
(วิสัยทัศน)์

59 60 61 62 63

85 85 90 90 90

60 65 70 75 80

๒. เพือ่ยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยใน

การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน

(๔) จ านวนโครงการส าคัญระดับประเทศ (โครงการทีเ่ป็นวาระแห่งชาติหรือ

เป็นนโยบายของรัฐบาล) ทีม่หาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ด าเนินการหรือร่วม

ด าเนินการ (อย่างน้อย ๕ โครงการ ใน ๕ ป)ี

1 1 1 1 1 ยุทธศาสตร์ที ่๔ การมีส่วน

ร่วมและการรับผิดชอบต่อ

สังคม  (ปีละอย่างน้อย ๑ โครงการ)

251 150

วิสัยทัศน์ ขมุปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดนิ

(๕) จ านวนศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ภายใต้

ขอบเขตของศาสตร์ทีส่ าคัญ ๗ ด้าน ทีเ่ป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์

(๒) ผลงานด้านการวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือการบริการ

วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทีไ่ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ เพือ่การแก้ไข

ปัญหาหรือเพือ่การพัฒนาสังคมชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและ

ภาคเอกชน และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

๓. พัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ วิจัย และ

ศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของ

มหาวิทยาลัยให้สอดรับกับการพัฒนา

ประเทศ ทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต

(๑) ผลการประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดย

หน่วยงานอิสระภายในประเทศและต่างประเทศ ให้อยู่ในอันดับดีกว่า ๑๕๐

 จากมหาวิทยาลัยทัง้หมดในทวีปเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนา

คุณภาพการวิจัยและการ

บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภายใน

๑. เพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียนใหไ้ด้

มาตรฐานสากล

(๓) ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตและ/หรือความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

ต่อคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์วิสัยทัศน์ ตวัชี้วัด (เป้าประสงค์วิสัยทัศน์) ยุทธศาสตร์

cc
Comment on Text
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต

cc
Comment on Text
ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต



(ยุทธศาสตร์)

59 60 61 62 63

85 85 90 90 90

UPI ๑.๒ ร้อยละความคิดเหน็ของผู้ใช้บณัฑิตต่อคุณภาพ

 ทางวิชาการและทักษะในการปฏบิติังานของบณัฑิต

90.00 90.00 90.20 90.20 90.20

50 50 60 80 80

20 40 50 100

400 400 450 450 450

๑.๕ การพัฒนาทักษะทางสังคม

เพื่ออนาคต

วิสัยทัศน์ ขมุปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดนิ

UPI ๑.๑ ร้อยละการมีงานท าของบณัฑิต ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม๑.๑ การพัฒนากระบวนการ

คัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตร์

เพื่อใหผู้้ที่ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีความรู้

 ความสามารถ และมีความพร้อมในการ

ปฏบิติังาน ที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ ทั้งในปจัจุบนัและ

อนาคต

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตวัชีว้ัด (เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์)

UPI ๑.๓ ร้อยละของบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎี

บณัฑิตที่มีทักษะทางภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ

พัฒนาคุณภาพบณัฑิต

๑.๓ การพัฒนาความรู้และทักษะ

จากหอ้งเรียนสู่ชุมชน (From 

Classroom to Social 

Engagement) และการพัฒนาการ

เรียนรู้จากการปฏบิติัและการฝึก

ประสบการณ์ (Learning by doing)

UPI ๑.๔ จ านวนบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎบีณัฑิต

สามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหส้ามารถ

ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้

ได้ด้วยตนเอง

๑.๔ การพัฒนาทักษะของนสิิตให้

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพและมาตรฐานทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ
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(ยุทธศาสตร์)

59 60 61 62 63
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตวัชีว้ัด (เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์)

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

20 40 60 80 100

2 2 2 2 2

UPI ๒.๓ จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการหรือ

ผลงานในรูปแบบอื่น ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ

10 15 20 25 30

UPI ๒-๔ จ านวนผลงานวิจัย/การบริการวิชาการ/

บริการวิจัยที่อยู่ในรูปแบบของการบรูณาการองค์ความรู้

จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ หรือศาสตร์เฉพาะและได้รับการ

น าไปใช้ประโยชนใ์นการแก้ไขปญัหาของประเทศหรือ

การพัฒนาสังคมชุมชนหรือหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน

10 t12.5 15 t17.5 25

UPI ๒.๕ จ านวนศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ด้านของ

มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาใหเ้ปน็สถานวิจัย 

(Research Centre)

