเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนํ้าบริเวณท่ัวสระนํ้าสาธารณะ เปนเครื่องกําจัดสาหราย โดยการกําจัด
สาหรายดวยวิธีธรรมชาติ ปจจุบันอยูระหวางศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือ นอกจากนั้น ในทุก
สวนงานที่มีการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาใหกับทุกอาคาร เพื่อควบคุมปริมาณการใชน้ําประปา การตรวจสอบ
โรงสูบน้ํา บอพักน้ํา และอุปกรณทอสงนํ้าการปรับเปลี่ยนทอสงน้ําภายในมหาวิทยาลัยจากเดิมเปนทอเหล็กมา
เปนทอพีอี เพ่ือลดการสูญเสียน้ํา การใชอุปกรณประหยัดการจัดหาอุปกรณเพ่ิมปริมาณออกซิเจน ในแหลงน้ํา
ตามบริเวณท่ัวสระนํ้า และใชเครื่องตีน้ําเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน้ําลดปริมาณนํ้าเสียที่จะเกิดข้ึน นอกจากน้ัน 
มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับการลดปริมาณการใชน้ําประปา โดยการเปลี่ยนการใชอุปกรณกอกน้ํา 
สุขภัณฑแบบประหยัดน้ําและมีการวางนโยบายในการจัดทําแผนการดําเนินงานตรวจสอบและชองทางการ
ประสานงาน หากพบการชํารุดของวัสดุอุปกรณและระบบนํ้าประปาภายในมหาวิทยาลยั 
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แผนภาพที่ S.3-1 แผนผังและเคร่ืองกําจัดสาหรายโดยวิธีธรรมชาติ 

 
5. การขนสง Transportation (TR) 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือลดปริมาณการใชรถยนต 
และรถจักรยานยนตภายในมหาวิทยาลัย โดยเนนใหนิสิตใชรถสวัสดิการซึ่งมีจํานวน 16 คัน ผลการประเมิน 
โดยการสอบถามและสรุปขอมูลความพึงพอใจการใชรถสวัสดิการผานระบบ Application พบวามีการใช 
รถสวัสดิการมากขึ้นเน่ืองจากไดรับความสะดวกในการใหบริการ มีการติดตั้งระบบติดตามรถสวัสดิการดวย
อุปกรณ GPS เพ่ือใหนิสิตสามารถตรวจสอบเสนทางการเดินรถ กําหนดระยะเวลาการเดินทางเวลารถที่จะ 
ถึงปายทําใหนิสิตสามารถวางแผนการเดินทาง โดย มหาวิทยาลัยไดจัดเสนทางการเดินรถสวัสดิการออกเปน  
2 สาย คือ 1. สายสีน้ําเงิน จํานวน 8 คัน ใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร โดยรถวิ่งใหบริการตั้งแตหนา
ประตูมหาวิทยาลัยไปตามเสนทางโดยผานคณะ วิทยาลัยหนวยงานตาง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยและวนกลับ 
มาหนามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 2. สายสีเขียว จํานวน 8 คัน ใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงศุกร  โดยวิ่งใหบริการ 
จากประตูดานหลังมหาวิทยาลัยวิ่งผานหอพักนิสิตจนถึงประตูหนามหาวิทยาลัยและวนกลับประตูดานหลัง 
มหาวิทยาลัยในวันเสารและอาทิตยใหบริการเฉพาะสายสีน้ําเงินรถวิ่งทุก 10 นาที โดยวันเสารวิ่งวนจํานวน 
11 คัน วันอาทิตยจํานวน 12 คัน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนิสิตลดการใชรถยนตสวนตัว ชวยลดปญหา 
การจราจรติดขัด และท่ีจอดรถไมเพียงพอ โดยจัดใหมีระบบรถสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหนิสิตและ 
บุคลากรใชบริการไดมากข้ึนตามเวลาและจัดสายรถใหบริการในชวงเวลาเรงดวน เวลา 07:00 - 09:00 น.  
วิ่งจากหอพักถึงอาคารเรียนรวม และ 11:30 - 13:30 น. วิง่จากหลังมหาวิทยาลัยผานอาคารเรียนรวม 



 หนา 199 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ถึงหอพักวนหนามหาวิทยาลัย นอกจากน้ันยังมีการใหบริการระบบ Application สําหรับตรวจสอบตําแหนง 
รถสวัสดิการและระยะเวลาเดินทางจากตําแหนงขึ้นรถสวัสดิการและระยะเวลาในการเดินทางจากตําแหนง 
ขึ้นรถถึงสถานที่เปาหมาย และจอแสดงผลการเดินรถเพ่ืออํานวยความสะดวกไดอีกดวย 
 

 
 

6. การศึกษา Education (ED) 
  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปดสอนเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมตลอดจนมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีการจัดสรรเงินทุนวิจัยเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก โดยมีการจัดการศึกษาที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และมีการสงเสริม
ใหทุนวิจัย ในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
จํานวน 4 ทุนและ ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จํานวน 
29 ทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

1. 2560 003/2560 การผลิตไบโอดีเซลจากยีสตไขมันสูงดินตะกอนปาชายเลน 
Biodiesel production by mangrove sediment-derived 
oleaginous yeast 
ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายไดคณะวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 
ประเภทงานวิจัย: การวิจัยประยุกตสาขา: สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

