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ส่วนที่ 1
บทนำ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่
ทั้งสิ้น 647 ไร่ และมีวิทยาเขต 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งอยู่ที่อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีมีเนื้อที่ 450
ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 776 ไร่ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 179 ไร่ และอาเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด 897 ไร่ และวิทยาเขตสระแก้ว ตั้งอยู่ที่อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 1,369 ไร่
ความเป็ น มาก่อนที่จ ะมาเป็ น มหาวิท ยาลั ยบูรพา เริ่มในปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึก ษาธิการได้จัดตั้ ง
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตร อาเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2497 จึงได้รับ
การยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก
2 แห่ ง ได้แ ก่ วิทยาลั ย วิช าการศึก ษาปทุ ม วัน และวิท ยาลั ยวิช าการศึกษาบางแสน ในส่ ว นของวิท ยาลั ยวิช า
การศึกษาบางแสนได้มีการวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ที่ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี นับแต่นั้นมาวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เรียกว่ าวัน “แปดกรกฎ”
วิท ยาลั ย วิช าการศึก ษาบางแสน จึ งเป็ น สถาบั น อุด มศึกษาแห่ งแรกของประเทศที่ ได้ จัด ตั้งขึ้น ในส่ ว นภู มิ ภ าค
สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
ต่อมาเมื่อวัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 วิทยาลั ย วิช าการศึ กษาบางแสนได้ รับ โอน “โรงเรียนพิ บูล บาเพ็ญ” สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงเรียน
สาธิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยตั้ ง ชื่ อ ใหม่ ว่ า โรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บ าเพ็ ญ ” วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษาบางแสน
พ.ศ. 2501 มีผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จานวน 35 คน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2505 ได้เปิดรับบุคคลที่มีวุฒิ
ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ.หรือ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาเป็นนิสิตภาคสมทบหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.) และในปี พ.ศ. 2514 ได้รับโอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบางแสน สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาให้มาเป็นของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู
ในปี พ.ศ. 2517 วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษาได้ เปลี่ ย นฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริ น ทรวิโ รฒ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้ายมาสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2517
ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จึงเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และได้เพิ่ม
สาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตมากขึ้น มีการพัฒนากิจกรรมตามภารกิจเจริญรุดหน้าตามลาดับ
ในปี พ.ศ. 2533 วั น ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึ ง ได้ ย กฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ. 2533 ซึ่ งประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ที่ 107 ตอนที่ 131
ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตอบสนองหลักการที่ว่าการศึกษานั้นประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง จึงขยายวิทยาเขต 2 แห่ง คือ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นแห่งแรก เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2539 และใน
ปีต่อมาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขึ้นเป็นแห่งที่ 2 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 ภายหลังได้มีการประกาศของมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า วิทยาเขตจันทบุรี และ
วิทยาเขตสระแก้ว
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มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยการเปลี่ยนสถานภาพ
จากมหาวิทยาลัยส่วนราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในการกากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพามี
ลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) เน้นให้บริการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ บางแสน จันทบุรี และสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น “มหาวิทยาลัยหลักใน EEC”
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 หมวด 1 มาตรา 7 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบั น การศึกษาและการวิจั ย มีวัตถุป ระสงคใหการศึกษาดาเนิน การและสงเสริมงานวิจัยเพื่ อสร้างและพั ฒ นา
องคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการ
สนั บสนุน กิจกรรมของรัฐ และทองถิ่น และการมีส วนร่วมในการพัฒ นาชุมชนและสิ่งแวดลอมและตามมาตรา 21
ได้กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อานาจและหน้ าที่เชน
วานี้ ใหรวมถึง (1) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และมาตรา 32 อธิการบดีเป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะใหมีอานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ (1) เสนอแนะการ
กาหนดนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย (2) จัดทาแผนพั ฒ นามหาวิทยาลั ยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น
สภามหาวิทยาลั ยซึ่งมีห น้ าที่กาหนดทิศทางเป้าหมายและวางนโยบายของมหาวิทยาลัย อนุมัติแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2563 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.