- - - - 10

๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันการ

ด าเนนิการวิจัยและการบริการ

วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ

พัฒนาคุณภาพการ

วิจัยและการบริการ

วิชาการ

UPI ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

UPI ๒.๒ จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือนานาชาติที่

เปน็ที่ยอมรับ

เพื่อใหม้หาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับ

จากทุกภาคส่วน ใหเ้ปน็ศูนย์กลางของ

องค์ความรู้ในภาคตะวันออกของประเทศ 

โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ครอบคลุมศาสตร์

หลักทั้ง ๗ ด้านของมหาวิทยาลัย
๒.๒ การสร้างและพัฒนาระบบการ

ส่งเสริมการท าวิจัย

๒.๓ การส่งเสริมและผลักดัน

ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงาน

ในรูปแบบอื่นๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์

๒.๔ การก าหนดภาระงานและ

ตัวชี้วัดส าคัญ (Key Performance 

Indicators: KPIs)
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(ยุทธศาสตร์)

59 60 61 62 63
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตวัชีว้ัด (เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์)

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

UPI ๓.๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบคุลากร

 ๖๐  ๗๐  ๘๐  ๙๐ 100 ๓.๑ การส่งเสริมและผลักดันการ

ด าเนนิการด้านการพัฒนาบคุลากร

-  ๕๐  ๖๐  ๗๐  ๘๐

-  ๒๐  ๓๐  ๔๐  ๕๐

-  ๗๐  ๘๐  ๙๐ 100

-  ๗๐  ๘๐  ๙๐ 100

UPI ๓.๔ ร้อยละความคิดเหน็ของบคุลากรภายใน

มหาวิทยาลัย ต่อการท างานเปน็หมูค่ณะและการมีส่วน

ร่วมในการท างานเชิงสร้างสรรค์

60.00 70.00 80.00 90.00 100

UPI ๓.๕ ร้อยละความคิดเหน็ของบคุลากรภายใน

มหาวิทยาลัย นสิิต และ/หรือสังคมชุมชนโดยรอบที่มีต่อ

ความมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ของ

บคุลากรภายในมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมองค์การของ

มหาวิทยาลัย

60.00 70.00 80.00 90.00 100

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ

พัฒนาศักยภาพ

บคุลากร

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบคุลากรให้

สามารถตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา

ของมหาวิทยาลัยและของประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์การ

๓.๓ การสร้างระบบการสรรหา 

รักษาไว้  ใช้งาน และพัฒนา

๓.๔ การส่งเสริมและสนบัสนนุการ

พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ

 และทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

UPI ๓.๓ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บคุลากรมีความเหมาะสมกับการใช้งานตามต าแหนง่ 

หนา้ที่ และความรับผิดชอบ

UPI ๓.๒ ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ของบคุลากรเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ก าหนด และมีความเหมาะสมกับการใช้งานตาม

ต าแหนง่ หนา้ที่ และความรับผิดชอบ
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(ยุทธศาสตร์)

59 60 61 62 63
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตวัชีว้ัด (เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์)

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

UPI ๔.๑ จ านวนกจิกรรมพันธกจิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย

กบัสังคมชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและ

สนับสนุนกจิกรรมสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกฬีา

5 10 15 20 25 ๔.๓ การส่งเสริมกจิกรรมด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 

และ การกฬีา

UPI ๔.๒ ความคิดเห็นของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ

การแสดงบทบาทน าในการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม ศาสนาและการกฬีาของมหาวิทยาลัย

3.00 3.50 4.00 4.50 4.75 ๔.๒ การส่งเสริมการวิจยัหรือการ

บริการวิชาการเพือ่การอนุรักษ์และ

เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

UPI ๔.๓ ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อ

สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 

และความคิดเห็นต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ

นานาชาติ

3.65 3.75 4.00 4.20 4.50 ๔.๑ การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การ

เป็น Green University

๔.๔ การส่งเสริมแนวคิดตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียงและเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์

๔.๕ การบริหารจดัการทีดี่

UPI ๕.๑ การบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลัยได้รับการ

ประเมินและรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานอสิระ

ภายนอกว่าได้มาตรฐานสากล หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน 

Thailand Quality Class โดยส านักงานรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ

สมัคร

เพือ่

ประเมิน

TQC

UPI ๕-๒ ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลัย

63 65 70 75 80

ยทุธศาสตร์ที ่๕ การ

พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการ

ภายใน

เพือ่พัฒนาระบบการบริหารจดัการของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากล และเกดิประสิทธิผลต่อการ