2. 2560 005/2560 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากราเอนโดไฟตที่คัดแยกจากกลวยไมเพชรหึง 
ในผืนปาตะวันออก 
Bioactive compounds produced by endophytic fungi isolated 
from Grammatophyllum speciosum 
แหลงทุน: เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ชื่อทุน: ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายคณะ 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาวิทยาศาสตรเคมี 
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ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
3. 2560 เมษายน 2560 ผลกระทบจากการจําลองความเปนกรดของมหาสมุทรตอกลุมประชากร

แพลงคตอนทะเลในอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
Effect of ocean acidification on the community dominant of 
marine plankton in Kung Krabaen Bay, Chanthaburi province 
by microcosms. 
แหลงทุน : เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

4. 2560 PPW01/2560 การแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทจากดินนาเกลือ จังหวัดจันทบุรีเพ่ือบําบัดนํ้า
เสียที่มีความเค็ม Isolation of Actinomycetes from Salt Field for 
Saline Wastewater Treatment. แหลงทุน: เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
ชื่อทุน: ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประเภทงานวิจัย :การพัฒนาทดลอง สาขา: สาขาเกษตรกรรม ปาไม
ประมง 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

1. 2560 - การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากลําไยของกลุมเกษตรกร
จังหวัดสระแกว 
Development of Food Product from Longan 
(Dimocarpus longan Lour) for Agriculturist Groups in 
Sakaeo Province. 
แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ชื่อทุน : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชนฐานราก 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

2. 2560 2560A10802009 การสรางทอบําบัดน้ําทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนัง 
Construction of an inline remover for tannery 
effluent treatment. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 
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ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
3. 2560 2560A10802012 การผลิตเอนไซมตรึงสําหรับประยุกตใชในการกําจัดโครเมียม

จากน้ําทิ้งในกระบวนการฟอกหนัง 
Construction of an immobilized enzyme for 
application in chromium removal from tannery 
wastewater. 
แหลงทุน: เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย: การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

4. 2560 2560A10802017 การศึกษาบทบาทของคารบอนสีน้ําเงินในหญาทะเลบริเวณ
ชายฝงตะวันออกของประเทศไทย 
The Role of Blue Carbon in Seagrass at the 
Eastcoast of Thailand. 
แหลงทุน: เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

5. 2560 2560A10802072 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางน้ําของระบบนิเวศ
ชายฝงทะเล: กรณีศึกษาบริเวณพ้ืนที่อาวตราด จังหวัดตราด 
The Carrying Capacity Assessment of a Coastal 
Ecosystem: a case study of Trat Bay, Trat Province. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

6. 2560 2560A10802079 การประเมินปรากฏการณเกาะความรอนและกาชเรือนกระจก
ในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
Assessment of Urban Heat Island and Greenhouse 
effect in Eastern Seaboard Development of 
Thailand. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : อุดหนุนวิจัย 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาสังคมศาสตร 
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ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
7. 2560 2560A10802084 ชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหรายซูแซน

เทลลีในแนวปะการังชายฝงภาคตะวันออกและความจําเพาะ
ของเจาบาน-ชนิดของสาหรายที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม 
Genetic diversification of coral endosymbionts in the 
genus Symbiodinium form coral reefs in eastern part 
of Thailand and host-symbiont specificity influenced 
by environmental conditions. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

8. 2560 2560A10802091 ผลของสภาวะโลกรอนตออุบัติการณของแบคทีเรียกอโรคท่ี
สําคัญและคุณสมบัติทางการด้ือยาหลายขนานจากชายหาด
บางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี 
Effect of global warming on the occurrence of 
important pathogenic bacteria and multi-drug 
resistance properties of bacteria in Bangsaen and 
Pattaya beaches, Chon Buri Province. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

9. 2560 2560A10802115 ความหลากหลายของมดและแมลงศัตรูปาลมน้ํามัน : 
กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
Diversity of ants and insect pests in oil palm 
orchards : A case study of Chon Buri Province, 
Eastern Thailand. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

10. 2560 2560A10802136 ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของ
ประชาคมแพลงกตอนสัตวในพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระยะท่ี 2 (สนอง
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ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
พระราชดําริในโครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี) 
Seasonal Variation and Genetics of Zooplankton 
community in the Marine Plant Genetic 
Conservation Area, Mo KoSamaesarn, Chon 
BuriProvince Phase 2 (Under the Plant Genetic 
Conservation Project Under the Royal Initiative of 
Her Highness Princess MahaChakriSirindhorn) 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 

ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
11. 2560 2560A10802145 ความผันแปรตามฤดูกาลของประชาคมปูน้ําเค็มในพ้ืนที่ปกปก

พันธุกรรมพืชทางทะเล หมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 
(สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
Seasonal variation of marine crabscommunity in the 
Marine Plant Genetic Conservation Area, Mo Ko 
Samaesarn, Chon Buri Province Phase 2 (Under the 
Plant Genetic Conservation Project under the Royal 
Initative of Her Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn). 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