2559 และใช้เป็นแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง มีระยะเวลาการสิ้นสุดแผนการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยจึงมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและแผนที่ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยกาหนดให้มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น จากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การเดิ น หน้ า ของมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ เป้ า หมายและรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนามหาวิททยาลัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มรวมทั้ งบริ บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น และเตรีย มความพร้อ มรั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว
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ส่วนที่ 2
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และกำรบริหำรยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2567
ทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาได้ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย โดยค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่สาคัญของประเทศ อาทิ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นความ
สามัคคีทงั้ การรักษาความสงบภายในประเทศ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ
3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุ คใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ 10) การปรับ เปลี่ ยนค่านิยม และวัฒ นธรรม 11) ศักยภาพคนตลอดช่ว งชีวิต
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่ อมล้ าในสังคม 3) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่ งขัน ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์
ที่ 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 1) อุดมศึกษาเป็นแหล่ง
พัฒ นากาลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒ นาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 2) การพัฒ นาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 3) เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนา
ต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และ
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พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 4) อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้
ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น 5) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และมี ร ะบบการก ากั บ ดู แ ลที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการด าเนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ในทุ ก ด้ า น
6) ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
5. นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563-2570 ประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 1) การผลิตกาลังคนด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูง
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2) การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และ
สร้างระบบนิเวศการวิจัย 3) การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 4) การพัฒนาและการจัด
การศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพแลสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 2) การส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน อววน. ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 3) การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนา ออวน. 4) การขับเคลื่อนบูรณา
การ อววน. ย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
7. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผน
ยกระดับการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีในพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและ
ระยอง อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษภาค
ตะวันออก ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบไปด้วย 3 แนวทาง คือ
1) New Skill: ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ครูผู้สอน และใช้เครื่องมือ ตรงตามความต้องการในการใช้งาน
จริงของภาคอุตสาหกรรม 2) Up Skill: เพิ่มทักษะให้บุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี โดยสอนตรงตามความต้องการ
ใช้งานจริง 3) Re Skill: เป็นการเพิ่มโอกาสให้คนทางาน โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6-12 เดือน ให้กับคนที่
ทางานไม่ตรงสาขา ขาดประสบการณ์ หรือคนตกงาน
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และผลิตกาลังคนที่มี
คุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติการระดับสูงให้กับประเทศ รวมถึงบทบาทในการเสนอแนะและ
ให้ข้อคิดเห็นเพื่อชี้นาด้วยหลักวิชาการ พันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงเป็นกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในหลากหลายมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้บริบทของการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายใน และ
ภายนอกประเทศ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบกับ มหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร หรือปัจจัยเชิงนโยบายที่ภาครัฐกาหนดขึ้น เช่น Thailand