พัฒนาตามยทุธศาสตร์ในด้านอื่นๆ อยา่ง

เป็นรูปธรรม

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากจิกรรม

สาธารณะ ตลอดจนยกระดับบทบาทของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมชมุชนทุก

ภาคส่วน

๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจดัการตาม

เกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality 

Class

๕.๒ ก าหนดอตัลักษณ์ของบัณฑิต

๕.๓ การประเมินส่วนงานภายในตาม

เกณฑ์ TQA , EdPEX

ยทุธศาสตร์ที ่๔ การมี

ส่วนร่วมและการ

รับผิดชอบต่อสังคม
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้

UPI ๑.๑-๑ ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานกลาง

ในการคัดเลือกผู้เรียนทีค่รอบคลุมมาตรฐานด้าน

ความรู้ ทัศนคติ และเชาวป์ัญญา

ฉบับ 1 - - - -

UPI ๑.๑-๒ จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้มี

ศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับ ป. ตรี

ทุน 89.50 93 80 80 80

UPI ๑.๑-๓ จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้มี

ศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับ ป. โท/เอก (แผน ก.)

ทุน 65 35 60 70 80

UPI ๑.๒-๑ พัฒนาหลักสูตรทีเ่น้นการผลิตบัณฑิต

ทีต่รงความต้องการของสังคมและรองรับการ

พัฒนาประเทศ

หลักสูตร 6 22 3 5 5

UPI ๑.๒-๒ การเสริมสร้างความรู้และทักษะของ

คณาจารยใ์นการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning

ร้อยละของ

คณาจารยท์ีผ่่าน

การอบรม

55.50 61.83 80 90 100

UPI ๑.๒-๓ มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ในทุกหลักสูตร

ร้อยละของ

หลักสูตรทีม่ี

รายวชิาแบบ 

Active Learning

67.10 80.74 80 90 100

UPI ๑.๒-๔ ร้อยละของหลักสูตรทีเ่น้นการผลิต

บัณฑิตทีต่รงความต้องการของสังคมและรองรับ

การพัฒนาประเทศ

ร้อยละของ

หลักสูตร

- 50 60 70 80

วสิัยทัศน์ ขุมปัญญาตะวนัออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์

๑.๑ การพัฒนา

กระบวนการคัดเลือก

ผู้เรียนทีม่ีศักยภาพ

เพือ่ให้ได้ผู้เรียนทีม่ีศักยภาพ 

และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวชิาการตามหลักสูตรทีเ่ข้า

ศึกษาได้อยา่งเหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า

ทางวชิาการหรือการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์
งบประมาณ

โครงการ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม

เพือ่ให้ส่วนงานต่างๆ มี

หลักสูตรทีเ่หมาะสมกับการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ตามความต้องการในการพัฒนา

ประเทศ ทัง้ในปัจจุบันและใน

อนาคต

ยทุธศาสตร์ที ่๑ การ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

UPI ๑.๓-๑ จัดต้ังหน่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

แบบ WIL

หน่วย - 1 - - -

UPI ๑.๓-๒ ก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการบริหาร

ระบบ WIL

หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติ

DEFERED 1 - - -

UPI ๑.๓-๓ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ตาม

ระบบ WIL

หลักสูตรทีม่ี

กิจกรรม

3 20 70 105 140

UPI ๑.๓.-๔ สนับสนุนให้นิสิตมีความเข้าใจและมี

ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship

กิจกรรม/โครงการ

1 4 4 4 4

UPI ๑.๔-๑ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ

ร้อยละของ

บัณฑิตสอบผ่าน

ความรู้ตามเกณฑ์

มาตรฐานวชิาชีพ

81.43 83.75 90 90 100

UPI ๑.๔-๒ พัฒนาระบบวดัมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตทีส่ามารถเทียบเคียง

มาตรฐานสากลได้

ระบบ - - - - -

UPI ๑.๔-๓ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิต

ให้ผ่านมาตรฐาน

ร้อยละของนิสิต

ทีส่อบผ่าน

- 26.50 40 50 100

UPI ๑.๔-๔ ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนนิสิตทีม่ี

ระยะเวลายาวกวา่ ๑ เทอม (Sending)--รวม

ฝึกงาน

คน 110 97 150 200 300

๑.๓ การพัฒนาความรู้และ

ทักษะจากห้องเรียนสู่ชุมชน

 (From Classroom to 

Social Engagement) 

และการพัฒนาการเรียนรู้

จากการปฏิบัติและการฝึก

ประสบการณ์ (Learning 

by doing)

เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์และ

เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน 

ในการปฏิบัติงาน

๑.๔ การพัฒนาทักษะของ

นิสิตให้ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ

และมาตรฐานทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ

เพือ่ให้ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา มี

ศักยภาพทัง้ทางด้านความรู้ 

ความสามารถ และมีความ

พร้อมในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ที ่๑ การ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

(ต่อ)
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

UPI ๑.๕-๑ จัดค่ายเรียนรู้/ กิจกรรมการเรียนรู้

ตามโครงการแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ

ร้อยละของนิสิตที่

เข้าร่วมโครงการ

28 32.86 75 100 100

UPI ๑.๕-๒ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการส่ือสาร

และทักษะทางสังคมเพือ่อนาคต

ร้อยละของนิสิต

ผ่านกิจกรรม

29 33.50 75 100 100

UPI ๒.๑-๑ หน่วยตรวจสอบความถูกต้อง

ภาษาอังกฤษของบทความวจิัย

หน่วย 1 - - - -

UPI ๒.๑-๒ ศูนยเ์คร่ืองมือกลาง ศูนย์ - 1 - - -

UPI ๒.๑-๓ หน่วยประสานงานการใช้ครุภัณฑ์/

เคร่ืองมือวจิัย นอกมหาวทิยาลัย

หน่วย - 1 - - -

UPI ๒.๑-๔ จ านวนผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ทีย่ืน่ขอจดอนุสิทธบิัตรหรือสิทธบิัตร

ชิน้ 33 23 40 45 50

UPI ๒.๑-๕ จ านวนโครงการบริการวจิัยทีใ่ห้กับ

หน่วยงานภายนอก

โครงการ 44 48 40 45 50

UPI ๒.๑-๖ จ านวนผลงานวจิัยทีตี่พิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ-วทิยเ์ทคโน

ฉบับ 57 54 59 65 50

UPI ๒.๑-๗ จ านวนผลงานวจิัยทีตี่พิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ-วทิยเ์ทคโน

ฉบับ 163 143 157 173 260

UPI ๒.๑-๘ จ านวนผลงานวจิัยทีตี่พิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ-วทิยสุ์ขภาพ

ฉบับ 40 39 43 47 50

UPI ๒.๑-๙ จ านวนผลงานวจิัยทีตี่พิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ-วทิยสุ์ขภาพ

ฉบับ 18 29 32 35 50

ยทุธศาสตร์ที ่๑ การ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

(ต่อ)

ยทุธศาสตร์ที ่๒ การ

พัฒนาคุณภาพการ

วจิัยและการบริการ

วชิาการ

๒.๑ การส่งเสริมและ

ผลักดันการด าเนินการวจิัย

และการบริการวชิาการ

เพือ่เพิม่จ านวนงานวจิัยและ

การบริการวชิาการ และเพือ่

สนับสนุนต่อความก้าวหน้าทาง

วชิาการและการพัฒนาในทุก

ภาคส่วนของสังคม

เพือ่ให้ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา มี

ความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

และสามารถสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาของหน่วยงาน สังคม

 และประเทศชาติ ตามบทบาท

ภาระหน้าทีข่องตน

๑.๕ การพัฒนาทักษะทาง

สังคมเพือ่อนาคต
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

UPI ๒.๑-๑๐ จ านวนผลงานวจิัยทีตี่พิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ-มนุษยสั์งคม

ฉบับ 118 103 113 124 50

UPI ๒.๑-๑๑ จ านวนผลงานวจิัยทีตี่พิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ-มนุษยสั์งคม

ฉบับ 26 30 33 36 100

UPI ๒.๒-๑ พัฒนาบุคลากรทีท่ าหน้าทีดู่แลด้าน

การส่งเสริมการวจิัยให้เป็นมืออาชีพ

ร้อยละของ

เจ้าหน้าทีท่ีผ่่าน

การประเมิน

80 100 100 100 100

UPI ๒.๒-๒ เพิม่ความพึงพอใจของนักวจิัยต่อการ

รับบริการจากหน่วยส่งเสริมการวจิัย

ระดับความ

พึงพอใจ

4 4 5 5 5

UPI ๒.๒-๓ พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพือ่

เพิม่ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายทุนวจิัยให้มี

ประสิทธภิาพสูง

ร้อยละความ

พึงพอใจของ

บุคลากรวจิัยต่อ

การใช้บริการ

25 50 75 100 100

UPI ๒.๒-๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวจิัยกลาง ระบบ - 1 - - -