12. 2560 2560A10802147 การผลิตแหลงพลังงานสะอาดจากแกสคารบอนไดออกไซด 
Production of clean energy sources from carbon dioxide.
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การพัฒนาทดลอง 
สาขา : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 
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ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
13. 2560 2560A10802151 การประเมินความสัมพันธระหวางความหลากหลายและการ

แพรกระจายของหอยทะเล และสัตวทะเลหนาดินบริเวณอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี 
Evaluation of relationship between biodiversity and 
distribution of marine mollusk and marine benthos at 
Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมงประเภทงานวิจัย :  
การวิจัยพื้นฐานสาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

14. 2560 2560A10802153 การตรวจหาและแบงสวนของออพคิตดิสและคัพใน
สภาพแวดลอมที่มีความซับซอนสูงเพ่ือการชวยวินิจฉัยทาง
การแพทย 
Auto Detection and Segmentation of Optic Disc and 
Cup in Highly Complex Environment for Supporting 
Medical Diagnosis. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดานการแพทย 

15. 2560 2560A10802165 ความหลากหลายและการคัดแยกทรอสโทไคตริดสจากระบบ
นิเวศชายฝงทะเล จังหวัดจันทบุรีเพื่อการใชประโยชนและจัดทํา
ฐานขอมูล (สนองพระราชดําริภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
Biodiversity, screening and isolation of 
Thraustochytridsfrom coastal ecosystem of 
Chanthaburi Province for utilities and database(Under 
the Plant Genetic Conservation Project Under the 
Royal Initiative of Her Highness Princess Maha 
ChakriSirindhorn) 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 



 หนา 205 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

16. 2560 2560A10802046 สวนปาสมุนไพร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว (ภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
Forest Herbs, Burapha University, Sakaeo Campus 
แหลงทุน: เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : อพ.สธ. 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

17. 2560 2560A10802169 การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียยอยสลายปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนท่ีทนโลหะหนักจากฟองนํ้าทะเลบริเวณชายฝง
ทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพรอมใชสําหรับ
บําบัดสิ่งแวดลอม 
Isolation and characterization of petroleum 
hydrocarbon-degrading bacteria capable of resistant to 
heavy metal from marine sponge in the eastern coast 
of the gulf of Thailand and development of ready-to-
use bacteria for bioremediation 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

18. 2560 2560A10802195 การศึกษาภาคสนามสภาพอุทกพลศาสตรวิกฤตสําหรับการปลูก
ตนไมปาชายเลน 
Field study of critical hydrodynamic conditions for 
mangrove planting. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 

19. 2560 2560A10802198 การผลิตปุยสตรูไวทจากน้ําเสียที่ผานการบําบัดจากโรงงานเกษตร
อุตสาหกรรมและฟารมสุกร 
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ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
Production of Struvite fertilizer from treated 
wastewater of Agricultural industries and Pig farm 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

20. 2560 2560A10803026 ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการผลิตลูกพันธ
หอยนางรมบริเวณแมน้ําพังราด จ. ระยอง 
Relationship between environmental factor on larvae 
oyster production at Phang Rat river, Rayong Province. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

21. 2560 2560A10803028 การประเมินศักยภาพการเพาะเล้ียงหอยนางรมและเศรษฐกิจฐาน
รากบริเวณชุมชนปากแมน้ําพังราด 
Evaluation of oyster culture potential and community 
economics of Pangrad estuaries community, Rayong 
Province 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย :  การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

22. 2560 2560A10803029 การทบทวนและปรับยุทธศาสตรการพัฒนาของโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออกสูการเปนประเทศอาเซียนในจังหวัด
นครนายก: กรณีการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในบริบทอุตสาหกรรม 
Review and Development Strategy Adjustment of 
Eastern Seaboard Development Program toward Asean 
Country in NakornNayok Province: The Case of 
Greenspace Management in Industrial Context. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย  : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาสังคมศาสตร 
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ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

23. 2560 2560A10803046 ปจจัยของธาตุอาหารและซัลไฟดตอมวลชีวภาพและการแพร 
กระจายของหญาทะเลตามแนวชายฝง อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี) 
Factors of nutrient and sulfide on biomass and 
distribution of seagrass beds along the coastal of, 
Sattahip Bay, Chon Buri province (Under the Plant 
Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative 
of Her Highness Princess MahaChakri) 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

24. 2560 2560A10803047 ความหลากหลายทางชีวภาพและความผันแปรตามฤดูกาลของ 
กุง กั้ง ปู บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย  
เพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชนตอชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืน 
(สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี) 
Biodiversity and Seasonal Variationof Shrimps, Mantis 
shrimps and Crabs along the East Coast of Thailand for 
conservation and sustainable uses of community. 
(Under the Plant Genetic Conservation Project under 
the Royal Initative of Her Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn). 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 

ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
25. 2560 2560A10803048 ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของ

ประชาคมแพลงกตอน บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของอาว
ไทย เพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชนตอชุมชมทองถิ่นอยาง
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ลําดับที่ ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
ยั่งยืน (สนองพระราชดําริในโครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี) 
Seasonal Variation and Genetics of Zooplankton 
community on the Eastern coast of the Gulf of 
Thailand for conservation and Utilization of sustainable 
communities (Under the Plant Genetic Conservation 
Project Under the Royal Initiative of Her Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn) 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : อพ.สธ. 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