4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ซึ่งท้าทายต่อบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยง
กับบทบาทของอุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม และกาลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามกรอบนโยบาย
ที่กาหนด และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลก ซึ่งการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อ
ตอบโจทย์ดังกล่าว จะสะท้อนไปยังปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน ในการผลิตบัณฑิต
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การวิจัย โอกาสในการเข้าถึง การเรียนระดับ อุดมศึกษา การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และส่งผลต่ อความคาดหวัง รวมทั้งพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่คุ้มค่ากับการลงทุนของรัฐบาล ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีสภาพแวดล้อมที่สาคัญ
10 ประการ ได้แก่
1. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรและสังคม
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ มีรายงานประมาณการณ์ประชากรของประเทศ
ไทย พ.ศ.2553 – 2583 เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยคาดการณ์
ว่าประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี 2563 เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจานวน
ประชากรจะเริ่มลดลงในอัตรา -0.2% ต่อปี ทาให้ในปี 2583 คาดการณ์โดยประมาณว่าประเทศไทยจะมีประชากร
ทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ด้านประชากรส่งผลให้จานวนประชากรวัยอุดมศึกษา ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-22 ปี ลดลงจน อาจมี
ปริมาณเท่ากับขีดความสามารถในการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ
ลดลงของจานวนนักศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่อาศัยค่าใช้จ่ายจากค่าเล่าเรียนเป็นหลัก อาจได้รับ
ผลกระทบเป็นอันดับแรกจากรายได้ที่ลดลง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการปรับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการลดลงของจานวนนักศึกษา โดยกาหนดมาตรการตั้งแต่การปิดหลักสูตร การปิดคณะ
ภาควิช า การยุ บ รวมหรื อปิ ดสถาบั น หรือกาหนดกลุ่ มเป้ าหมายใหม่ การพัฒ นาความรู้และทั กษะใหม่ให้ กั บ
คณาจารย์ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาต้องเพิ่มระดับคุณภาพ ทักษะ และขีดความสามารถให้กับบัณฑิตยุคใหม่ ให้
พร้ อ มกั บ สภาวะที่ เปลี่ ย นแปลงไปมี ส มรรถนะที่ สู ง ขึ้ น สามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทของอุดมศึกษาต้องเป็นกลไกในการลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมและสังคมผู้สูง
วัย
2. แนวโน้มและโอกำสทำงเศรษฐกิจของประเทศ
หลังจากที่โลกได้เผชิ ญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่องค์การอนามัยโลก
(WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” โดยโรคระบาดดังกล่าวเริ่มต้นที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และเกิดการแพร่ระบาดในประเทศอื่นนอกจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไปมากกว่า 60 ประเทศ World Economic Forum (2020) ได้นาเสนอกรณีศึกษาของ
จีนพบว่า การระบาดครั้งนี้ทาให้เห็นพัฒนาการหลายอย่าง อาทิ (1) ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการ
จัดการวิกฤติ COVID-19 ที่มีความโปร่งใส รับฟังความเห็นของประชาชนผ่าน Social Media ทั้ง WeChat และ
Weibo (2) การดาเนินมาตรการทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังที่รวดเร็วเพื่อลดผลกระทบ และ (3) โอกาส
ใหม่ ๆ ของภาคธุรกิจ วิกฤติครั้งนี้ ช่วยให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มีการให้ บริการแก่ผู้บริโภคทาง
ออนไลน์มากขึ้นทั้งการค้า การศึกษา และธุ รกิจบันเทิง การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการยกระดับความร่วมมือ
การทางแพทย์ ทั่ ว โลกจะมี ค วามส าคั ญ มากขึ้ น การเปิ ด รั บ Social Norms ใหม่ ๆ ที่ เป็ น ผลพวงจากการใช้
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อาทิ สังคมไร้เงินสด การทางานทางไกล และ เหนือสิ่งอื่นใด ประชาคม
โลกต้ องร่ว มกัน ปฏิบั ติตามมาตรฐานสุ ขภาพระหว่างประเทศเพื่ อลดผลกระทบจากภั ยคุกคามนี้ ผลกระทบ
ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้ในประเทศไทย
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Technology Disruption
1) ทาให้ส่วนแบ่งรายได้แก่แรงงานที่ไร้ทักษะน้อยลง การจ้างงานต่อชั่วโมงแรงงานไร้ทักษะลดลง
เพราะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงที่ช้าของรัฐไทยในการ Transform สู่ Digital ทาให้ประสบปัญหา
ต้นทุนที่สูงในการดาเนินธุรกิจ (ยกตัวอย่างเช่น ยังมีบริการช่องทางปกติของการชาระเงิน และมีช่อง Digital ไป
พร้อม ๆ กัน) ทาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันต่า
2) ทาให้ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง และมี Barrier to entry ให้แก่
ผู้ประกอบการ ทาให้ธุรกิจไม่แข็งแรง
3) ทาให้ต้องพึ่งพา platform digital หรือ e-commerce จากต่างประเทศ 100% ทาให้
ส่วนแบ่งรายได้แก่แรงงานอยู่ในระดับต่า
Aging Society ทาให้ผลิตภาพการผลิตของแรงงาน (Labor Productivity) โดยเฉลี่ยต่าลง ผลตอบแทน