UPI ๒.๒-๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวจิัยทีม่ี

ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

ระบบ 1 1 - - -

UPI ๒.๒-๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์/

เคร่ืองมือวจิัย

ระบบ - 1 - - -

UPI ๒.๒-๗ การจัดต้ังสถานวจิัย (Research 

Centre) ตามศาสตร์ความเป็นเลิศ

หน่วย 2 4 5 6 7

๒.๑ การส่งเสริมและ

ผลักดันการด าเนินการวจิัย

และการบริการวชิาการ (ต่อ)

เพือ่เพิม่จ านวนงานวจิัยและ

การบริการวชิาการ และเพือ่

สนับสนุนต่อความก้าวหน้าทาง

วชิาการและการพัฒนาในทุก

ภาคส่วนของสังคม (ต่อ)

ยทุธศาสตร์ที ่๒ การ

พัฒนาคุณภาพการ

วจิัยและการบริการ

วชิาการ

(ต่อ)

๒.๒ การสร้างและพัฒนา

ระบบการส่งเสริมการท า

วจิัย

เพือ่ให้มหาวทิยาลัย มีระบบ

และกลไกในการส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาการท า

วจิัยของทัง้คณาจารยแ์ละนิสิต

- 9 -



(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

UPI ๒.๓-๑ จัดต้ังส านักส่งเสริมการวจิัย พัฒนา 

และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระดับความส าเร็จ 1 2 3 4 5

UPI ๒.๓-๒ ส่งเสริมและพัฒนานักวจิัยเพือ่ให้

สามารถสร้างผลงานวจิัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์ได้

ร้อยละนักวจิัยที่

เข้าร่วมโครงการ

50 30 50 70 80

UPI ๒.๓-๓ พัฒนานวตักรรมเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละผลงาน

ทีน่ าไปใช้

ประโยชน์

3 18 8 10 15

UPI ๒.๓-๔ จ านวนผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยขน์

เร่ือง 89 77 45 50 60

๒.๔ การก าหนดภาระงาน

และตัวชีว้ดัส าคัญ (Key 

Performance Indicators: 

KPIs)

พัฒนาคุณภาพการวจิัย และ

การบริการวชิาการและการ

จัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธภิาพ

ด าเนินการในยทุธศาสตร์ที ่๓

UPI ๓.๑-๑ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของ

อาจารย ์ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

26.80 21.37 60 70 80

UPI ๓.๑-๒ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของ

อาจารย ์ระดับ รองศาสตราจารย์

20.80 21.36 50 60 70

UPI ๓.๑-๓ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของ

อาจารย ์ระดับ ศาสตราจารย์

4.30 9.33 40 50 60

UPI ๓.๑-๔ การศึกษาวเิคราะห์และก าหนดระบบ

หรือกลไกในการจัดระดับทักษะทางสอนของ

คณาจารย์

เกณฑ์มาตรฐาน 1 - - - -

ยทุธศาสตร์ที ่๒ การ

พัฒนาคุณภาพการ

วจิัยและการบริการ

วชิาการ

(ต่อ)

ยทุธศาสตร์ที ่๓ การ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

๓.๑ การส่งเสริมและ

ผลักดันการด าเนินการด้าน

การพัฒนาบุคลากร

เพือ่พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้สามารถตอบสนอง

ต่อทิศทางการพัฒนาของ

มหาวทิยาลัยและของประเทศ

ได้อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิด

ประสิทธผิล

ร้อยละของผู้ที่

ครบก าหนดเวลา

และยืน่ขอ

ก าหนดต าแหน่ง

เพือ่ให้ผลงานวจิัยและผลงาน

สร้างสรรค์ของคณาจารยแ์ละ

นิสิต ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม

๒.๓ การส่งเสริมและ

ผลักดันผลงานวจิัย 

นวตักรรม หรือผลงานใน

รูปแบบอืน่ๆ ไปสู่การใช้

ประโยชน์
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

UPI ๓.๑-๕ การประเมินทักษะการสอน ร้อยละทีผ่่าน

ประเมิน

87.30 85 90 95 100

UPI ๓.๑-๖ การพัฒนาทักษะการบริหารงานวจิัย

และการบริการวชิาการ

ร้อยละทีผ่่าน

การอบรม

62 70 80 90 100

UPI ๓.๑-๗ หลักสูตรการพัฒนาอาจารยใ์หม่ ร้อยละทีผ่่าน

การอบรม

100 100 100 100 100

60 70 80 90 100

80 80 80 80 80

คร้ัง 1 1 1 1 1

ฉบับ 1 - - - -

UPI ๓.๒-๓ การส่ือสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์การ
คร้ัง 1 1 1 1 1