26. 2560 2560A10803053 ความหลากหลายทางชีวภาพและความผันแปรตามฤดูกาลของ
ประชาคมแบคทีเรียในพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืชทางทะเล บริเวณ
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกเพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืน (สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี) 
Diversity and Seasonal Variation of bacterial 
community it’s application in the Marine Plant Genetic 
Conservation Area on the Coastal zone of the east of 
Thailand for Conservation and Sustainable Utilization 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 

ลําดับท่ี ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
27. 2560 2560A10803054 ทรัพยากรปลาบริเวณชายฝงภาคตะวันออกเพ่ือการอนุรักษและ

การใชประโยชนอยางยั่งยืน (สนองพระราชดําริในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
Fish resources on the coastal area of the east of 
Thailand (Under the Plant Genetic Conservation 
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ลําดับท่ี ป พ.ศ. รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
Project Under the Royal Initiative of Her Highness 
Princess Maha Chakri) 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : วช 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

28. 2560 เพ่ิมเติม การบําบัดน้ําเสียสีรีแอกทีฟสังเคราะหโดยกระบวนการตกตะกอน
ดวยไฟฟารวมกับกระบวนการเฟนตัน 
Treatment of Synthetic Reactive Dye Wastewater by 
Electrocoagulation Process with Fenton Process 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : เพิ่มเติม 2560 
ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต 
สาขา : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 

29. 2560 2560A10802027 การสํารวจ อนุรักษ และพัฒนาพรรณไมพ้ืนเมืองในมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแกวสําหรับเปนไมดอกไมประดับ 
The Exploration, Conservation and Development of 
Native Plants in Burapha University Sakaeo Campus for 
Flowering and Ornamental Plants. 
แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ชื่อทุน : อพ.สธ. 
ประเภทงานวิจัย: การวิจัยพื้นฐาน 
สาขา : สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 

 
เกณฑการประเมิน  

Rating  Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidences available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make it Adequate Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
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Rating  Description 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
the QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and 
outstanding improvement trends. 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ AUN QA ระดับ 
Green University 4 
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ตัวบงช้ีที่ S.4 :  การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประเด็นการประเมิน 

 1. การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ วิธีการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ และ 
การสรุปแผนปฏิบัติการ และกระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 2. ตัววัดหรือตัวบงช้ีที่สําคัญ และวิธีการที่สรางความม่ันใจวาระบบการวัดผลของแผนปฏิบัติการ
เสริมสรางใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันทั้งสถาบัน 

 3. ผลการดําเนินการและการคาดการณผลการดําเนินการในอนาคตเปรียบเทียบกับคูเทียบ 
ที่สําคัญ และการปรับเปลี่ยนแผนฯ 
 

ผลการดําเนินงาน  

ประเด็น 1  การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ วิธีการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ              
และการสรุปแผนปฏิบัติการ และกระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 และมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (University 
Performance Index, UPI) ตามแผนยุทธศาสตรฯ และไดมีการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมาอยาง
ตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2560 มีการปรับปรุงตัวชี้วัดกลยุทธ และปรับเพ่ิมเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร และไดกําหนดยุทธศาสตรเพิ่มเติมเก่ียวกับการผลักดัน
มหาวิทยาลัยใหมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN 
ECONOMIC CORRIDOR, EEC) และนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยประกอบดวย  

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตรที่ 4 การมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
ยุทธศาสตรที่ 6 การผลักดันมหาวิทยาลัยใหมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC : EASTERN ECONOMIC CORRIDOR) และนโยบายไทยแลนด 4.0 
การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยไดกําหนดกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสู

แผนปฏิบัติถายทอดไปยังสวนงาน  โดยใหหัวหนาสวนงานรับเปาหมายตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 
ตามแผนยุทธศาสตร ผานระบบสารสนเทศและบันทึกแผนปฏิบัติการของสวนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลองกับพันธกิจและใหมีการระบุงบประมาณ กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน  
คาเปาหมายการดําเนินงานและผูรับผิดชอบโดยกองแผนงานทําสรุปรายงานผลการรับเปาหมายในแตละตัวชี้วัด
เสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาในกรณีเปาหมายที่สวนงานรับเมื่อเทียบกับเปาหมายภาพรวมของมหาวิทยาลัย
แลวมีตัวชี้วัดไมสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย หรือมีคาเปาหมายตํ่ากวาเปาหมายภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย กองแผนงานจะประสานขอใหสวนงานปรับเพ่ิมคาเปาหมาย หรือเชิญหัวหนาสวนงานรวม
ประชุมเพ่ือพูดคุยและเจรจาปรับเพ่ิมคาเปาหมายตัวชี้วัดใหสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย แลวสรุป
เสนออธิการบดีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง และหากปรากฏวาเปาหมายภาพรวมสวนงานยังตํ่ากวาเปาหมายภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดจีะเปนผูสั่งการใหกองแผนงานจัดทําหนังสือเวียนแจงไปยังหัวหนาสวนงานเพ่ือ
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ขอใหปรับเพ่ิมเปาหมายในตัวชี้วัดที่ยังมีคาเปาหมายตํ่ากวาเปาหมายภาพรวมของมหาวิทยาลัย และใหชี้แจง
กรณีไมสามารถรับเปาหมายเพ่ิมได จากนั้นกองแผนงานจึงจัดทําสรุปรายงานผลเสนอตออธิการบดี ซ่ึง
กระบวนการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติเปนไปตามแผนภาพที่ S.4 - 1   
 