แก่แรงงานที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าลง
Urbanization ทาให้เกิดการอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว มีปัญหาการจัด
การเมืองและปัญหาสังคมตามมา จากค่าจ้างโดยเปรียบเทียบที่เหลื่อมล้าระหว่างเมืองกับชนบท เกิดความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาเมืองมากกว่าชนบท
นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยเองยังเผชิญหน้ากับ ปัญหาการพัฒ นาประเทศไม่สามารถข้ามพ้นกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง และทรัพยากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในมือของคนส่วนน้อย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขต
เมืองประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางสังคมและ
เศรษฐกิจตามมา
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ในฐานะหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่สร้างองค์ความรู้ และสร้างบุคลากรชั้นสูงของประเทศ จะต้องขับเคลื่อนพันธกิจของ
อุดมศึกษาในการสร้ างผลงานวิจั ย นวัตกรรม ผลิ ตกาลั งคน รวมทั้งการบริการวิช าการที่ ได้รับ การยอมรับ มี
คุณภาพอย่างเพียงพอเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของรัฐบาล รองรับการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้
ความคาดหวังต่อบทบาทของอุดมศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบเคียงสมรรถนะกับประเทศต่าง ๆ ในโลก ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาในอนาคตจะต้องผลิตบัณฑิตไม่ใช่แค่พอเพียงเท่านั้น แต่ต้องมีคุณภาพ มีความเป็นสากล เป็น
นั ก วิ จั ย ระดั บ โลก ยกระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศให้ ทั ด เที ย มกั บ ประเทศพั ฒ นาแล้ ว เป็ น การสะท้ อ นถึ ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นลดความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิ จ และทางสั งคม โดยปรั บ บทบาทของอุ ด มศึ ก ษาให้ ก ลายเป็ น กลไกหลั ก ที่ ส นั บ สนุ นและการ
แก้ปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้าของคนในชาติ
3. โลกำภิวัตน์
การศึ ก ษาจั ด เป็ น สิ น ค้ า บริ ก ารอยู่ ภ ายใต้ แ รงกดดั น ของโลกาภิ วั ฒ น์ เช่ น กั น โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งความรู้ สามารถสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ และวิชาชีพให้กับโลก
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการสร้างชื่อเสี ย งให้ กับ ประเทศจากองค์ความรู้ สามารถเปลี่ ยนความรู้ให้ เกิด เป็น ทรัพ ย์สิ น
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ทางปัญญา มีมูลค่าที่ต้องปกป้องคุ้มครองนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศเป็นบทบาทของอุดมศึกษาที่
ทั่วโลกยอมรับ ส่งผลให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาถูกนาไปจัดอัน ดับ (World Class University) เกิดการพัฒนา
เพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานมาประเมินศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาผ่านการ
กาหนดตัวชี้วัดที่เป็นสากล สะท้อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของอุดมศึกษาแต่ละประเทศซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวอาจไม่
ตอบสนองความต้องการภายในประเทศโดยตรง แต่นาไปสู่การเทียบเคียง การจัด อันดับและการแข่งขัน เพื่อสร้าง
การยอมรั บ สร้ า งแรงกดดั น ให้ กั บ ระบบอุ ด มศึ ก ษาทั้ งโลก แต่ ก ลั บ เป็ น ทิ ศ ทางที่ ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งในโลกยุ ค
โลกาภิวัฒน์ รวมทั้งกระแส 21 st Century Skills เป็นอิทธิพลทางความคิดของโลกตะวันตกก่อให้เ กิดผลกระทบ
ทางการศึกษาและการจ้างงานไปทั้งโลกบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีความพร้อมทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตถึงพร้อมทั้งความฉลาดทางสติปัญญา และทางอารมณ์ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ส่งผลต่อ
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถ
ปรับตัวหรือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมรองรับทักษะการทางานกับอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
บทบาทของภาครัฐในการกาหนดนโยบายการสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อการยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษา
ของไทยสู่นานาชาติ (World Class University) มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นสากลมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการ
ขยายบริบทการแข่งขันของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ และความพร้อมให้กว้างขวางและซับซ้อนมากขึ้น
สร้างความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรของระบบการเรียนการสอนที่แ ตกต่างกันบน
ศักยภาพของแต่ละสถาบันอย่างเหมาะสมมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการเคลื่อนย้ายอาจารย์ และนักศึกษา ให้มี
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน การวิจัย การทางานในต่างประเทศเพื่อพัฒ นาบัณฑิตที่มีความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเชื่อมโยงทางสังคม สามารถปรับตัวเข้า กับการปฏิบัติงานบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นบนโลกยุคโลกาภิวัฒน์
4. กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำครัฐ
การปฏิรูป การศึกษา พ.ศ. 2542 คือการกาหนดแนวทางในการขับเคลื่ อนการศึกษาของประเทศเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาลผ่านแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
ซึ่งเป็ น แผนที่ กากั บ การศึกษาทุก ระดับ และทุ กหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาในระยะ 20 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่เกิดจนจบการศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ที่ควรมีใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบกั บ เกิ ด แนวคิ ด ผลั ก ดั น การแยกการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และจัดตั้งขึ้นเป็นกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สนช. เนื่องจากเล็งเห็นว่า
บทบาทของอุดมศึกษาจะเป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญ เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ที่นามาใช้เพื่อการขับเคลื่อนประเทศให้
หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง จึงจาเป็นต้องมีความอิสระในเชิงการบริหาร และทางวิชาการให้ เกิดความ
คล่องตัวในการดาเนินงาน ประกอบกับบริบทของอุดมศึกษามีความแตกต่างกับการศึกษาในระดับอื่น ๆ
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ความคาดหวังที่จะต้องการเห็นบทบาทอุดมศึกษาใหม่ใ นฐานะกลไกสาคัญ เป็นหัวรถจักรของการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะ (New Growth Engines) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ควบคู่กับพันธ
กิจการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิด และการชี้นาสังคมโดยอิสระและเสมอภาค อุดมศึกษาต้องทาหน้าที่เป็น
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ห่ ว งโซ่เชื่อมโยงกับ ทุ กภาคส่ ว นทั้ งภาคสั งคมและภาคเศรษฐกิจให้ เกิดการถ่ ายทอดองค์ค วามรู้น าการพั ฒ นา
ประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับการปรับบทบาทของหน่วยงานกากับดูแล (Regulator) และ
หน่วยงานผู้ให้บริการ (Providers) ให้มีความชัดเจน เกิดการถ่วงดุล ลดความทับซ้อนของหน้าที่ และการสู ญเปล่า
ของงบประมาณ รวมทั้งกาหนดแนวทางเพื่อลดเงื่อนไขเชิงควบคุม ให้ความสาคัญกับการเพิ่มอิสระทางการบริหาร
และความอิ ส ระทางวิ ช าการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ อ ยู่ บ นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั งคม และประเทศ
ด าเนิ น การปฏิ รู ป ระบบงบประมาณและรายได้ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ยหลั ก ของการบริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาที่สาคัญภายใต้หลักการธรรมาภิบาล
5. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
การพัฒ นาของเทคโนโลยี และการขยายตัวของผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่ อน
ประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งต้องมีการเตรียมกาลังคนของประเทศให้มีความพร้อมและมี
ทักษะที่เพียงพอในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ มีอัตราการแข่งขันรุนแรง โดยใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของโครงข่าย
ความเร็วสูงที่มีต้นทุนที่ถูกลง ทาให้สามารถสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วในลักษณะ
Inter Active ในรูปแบบข้อมูล และภาพเคลื่อนไหว ที่หลากหลายผ่าน Application เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ เป็นแหล่งข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงวัย เพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีชีวิ ตอยู่อย่างเป็นสุข รวมทั้งลด
ต้นทุน การเข้าถึงการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ส่งผลให้ขยายบริการอุดมศึกษาไปได้ทั่วโลก เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง ผลักดันให้เกิดอุดมศึกษาเพื่อมวลชน (Massification) นาไปสู่การลดความ
เหลื่ อ มล้ าท าให้ ผู้ เรี ย นเข้ าถึ งแหล่ งความรู้ ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และน าไปใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ นั ก วิจั ย เข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลและความรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ การเรียนการสอนและ
การเคลื่อนย้ายอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Economy) นาไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตั้งแต่การมีใช้ การใช้เป็น การแก้ปัญหาได้จนไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม
ทางการศึกษา โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนสู่ระบบ E-learning และ Digital Education หรือ MOOCs ที่
เกิ ด ประโยชน์ กั บ ผู้ เรี ย นและประชาชนในวงกว้ า ง มี On-line Resource ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ในรู ป แบบที่
หลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างรุนแรง มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการบริหารจัดการและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการเกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งอาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางของกระแสโลก บัณฑิตต้องปรับตัวและมีทักษะทาง
ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการปฏิวัติการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (Student-Centric) โดยเฉพาะลักษณะคนใน GEN-Z ที่เกิด
ในยุคเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ค้น หาเหตุผ ลด้วยตนเอง และไม่ติดยึดกับกฎระเบียบ ซึ่งอาจไม่จาเป็น
ต้องการใบปริญ ญาบั ต รอีก ต่อไป รวมทั้ งใช้ เป็ นเครื่องมือ เพื่ อสร้างกลไกเชื่ อมโยงองค์ กรทั้ งภายใน และนอก
ประเทศ ภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า เกิด Social Engagement ที่แปลงพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคสังคม
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สร้างสังคมให้เข้มแข้ง โดยบทบาทภาครัฐต้องให้การสนับสนุนในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการเกิดเครือข่าย
ความเร็ ว สู งเพื่ อ การศึ ก ษาและการวิจั ย ส่ งเสริ ม การใช้ ฐ านข้ อ มู ล ความรู้ร่ ว มกั น ระหว่า งมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
6. คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ด้ำนคุณภำพของบัณฑิต ในภาพรวมระบบอุดมศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นปั จจัย
สาคัญในการพัฒ นาประเทศได้อย่างต่อเนื่ อง แต่ในสถิติด้านการศึกษาสานักงานสถิติแห่ งชาติได้ทาการสารวจ
พบว่า มีผู้ว่างงานสาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด 147,000 คน ใน เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 และจาก
ภาวการณ์ว่างงานของกลุ่มดังกล่าวยังพบว่า เมื่อเปรียบเทีย บในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 มีผู้ว่างงาน
เพิ่ ม ขึ้ น 10,000 คน แต่ จ ากการส ารวจของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ยและ
นวัตกรรม แถลงตัวเลขบัณ ฑิตตกงานถึง 370,000 คน ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จะมีบัณฑิตที่กาลั ง
สาเร็จการศึกษาจากสถาบั นอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 300,000 คน แสดงให้ เห็นความไม่สอดคล้องของคุณ ภาพของ
บัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้ำนกำรวิจัย ในภาพรวม พบว่าผลงานวิจัยที่ตรวจสอบจากรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานทาง
วิชาการผ่านวารสารทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่การผลิตผลงานทาง
วิช าการดังกล่ าวยังกระจุกอยู่เพี ยงบางสถาบัน นอกจากนี้ หากพิ จารณาคุณ ภาพงานวิจัย ในมิติของการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา การนาผลการวิจัยไปถ่ายทอดหรือนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ การสร้างและ
พั ฒ นานั ก วิ จั ย การท าวิ จั ย ร่ ว มกั บ ภาคเอกชน ตลอดจนการพั ฒ นาสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม พบว่ า มี เพี ย ง
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเท่านั้น ที่มีงานวิจัยเข้าข่ายนี้ นอกจากนี้ยังพบว่า อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
มีศักยภาพด้านการวิจัยต่า มีปัญหาความสมดุลระหว่างภาระงานสอนกับภาระงานวิจัย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ว่า สถาบันที่มีศักยภาพด้านการวิจัยสูงจะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกหรือระดับหลัง
ปริญญาเอกมากยิ่งขึ้น
กำรจั ด อั น ดั บ (University Ranking) สามารถสะท้ อ นความหมายของคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการจัดอันดับระดับนานาชาติ ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ผ่าน
มา พบว่า มหาวิทยาลัยไทยมีแนวโน้มลดลงจากการจัดอันดับของ QS และ THE อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับใน
ระดับสาขาวิชา (Disciplines) พบว่า หลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยไทยอยู่ในอันดับที่ดี จึงเป็นแนวโน้มที่ควร
ติดตาม การจัดอันดับโลกยังคงเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์การประเมิน
ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นและเชื่อว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว
ผลกระทบการวิเคราะห์ มิติ คุณ ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับ แนวโน้มความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศในอนาคต พบว่า คุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ต้องกาหนดแนวคิดใหม่
ในเรื่องคุณภาพการศึกษา ตลอดจนแนวคิดเรื่องมาตรฐานการศึกษา โดยควรพิจารณาให้ความสาคัญในประเด็น
ดังต่อไปนี้
กำรกำหนดมำตรฐำนอุดมศึกษำใหม่ หมายความรวมตั้งแต่การปรับแนวคิดเรื่องมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น อาจไม่สอดคล้องกับความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการ
ของภาคผู้ใช้บัณฑิตและผลงานวิจัย เป้าหมายในระยะยาวจึงต้องให้ความสาคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สูงขึ้นอย่างน้อยต้องให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเน้นศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วย องค์
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ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศในมิติที่
แตกต่างกัน ประเด็นสาคัญจึงเกี่ยวข้องกับ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนการวัดและประเมินผลการศึกษา
กำรจัดกลุ่มเชิงยุทธศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำ หมายถึง การกาหนดจุดยืน จุดเน้น ตลอดจนพื้นที่