UPI ๓.๒-๔ กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คร้ัง 36 43 36 36 36

UPI ๓.๓-๑ การก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

การคัดเลือกบุคลากรใหม่ -- คณาจารย์

เกณฑ์และแนว

ปฏิบัติ

1 - - - -

UPI ๓.๓-๒ การก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

การคัดเลือกบุคลากรใหม่ -- สนับสนุนวชิาการ

เกณฑ์และแนว

ปฏิบัติ

1 - - - -

UPI ๓.๓-๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง

(คณาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนุนวชิาการ)

ฉบับ 36 29 - - -

เพือ่พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้สามารถตอบสนอง

ต่อทิศทางการพัฒนาของ

มหาวทิยาลัยและของประเทศ

ได้อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิด

ประสิทธผิล (ต่อ)

๓.๑ การส่งเสริมและ

ผลักดันการด าเนินการด้าน

การพัฒนาบุคลากร (ต่อ)

ยทุธศาสตร์ที ่๓ การ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร (ต่อ)

๓.๓ การสร้างระบบการ

สรรหา รักษาไว้

พัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นไปอยา่ง

มีประสิทธภิาพและเกิด

ประสิทธผิลต่อการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

UPI ๓.๒-๒ การศึกษาและพัฒนาแนวทางการ

ส่ือสารองค์การเพือ่สร้างวฒันธรรมองค์การทีดี่

UPI ๓.๑-๙ การสัมมนาเพือ่ฟืน้ฟูความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติงาน

UPI ๓.๑-๘ การพัฒนาความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน

UPI ๓.๒-๑ การส่ือสารแผนยทุธศาสตร์การ

พัฒนามหาวทิยาลัย

ร้อยละทีผ่่าน

การอบรม

ร้อยละทีผ่่าน

การอบรม

เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของประชาคมภายใน

มหาวทิยาลัย อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนการ

พัฒนามหาวทิยาลัยในอนาคต

๓.๒ การเสริมสร้าง

วฒันธรรมองค์การ
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

UPI ๓.๓-๔ การก าหนดโครงสร้าง สายการบังคับ

บัญชา ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ

ทีส่ามารถใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงได้ทัว่ทัง้

มหาวทิยาลัย

ฉบับ - 1 - - -

UPI ๓.๓-๕ การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล

บุคลากรและข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ฐาน

1 - - - -

UPI ๓.๓-๖ การพัฒนาระบบและกลไกการจ้าง 

พัฒนา และรักษาไว ้--คณาจารยช์าวต่างชาติหรือ

คณาจารยพ์ิเศษ

เกณฑ์และแนว

ปฏิบัติ

1 - - - -

UPI ๓.๓-๗ การปรับปรุงมาตรฐานภาระงานของ

อาจารย์

เกณฑ์มาตรฐาน 1 - - - -

UPI ๓.๓-๘ การก าหนดระบบการพัฒนาผู้บริหาร ฉบับ 1 - - - -

UPI ๓.๓-๙ ผู้บริหารทีผ่่านหลักสูตรพัฒนา

ผู้บริหาร--หลักสูตรระดับกลาง

ร้อยละ - 50 100 100 100

UPI ๓.๓-๑๐ ผู้บริหารทีผ่่านหลักสูตรพัฒนา

ผู้บริหาร--หลักสูตรระดับสูง

ร้อยละ - 50 100 100 100

UPI ๓.๓-๑๑ การพัฒนาระบบสวสัดิการ ฉบับ 1 - - - -

UPI ๓.๓-๑๒ การวเิคราะห์ ทบทวน และก าหนด

สมรรถนะหลักในระดับมหาวทิยาลัย

เกณฑ์มาตรฐาน 12 - - - -

UPI ๓.๓-๑๓ ก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทีเ่ป็น

มาตรฐานเดียวกัน

ระบบ 1 - - - -

ยทุธศาสตร์ที ่๓ การ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

(ต่อ)

๓.๓ การสร้างระบบการ

สรรหา รักษาไว ้(ต่อ)

พัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นไปอยา่ง

มีประสิทธภิาพและเกิด

ประสิทธผิลต่อการพัฒนา

มหาวทิยาลัย (ต่อ)
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

๓.๓ การสร้างระบบการ

สรรหา รักษาไว ้(ต่อ)

พัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นไปอยา่ง

มีประสิทธภิาพและเกิด

ประสิทธผิลต่อการพัฒนา

มหาวทิยาลัย (ต่อ)