 
แผนภาพท่ี S.4 - 1 การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
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วิธีการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ 
การแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการโดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหสวนงานดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดกลยุทธที่สวนงานรับเปาหมายภายใต
ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร 19 กลยุทธ และ 98 UPI โดยกําหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดเชิง
ยุทธศาสตรที่สอดคลองกับพันธกิจของแตละสวนงาน ระบุงบประมาณ กรอบระยะเวลาดําเนินการคาเปาหมาย
การดําเนินงาน และผูรับผิดชอบโดยสํานักคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร (https://strategy.buu.ac.th/) สําหรับใหสวนงานบันทึกแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดําเนินงาน 
เพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
ภายใตการติดตาม กํากับ ตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ตามแผนภาพที่  S.4 - 2                      

 
 

 
 
แผนภาพท่ี S.4 - 2  การแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
การสรุปแผนปฏิบัติการ และกระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจัดทํากระบวนการและระบบติดตาม กํากับ ตรวจสอบการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร โดยการกําหนดกรอบระยะการติดตามการดําเนินงานเปนราย
เดือน และรายไตรมาสเพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบขอมูลที่สวนรายงานผานระบบแผนยุทธศาสตร การกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบโดยบุคลากรและผูอํานวยการกองแผนงาน  ซึ่งในการประสานงานและติดตามการ
รายงานผลการดําเนินงานฯ ไดนําชองทางการส่ือสารออนไลนมาใชเพ่ือใหมีความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัว
มากข้ึน  จากน้ันกองแผนงานนําขอมูลมาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ  
12 เดือน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหขอเสนอแนะ  และใชเปนขอมูลประกอบ 
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การวางแผนและตัดสินใจสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือใหตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการบรรลุเปาหมาย 
จึงนําตัวชี้วัดกลยุทธที่สวนงานรับเปาหมายมาจัดทําเปนขอตกลงการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน โดยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองผลงานและคุณภาพของงานตามตัวชี้วัดประจําป
ของหัวหนาสวนงาน เพ่ือใหสวนงานนําผลการประเมินการปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผลในปงบประมาณถัดไป  ซ่ึงการดําเนินการนี้ดําเนินการตาม         
ขอ 13 ของประกาศของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  คาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2552 
 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนภาพท่ี S.4 - 3   
 

 

 
 
แผนภาพ่ี  S.4 - 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร ระดับหัวหนาสวนงาน 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ประเด็นที่ 2. ตัววัดหรือตัวบงช้ีท่ีสําคัญ และวิธีการท่ีสรางความม่ันใจวาระบบการวัดผลของแผนปฏิบัติการ
เสริมสราง ใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันทั้งสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัววัดที่สําคัญ ใน 3 ระดับ ไดแก ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ตัวชีว้ัดยุทธศาสตร และ
ตัวชี้วัดกลยุทธ โดยใชตัวชีว้ัดกลยุทธเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (University Performance 
Index, UPI) ซึ่งทุกสวนงานจะตองรับเปาหมาย และตองรายงานผลเขาสูระบบติดตามผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรทุกไตรมาสเพ่ือประมวลและแสดงผลแบบอัตโนมัติในรูปแบบ dash board ที่เปนภาพรวมของทั้ง
มหาวิทยาลัยที่ไดมาจากผลงานของทุกสวนงาน ดังแผนภาพท่ี S.4 - 4 จึงมั่นใจไดวาระบบการวัดผลมีความ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันทั้งสถาบัน             
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แผนภาพ่ี  S.4 - 4  ระบบการวัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 
นอกจากน้ียังมีระบบการติดตาม ดานงบประมาณ ดานการเรียนการสอน และดานคุณภาพนิสิต 

ดังนี้ 
1) ดานงบประมาณ มหาวิทยาลัยบูรพาตระหนักถึงความสําคัญของการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

จึงได จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รายไตรมาส ซ่ึงเปนการวิเคราะหการเพ่ิมขึ้นและการ
ลดลงของรายไดและคาใชจาย และเม่ือสิ้นปงบประมาณจะมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการดําเนินงานและการวิเคราะหขอมูลตอที่ประชุมกรรมการบริหารการเงินและทรพัยสิน และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสามารถสะทอนถึงฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของมหาวิทยาลัย และเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการบริหาร และ
เพ่ือประโยชนตอการวางแผนการดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การบริหารทรัพยากรขององคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเพ่ือใหการดําเนินงานดานงบประมาณเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยไดมี
นโยบายใหทุกสวนงานดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน เกี่ยวกับการเพ่ิมขึ้น/ลดลง ของรายไดและ
คาใชจายมาตั้งแตปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ 2560 เสนอคณะกรรมการสวนงานพิจารณา             
และรายงานมหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปงบประมาณผานระบบรายงานสรุปฐานะทางการเงิน เพื่อมหาวิทยาลัย
นําขอมูลมาวิเคราะหและใชเปนแนวทางในการวางแผน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
สวนงานใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะในปงบประมาณ 2559  
ไดเริ่มใหมีการคํานวณตนทุนตอหลักสูตร  ผานระบบบัญชีและตนทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลการ
คํานวณมาวางแผนทางการเงิน จัดสรรงบประมาณ  และประเมินความคุมคาของการบริหารหลักสูตร และ 
การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับผลการดําเนินงานดานงบประมาณ  
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีการผลการดําเนินงานมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีข้ึน  ผลการดําเนินงาน
ตามแผนภาพที ่S.4 - 5  
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แผนภาพที ่S.4 - 5 ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ 
 

2) ดานการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
233 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร ปริญญาโท 81 หลักสูตร และปริญญาเอก 43 
หลักสูตร เมื่อจําแนกตามกลุมสาขาวิชา พบวาเปนกลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากที่สุด รอยละ 21 
รองลงมาไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 15 และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รอยละ 7 ทั้งนี ้หลักสูตรในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีมากท่ีสุด เนื่องจากหลักสูตรมี 
การจําแนกเปนสาขายอย เชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน แตหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจะไมมีสาขายอย เชน หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งในปการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
หลักสูตรใหม จํานวน 4 หลักสูตร อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 19 หลักสูตร อนุมัติเปลี่ยนแปลงการรับ
นิสิตทั้งหมด 29 หลักสูตร ไดแก ใหงดรับนิสิต จํานวน 24 หลักสูตร ยุติการรับนิสิต จํานวน 1 หลักสูตร  และ
มีมติใหเร่ิมเปดรับนิสิต จํานวน 4 หลักสูตร  ทั้งนี้  ยังไดมีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวน 38 คน ผลการดําเนินงานสัดสวนดานหลักสูตรตามแผนภาพที ่S.4 - 6  
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แผนภาพท่ี S.4 - 6 : สัดสวนรอยละของหลักสูตร จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ปการศึกษา 2556 - 2560 
 

 
สําหรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพามีระบบติดตามและบริหารจัดการหลักสูตร            

ทีเ่ปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของ  โดยมีกระบวนการทํางานในการบริหารหลักสูตร Core 
Process คือ กระบวนการเสนอหลักสูตร และการควบคุมคุณภาพหลักสูตร เพ่ือใชในการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรและติดตามหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ และกรอบคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา รวมถึงเปนไปตาม
ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงและเสนอ
แนวทางการแกไขหลักสูตรที่ไมผานเกณฑมีการกํากับติดตามหลักสูตรและมีมาตรการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
สําหรับหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เชน กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge 
Management) โครงการเสวนาวิชาการสําหรับประธานหลักสูตรการสรางแรงจูงใจ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย
ไดกําหนดเปาหมายใหทุกหลักสูตรตองผานเกณฑการประเมินทุกหลักสูตรทําใหมีหลักสูตรที่ไมผานเกณฑมี
แนวโนมลดลง ตามแผนภาพที ่C .7  
 

 

 
 
แผนภาพท่ี C.7 การกํากับติดตามหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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3) ดานคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนามาตรฐานการวัดระดับความสามารถ (Buu 
Standard) เพ่ือเปนการรับประกันความสามารถของบัณฑิต จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิต ในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา และไดกําหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต เพ่ือใชในการติดตาม และวัดความสําเร็จของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป และกําหนดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไดอยาง
สมบูรณ สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตไดกําหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรและมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้   

3.1) มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายรอยละการมีงานทําของบัณฑิตในปงบประมาณ 2559 - 2560  
อยูที่รอยละ 85 และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  รอยละการมีงานทําของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ในป 2560 
คิดเปนรอยละ 75.87 จากนิสิตที่ตอบแบบสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตทั้งหมด คิดเปนรอยละ 96.89 
และมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 
75.87  และกําลังศึกษาตอ รอยละ 4.71  

3.2) รอยละความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต  มหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตแลวปรากฏวา ในปการศึกษา 2558 
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต จําแนกตามกลุมสาขาวิชาคือ กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
คิดเปนรอยละ 3.99 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คิดเปนรอยละ 3.97 และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รอยละ 3.93 และเพ่ือใหหลักสูตรตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงได
มอบนโยบายใหกองบริการการศึกษาจัดทํากระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ตามแผนภาพที่ C.3-1  
 

 

 
 

แผนภาพท่ี C.3-1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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3.3) จํานวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสามารถพัฒนาองคความรูและทักษะใหสามารถ
ประกอบอาชีพหรือธุรกิจที่สามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง จําแนกตามประเภทงานท่ีทําในปการศึกษา 2559 
ระดับปริญญาตรี เจาของกิจการ จํานวน 303 คน  คิดเปนรอยละ 4.77 ดําเนินธุรกิจอิสระ/อาชีพอิสระ 
จํานวน 374 คน คิดเปนรอยละ 5.88 จากทั้งหมด 6,357 คน ระดับบัณฑิตศึกษา เจาของกิจการ จํานวน 115 
คน คิดเปนรอยละ 6.94 ดําเนินธุรกิจอิสระ/อาชีพอิสระ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 4.77 จากท้ังหมด 
1,656 คน  ดังแผนภาพที่ S.4 -7 
 