UPI ๓.๓-๑๔ การน าระบบและกลไกการติดตาม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทีเ่ป็น

มาตรฐานเดียวกันไปใช้ในทุกส่วนงาน

ร้อยละ 80 40 60 80 100

UPI ๓.๔-๑ ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์มาตรฐาน 1 - - - -

UPI ๓.๔-๒ ประกาศและผลักดันการปฏิบัติใน

กลุ่มคณาจารย์

ร้อยละผู้ผ่านการ

ประเมิน

27 50 60 70 80

UPI ๓.๔-๓ ประกาศและผลักดันการปฏิบัติใน

กลุ่มสนับสนุนวชิาการ

ร้อยละผู้ผ่านการ

ประเมิน

18.80 20 30 40 50

UPI ๓.๔-๔ ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

ทักษะทางเทคโนโลยี

เกณฑ์มาตรฐาน 1 - - - -

UPI ๓.๔-๕ ประกาศและผลักดันการปฏิบัติใน

กลุ่มคณาจารย์

ร้อยละผู้ผ่านการ

ประเมิน

51.70 70 80 90 100

UPI ๓.๔-๖ ประกาศและผลักดันการปฏิบัติใน

กลุ่มสนับสนุนวชิาการ

ร้อยละผู้ผ่านการ

ประเมิน

56 70 80 90 100

ยทุธศาสตร์ที ่๓ การ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

(ต่อ)

๓.๔ การส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ทางภาษาต่างประเทศ 

และทักษะทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่เป็นการสร้างรากฐานของ

การพัฒนามหาวทิยาลัย และ

ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของ

ความเป็นนานนาชาติ

- 13 -



(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

๔.๑ การพัฒนา

มหาวทิยาลัยไปสู่การเป็น 

Green University

เพือ่ให้มหาวทิยาลัยมี

สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย

ความสะดวกทีม่ีความเหมาะสม

กับการท ากิจกรรมในด้านต่างๆ

และเอือ้ให้เกิดการเสริมสร้าง

บรรยากาศของการเรียนรู้

UPI ๔.๑-๑ จ านวนแผนแม่บทของมหาวทิยาลัย ผังแม่บท 1 - - - -

UPI ๔.๒-๑ จ านวนส่วนงานทีม่ีชุมชนเป้าหมาย ส่วนงาน 36 24

UPI ๔.๒-๒ จ านวนแนวทางการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณโครงการบริการวชิาการแก่สังคม

แนวทาง 1 1

UPI ๔.๒-๓ จ านวนส่วนงานทีก่ าหนดแผนงาน ฯ 

แล้วเสร็จ

ส่วนงาน 36 19

UPI ๔.๒-๔ จ านวนโครงการพัฒนากิจกรรม

สัมพันธแ์บบบูรณาการสาขาวชิา

โครงการ 21 26 15 16 20

UPI ๔.๒-๕ จ านวนกิจกรรมสัมพันธท์ีเ่ป็นตัวอยา่ง

ได้

กิจกรรม 4 8 12 16 20

UPI ๔.๒-๖ จ านวนโครงการ ฯ ทีม่ีการเผยแพร่ โครงการ 2 12 15 16 20

UPI ๔.๓-๑ จ านวนส่วนงานทีม่ีการส่งเสริมศิลปะ 

วฒันธรรม ศาสนา กีฬา

ส่วนงาน 36 19 - - -

UPI ๔.๓-๒ จ านวนแนวทางการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม 

ศาสนา กีฬา

แนวทาง 1 1 - - -

UPI ๔.๓-๓ จ านวนส่วนงานทีก่ าหนดแผนงาน ฯ 

แล้วเสร็จ

ส่วนงาน 36 16 - - -

ยทุธศาสตร์ที ่๔ การมี

ส่วนร่วมและการ

รับผิดชอบต่อสังคม

๔.๓ การส่งเสริมกิจกรรม

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 

วฒันธรรม ศาสนา และ 

การกีฬา

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมความร่วมมือระหวา่ง

มหาวทิยาลัยกับสังคม ชุมชน 

หรือหน่วยงานภายนอก

๔.๒ การส่งเสริมการวจิัย

หรือการบริการวชิาการ

เพือ่การอนุรักษ์และ

เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิน่

เพือ่พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

โดยใช้การวจิัย และการบริการ

วชิาการ
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

UPI ๔.๓-๔ จ านวนโครงการศิลปะ วฒันธรรม 

ศาสนา กีฬา

โครงการ 15 50 7 8 9

UPI ๔.๓-๕ จ านวนศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา 

กีฬาทีภ่ายนอกน าไปใช้หรือน าไปปฏิบัติ
กิจกรรม

1 3 3 5 6

UPI ๔.๓-๖ จ านวนโครงการ ฯ ทีม่ีการเผยแพร่ โครงการ 5 6 7 8 9

๔.๔ การส่งเสริมแนวคิด

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพือ่ให้บุคลากรและนิสิตมีความ

ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ

การพัฒนา บนพืน้ฐานของหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

UPI ๔.๔-๑ จ านวนส่วนงานทีน่ าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปบรรจุในการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ การ

พัฒนาส่วนงาน และวถิีการท างาน

ส่วนงาน 36 20 30 35 35

UPI ๔.๕-๑ จ านวนระบบจัดการเร่ืองร้องเรียน ระบบ - 1 - - -

UPI ๔.๕-๒ ร้อยละของการร้องเรียนจากนิสิตที่

ลดลง

ร้อยละลดลง

เมือ่เทียบกับปีที่

ผ่านมา - - - - -

UPI ๔.๕-๓ ร้อยละของการร้องเรียนจาก

ผู้ปฏิบัติงานทีล่ดลง

ร้อยละลดลง

เมือ่เทียบกับปีที่

ผ่านมา - - - - -

UPI ๔.๕-๔ ร้อยละของการร้องเรียนจาก

บุคคลภายนอกทีล่ดลง

ร้อยละลดลง

เมือ่เทียบกับปีที่

ผ่านมา - - - - -

ยทุธศาสตร์ที ่๔ การมี

ส่วนร่วมและการ

รับผิดชอบต่อสังคม

(ต่อ)

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมความร่วมมือระหวา่ง

มหาวทิยาลัยกับสังคม ชุมชน 

หรือหน่วยงานภายนอก (ต่อ)

๔.๓ การส่งเสริมกิจกรรม

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 

วฒันธรรม ศาสนา และ 

การกีฬา (ต่อ)

๔.๕ การบริหารจัดการทีดี่ เพือ่ให้ระบบการบริหารจัดการ

ภายในของมหาวทิยาลัยเป็นไป

อยา่งมีประสิทธภิาพ ตามหลัก

ธรรมาภิบาล
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(กลยทุธ)์

59 60 61 62 63 เงินแผ่นดนิ เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด (เป้าประสงค์กลยุทธ์)กลยุทธ์

งบประมาณ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยวัด

UPI ๕.๑-๑ พัฒนาผู้ประเมิน TQA 

(Internal assessor)

จ านวนผู้ประเมิน 37 - - - -

UPI ๕.๑-๒ จัดการอบรมพืน้ฐาน TQA ร้อยละของส่วน

งานทีส่่งผู้บริหาร

เข้าร่วมอบรม

100 - - - -

UPI ๕.๑-๓ กิจกรรมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM)

 การขับเคล่ือน TQA ในระดับ TQC

ร้อยละของส่วน

งานทีจ่ัดกิจกรรม

100 50 100 100 100

UPI ๕.๒-๑ ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต

มหาวทิยาลัยบูรพา

อัตลักษณ์ - 1

UPI ๕.๒-๒ จ านวนส่วนงานทีม่ีการก าหนด

เอกลักษณ์บัณฑิตของส่วนงาน

เอกลักษณ์ - 12

UPI ๕.๓-๑ จ านวนส่วนงานทีต้ั่งเป้าหมายคะแนน

ตามแนวทาง TQA

 จ านวนส่วนงาน - 10

UPI ๕.๓-๒ กิจกรรมประเมินตนเองตามเกณฑ์โดย

 Internal assessor

 จ านวนส่วนงาน

ทีป่ระเมิน

- 14 35 35 35

UPI ๕.๓-๓ การเสนอรับรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ส่วนงาน - 1 - - 35

๕.๓ การประเมินส่วนงาน

ภายในตามเกณฑ์ TQA , 

EdPEX

๕.๒ ก าหนดอัตลักษณ์ของ

บัณฑิต

เพือ่เป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตให้

เป็นทีย่อมรับในสังคม

พัฒนา ปรับปรุงส่วนงานและ

การบริหารจัดการภายในองค์กร

ให้มีประสิทธภิาพ และมี

มาตรฐานเป็นทีย่อมรับ

เพือ่ให้ระบบการบริหารจัดการ

ภายในของมหาวทิยาลัยเป็นไป

อยา่งมีประสิทธภิาพ ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ที ่๕ การ

พัฒนาประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการ

ภายใน

๕.๑ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน

 Thailand Quality Class
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