   

                                 
 
 

 
แผนภาพท่ี S.4 - 7 กรอบแนวคิดคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต    
 
 

ประเด็น 3  ผลการดําเนินการและการคาดการณผลการดาํเนินการในอนาคตเปรียบเทียบกับคูเทียบ 
ที่สําคัญและการปรับเปลี่ยนแผนฯ 
       สําหรับผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ 2560               
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานเปนไปตามแผนฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูทําหนาที่กํากับ 
ติดตามและขับเคลื่อนระบบยุทธศาสตร การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยบูรพา 
สําหรับผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2560 เม่ือเทียบผลการดําเนินงานป 2559 มีผลการดําเนินงานตาม
ตารางที ่S.4 - 1 ที่ปรากฏ 
          
ตารางที ่S.4 - 1  แสดงการเปรียบเทียบรอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

                  รายการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จํานวนตัวชี้วัด 91 77 
คาเปาหมาย 38 26 
รอยละความสําเร็จ 41.76 33.77 
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 การคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตเปรียบเทียบกับคูเทียบที่สําคัญ และการปรับเปลี่ยนแผนฯ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ไดกําหนดคาเปาหมายมหาวิทยาลัย และคาเปาหมายสวนงานใน 
การดําเนินงาน เพ่ือเปนคาคาดการณเปาหมายของแตละตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  
โดยสามารถดูไดจากระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
https://strategy.buu.ac.th  ดังแผนภาพที่ S.4 - 8  
 
         

 
 

แผนภาพท่ี S.4 - 8 รอยละความสําเร็จของผลการปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 

สําหรับการเปรียบเทียบคูเทียบที่สําคัญ  ในตอนตนของการพัฒนาแผนยุทธศาสตรไดกําหนดตัวชี้วัด 
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน โดยกําหนดเปาหมายใหมีผลการประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ตาม QS University Ranking : Asia ใหอยูในอันดับดีกวา 150 ซ่ึงขณะน้ันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยูใน
อันดับท่ี 145 และมหาวิทยาลัยบูรพาอยูในอันดับที่ 191  มหาวิทยาลัยบูรพาจึงไดใชผลการดําเนินงานของ
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรซึ่งเปน comprehensive university เชนเดียวกันมาเปนคูเทียบที่สําคัญ ดัง
แสดงการจัดลําดับในประเทศไทยตามแผนภาพท่ี S.4 - 9  
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แผนภาพท่ี S.4 - 9 การจัดลําดับในประเทศไทย 
 

จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัยบูรพามีรอยละ 
การมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีสูงกวา แตไดรับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตต่ํากวาหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ดังแผนภาพที่ S.4 - 10 ทําใหมหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดําเนินงานโดยการเพิ่มกลยุทธดาน
การบริหารจัดการที่ดี การกําหนดอัตลักษณของบัณฑิต และการประเมินสวนงานภายในตามเกณฑ TQA  
และ EdPEx และปรับปรุงตัวชี้วัดกลยุทธ 
 
ตารางที่ S.4 - 2 คูเทียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560  
 

  
ที่

 
เทียบดาน 

หนวย
นับ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา  ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา 

1 บุคลากรสายวิชาการ คน 2,447  1,975 2,539 2,041 2,572 2,053 
2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คน 8,883  1,599 8,658 1,627 8,653 1,582 
3 รวมบุคลากร คน 11,330 3,574 11,155 3,668 11,225 3,635 
4 งบประมาณแผนดิน ลานบาท 5,023.1 3,275.0 5,093.2 3,210.1 5,127.81 3,200.2 
5 งบประมาณเงินรายได ลานบาท 5,383.52 1,642.2 5,556.72 1,958.2 6,320.28 2,003.4 
6 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ลานบาท 10,406.61 4,917.2 10,649.94 5,078.3 11,448.19 5,203.5 
7 จํานวนนสิิตเต็มเวลา คน 51,879 49,090 40,693 44,248 40,607 40,949 

6

5 5 5 5

4

5

8 8 8 8

7

9 9 9 9

8

9 9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PSU BUU

Asian University Rankings ค.ศ. 2009 - 2019 ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : มหาวิทยาลัยบูรพา

ป 
ค.ศ.

อันดับ
ไทย
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ที ่

 
เทียบดาน 

หนวย
นับ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา  ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา ม.สงขลา
นครินทร 

ม.บูรพา 

8 รอยละการมีงานทําของ
บัณฑิตระดบัปริญญาตร ี

รอยละ 65.3 75.87 67.5 75.87 65.3 76.85 

9 ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ระดับ 4.01 4.04 4.20 3.90 4.14 3.98 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไมมีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องตน  
(เปนขอมูลดิบ 
เริ่มมีระบบ  
แตยังไมสมบูรณ 
ไมสามารถ/ 
ไมมีการวิเคราะห) 

มีการเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห
การดําเนินงาน
เทียบกับ
เปาหมาย 

3 + มีแนวโนม
ผลการดําเนินงาน 
ของระบบท่ีดี 
ทําใหเกิดผล
เปนไปใน
ทิศทางตาม
เปาหมาย 
ที่กําหนด 

4 + มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวาที่
เกณฑกําหนด 
สงผลใหเกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ดําเนินงานที่เทา
หรือสูงกวาคู
เทียบในระดับ 
ชั้นนําของประเทศ 
มีการดําเนินงาน 
ที่ดีตอเนื่องสงผล
ใหการดําเนินงาน
เทียบเทาหรือ 
สูงกวาคูเทียบ  
(คูเทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA ระดับ 
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 4 
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 สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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สวนที่ 3 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ CUPT QA 

 

ตัวบงชี ้(Indicators) ระดับ 
 C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 5 
C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนใน 
 การประกอบวิชาชีพ 

4 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 5 
C.4 ผลงานของผูเรียน 4 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย 4 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  5 
C.8 การบริหารและจัดการของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
 C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 4 
 C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 4 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารสถาบัน 5 
C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 4 
C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 4 
C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน 6 
C.13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4 

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 

S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part – time/full - 

 time of international students 

4 

S.3 Green University 4 

S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 4 
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 สวนท่ี 4 
ภาคผนวก 
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ขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2560

ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ถึง 31 ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน

1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 240

2 - ---ระดับปริญญาตรี 119

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต -

4 - ---ระดับปริญญาโท 80

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

6 - ---ระดับปริญญาเอก 41

7 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง -

8 - ---ระดับปริญญาตรี -

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต -

10 - ---ระดับปริญญาโท -

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

12 - ---ระดับปริญญาเอก -

13 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 32,427               

14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 28,716               

15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต -

16 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 2,779                

17 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

18 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 932                   

19 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 1309

20

- ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 35

21 - ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 448

22

- ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 826

23 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 934

24 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 35

25 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 386
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26 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 513

27 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 294

28 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0

29 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 52

30 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 242

31 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 77

32 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0

33 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 9

34 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 68

35 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 4

36 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0

37 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1

38 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 3

39 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 1094.5

40 - - --ระดับปริญญาตรี 27

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต -

42 - - --ระดับปริญญาโท 385.5

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

44 - - --ระดับปริญญาเอก 682

45 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 354

46 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ 698.5

47 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 275

48 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย 76

49 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย 3

50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1065

51

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 242
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52

- - --บทบสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศารฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 155

53 - - --ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 6

54

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 71

55

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให  กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 305

56

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 88

57 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 10

58 - - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 0

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 2

60 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0

61

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 2

62

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 11
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63

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ือ

อิเลคทรอนิกส online 67

64 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 21

65 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 30

66 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 16

67 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 2

68 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 23

69

- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล 

TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 14

70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 8,603                

71

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ

การศึกษา 8,272                

72

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพ

อิสระ) 5,576                

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 650

74 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 104

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 27

76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 325

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 5

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 41

79

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 23,623               

80

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 79.66

81

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 415

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 104

83 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 70

องคประกอบท่ี 7
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84

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 26

85 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0

86 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 56

87

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall's 

list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 153

88

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 6

89 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 0

90

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ือ

อิเลคทรอนิกส online 0

91 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0

92 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0

93 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0

94 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0

95 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0

96 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 552

97

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 163

98 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 12
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99

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 13

100 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0

101 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 38

102

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall's 

list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 91

103

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 9

104 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 0

105

- ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ือ

อิเลคทรอนิกส online 0

106 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0

107 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0

108 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0

109 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0

110 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0

111 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 114

112 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 33,013.01

113 - ---ระดับอนุปริญญา -

114 - ---ระดับปริญญาตรี 28,570.77

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต -

องคประกอบท่ี 10
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116 - ---ระดับปริญญาโท 5,878.35

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

118 - ---ระดับปริญญาเอก 489.19

119 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 93,405,333.00

120 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 47,658,845.00

121 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 16,353,389.00     

122 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29,393,099.00     

123 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 175,587,816.00   

124 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 96,589,646.00     

125 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 53,553,097.00     

126 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25,445,073.00     

127 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 1233

128 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 413

129 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 317.5

130 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 502.5

131 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 43.5

132 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 37

133 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 4

134 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2.5

135 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 76

136 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 17

137 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 39

138 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20

139 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 4

140 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4

141 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0

142 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0

143

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 236

144 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 84

145 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 30

146 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 122
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147

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 188

148 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 52

149 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 37

150 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 99

151 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 9

152 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3

153 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

154 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6

155

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 174

156 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16

157 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 7

158 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 151

159

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให

 กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 359

160 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 47

161 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 125

162 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 187

163

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 82

164 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 39
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165 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 21

166 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 22

167 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 38

168 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15

169 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

170 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23

171 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 0

172 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

173 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

174 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0

175 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 9

176 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1

177 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1

178 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7

179 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0

180 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

181 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

182 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0

183 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 5

184 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3

185 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

186 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

187

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 14

188 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3

189 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

190 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11

191

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

 online 102

192 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

193 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

194 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 102
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ถึง 31 ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนยืนยัน

195 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 21

196 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

197 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

198 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21

199 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 30

200 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

201 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

202 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30

203 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 16

204 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

205 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

206 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16

207 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 3

208 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

209 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

210 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3

211 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 24

212 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0

213 - ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0

214 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24

ขอมูล ณ วันท่ี 17 ต.ค. 2561
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