ให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจนว่ามีความมุ่งหมายในด้านการผลิตกาลังคน การผลิตผลงานวิจัย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างไร ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามผลงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของ
สถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกัน
กำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ ระบบการประกันคุณภาพจะต้องปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับผลงานและศักยภาพตามกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินคุณภาพหรือประเมินทักษะ
ของบัณฑิตจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนสาคัญของระบบอุดมศึกษา เพื่อรายงานต่อสาธารณะว่า ณ เวลานั้น
ๆ บัณฑิตมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด และจะเป็นข้อมูลสาคัญในการกาหนดนโยบายการแก้ไขปัญหา
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศระดับโลก
กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอน การสร้างมาตรฐานใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพอุ ดมศึกษาจะขึ้นอยู่
กับความสามารถในการปฏิรูปการเรียนการสอน ด้วยแนวความคิดหรือทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21 และ
อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการสร้างระบบรองรับการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการสอนและการพัฒนานักศึกษาใหม่
ท าให้ ค ณาจารย์ ได้ เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองตามเกณฑ์ ม าตรฐานสากลในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ตลอดจนการจั ด
การศึกษาบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Education) หรือการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปทางาน
กับภาคเอกชน และทางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของภาคการผลิต (Talent Mobility) จะทาให้การผลิตบัณฑิตมิได้มุ่ง
เพียงเพื่อปริญญาบัตร แต่จะมุ่งเน้นการทางาน และการสร้างงาน นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
7. กำรเข้ำถึงบริกำรอุดมศึกษำ
ในระยะ 20 ปี (ภายในปี พ.ศ. 2580) ได้มีการประมาณการว่า อัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
จะอยู่ในระดับร้อยละ 60 ซึ่งสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ด้วยเหตุ ที่จานวนประชากรวัยอุดมศึกษา (อายุ 18-22
ปี) จะลดลงเหลือประมาณ 3,618,000 คน จึงประมาณการว่าจะมีนักศึกษารวมในระดับ อุดมศึกษาศึกษาประมาณ
2,206,000 คน หรือตั้งแต่ปัจจุบันจะมีจานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาลดลงปีละประมาณ 15,000 คน ซึ่งจะเกิด
ผลกระทบทางตรงต่อการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และการตอบสนองต่อความต้องการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
ผลกระทบสาคัญที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประกอบด้วยโอกาสการ
เข้าถึงบริการการอุดมศึกษา ในด้านผู้รับบริการหรือนักศึกษา จะมีโอกาสเข้าถึงบริการการอุดมศึกษาได้สูงขึ้น จาก
การปรับอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 60 ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษา
จะเกิดการแข่งขัน ในด้ านคุณ ภาพมากยิ่ งขึ้น เพื่ อสร้างแรงจูงใจให้ นั กศึ กษาเลื อกเข้ าศึก ษาในสถาบั น ของตน
จาเป็นต้องปรับทัศนคติในการศึกษาต่อระดับอุด มศึกษาที่มิได้มุ่งเพื่อปริญญาเป็นหลัก แต่ต้องมุ่งเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับช่องทางการ
เข้าถึงอุดมศึกษาให้หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่อยู่นอกวัยอุดมศึกษา (Non Age group)
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และให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ตลอดจนนักศึกษาต่างชาติการปรับยุทธศาสตร์
ของสถาบันอุดมศึกษา การลดลงของจานวนนักศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
เป็นโอกาสดีที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ให้เห็นจุดเน้น จุดยืน และการตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิรูปการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรให้นาสมัยให้กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนอย่างจริงจัง ตลอดจนการ
สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา
ควำมเสี่ ย งทำงกำรเงิ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งทางการเงิ น แม้ จ ะเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็ตาม อันเนื่องมาจากการลดลงของจานวนนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิรูประบบ
การเงินและงบประมาณเพื่อสร้างความหลากหลายของแหล่งเงินทุนที่มิได้ขึ้นอยู่กับจานวนนักศึกษาแต่เพียงด้าน
เดียว การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนินการตามพันธกิจให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ได้ประโยชน์ที่
หลากหลายตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการงานวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จึงเป็นช่องทางใหม่ที่ทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตได้
8. ควำมเท่ำเทียมและควำมเป็นธรรม
ถึงแม้ว่าระบบอุดมศึกษาของประเทศสามารถให้บริการการอุดมศึกษาแก่ประชากรได้เป็นจานวนมาก
และพัฒนาไปสู่อุดมศึกษาเพื่อมวลชนแล้วก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาในด้านความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม
แล้วยังมีข้อสังเกตบางประการที่ต้องพิจารณาปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการการอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ควำมแตกต่ำงทำงเพศ ในด้านประชากรทั้งประเทศ พบว่า สัดส่วนของเพศหญิงและเพศชายมิได้
แตกต่างกันมากนัก และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า สัดส่วนของนักศึกษาเพศหญิงมีแนวโน้มสูงกว่าสัดส่วน
ของนักศึกษาเพศชายอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าความแตกต่างทางเพศ
มีผลต่อความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในโอกาสการเข้าถึงบริการการอุดมศึกษาหรือไม่
โอกำสกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรกำรอุ ด มศึ ก ษำคุ ณ ภำพสู ง จากการวิ เ คราะห์ มี ข้ อ สั ง เกตที่ ว่ า
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงสามารถคัดเลือกนักศึกษาเก่งเข้าเรียน และนักศึกษาเก่งเหล่านั้นมักจะมาจาก
ครอบครัวผู้มีรายได้สูงซึ่งสามารถดูแลบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้ จึงทาให้นักศึกษาที่มา
จากครอบครัวผู้มีรายได้ต่ากว่ารายได้ปานกลางมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงน้อยลง
ผู้มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงยังได้รับ ประโยชน์จากการที่ต้ องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ต่ากว่าอัน
เนื่องมาจากสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพสูงเหล่านั้นมักเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีค่าเล่าเรียนต่ากว่า เนื่องจาก
การอุดหนุนจากรัฐ
กำรศึ ก ษำส ำหรั บ ผู้ พิ ก ำร ระบบอุ ด มศึ ก ษาของประเทศขณะนี้ เปิ ด กว้ างและให้ ค วามเป็ น ธรรม
ต่อผู้พิการมากยิ่งขึ้น ปัญหาพื้นฐานคงจะอยู่ที่ระบบอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้ พิ ก ารมากน้ อ ยเพี ย งใด เพราะการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาคื อ การจั ด การศึ ก ษาแบบการเรี ย นร่ ว ม
หมายความว่านักศึกษาผู้พิการจะต้องเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดระบบการ
สนับสนุนให้ผู้พิการประเภทต่าง ๆ ให้สามารถเรียนรู้ได้ ระบบสนับสนุนดังกล่าวจะแตกต่างกัน ตามศักยภาพและ
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ความสามารถของผู้ พิ ก ารแต่ ล ะคน ดั ง นั้ น ความเท่ า เที ย มและความเป็ น ธรรมในกรณี ข องผู้ พิ ก ารคื อ ขี ด
ความสามารถของสถาบั น อุดมศึก ษาในการจัดระบบสนั บ สนุน ให้ ผู้ พิ ก ารสามารถเรีย นรู้ได้ อย่างเท่าเที ยมกั บ
นักศึกษาปกติ
ประเด็น ความเท่าเที ยมและความเป็นธรรมโดยทั่วไปมิใช่ปั ญ หาหลั กในระบบอุดมศึกษา แต่การ
พิจารณานโยบายในระยะยาวคงต้องให้ความสาคัญกับการปรับตัวเพื่อส่งเสริมให้กลไกการสนับสนุนความเท่าเทียม
และความเป็นธรรมของภาครัฐ สามารถทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ระบบอุดมศึกษาควรสร้างกลไกใน
การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจากผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐคือ กลุ่มครอบครัวผู้มีรายได้น้อยร้อยละ 40
แรก (B40) ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการอุดมศึกษาที่เท่าเที ยมและเป็ นธรรม ผ่ านระบบการคัดเลื อกเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาที่มีความหลากหลายและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสามารถมีงานทาประสิทธิภาพการบริหาร
9. ประสิทธิภำพกำรบริหำร
ระบบการวางแผนทั้งระดับนโยบายและระดับสถาบันไม่สอดคล้องกับระบบการจัดสรรเงินงบประมาณ
อุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสองระบบเป็นกลไกที่แยกส่วน ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายและแผน กับผู้มี
อานาจหน้าที่ในการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุน ต่างยืนยันในความถูกต้องเหมาะสมโดยอาศัยนโยบายของ
รัฐบาลเป็น หลัก ความไม่สอดคล้องนั้ นทาให้สถาบันอุดมศึกษาเลือกที่จะทางานตามงบประมาณที่ได้มากกว่า
นโยบายและแผนที่กาหนดและขาดการทางานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว
ขาดระบบประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล การด าเนิ น งานในระบบอุ ด มศึ ก ษา ท าให้ ข าด
ข้อมูลหลักสูตรและการวิจัย การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมว่าเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
(แผน) ที่กาหนดมากน้อยเพียงใด โดยเชื่อว่าระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินคุณภาพ
จากภายนอกที่มีการรับรองด้วยนั้น เป็นเครื่องชี้ความสาเร็จของระบบอุดมศึกษาที่เพียงพอแล้วแต่ที่จริงระบบ
ดังกล่ าวนั้น เป็ น เพียงการประกัน คุณ ภาพที่เน้นกระบวนการและผลผลิตบางส่ วน จึงไม่ส ามารถชี้นาให้ เห็ น
ความสาเร็จของอุดมศึกษาได้ทั้งระบบ
ขาดระบบสารสนเทศอุดมศึกษาที่มีคุณ ภาพถูกต้องและทันสมัย เพื่อกาหนดนโยบายการวางแผน
และการประเมินผลในระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบแยกส่วนตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
จึงทาให้ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศอุดมศึกษาที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน (Real time)
ขาดการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต เช่น อัตราการออกกลางคัน อัตราการสาเร็จ
การศึกษา อัตราการคงอยู่ ตลอดจนความสูญเปล่าทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขาดระบบการประเมินผลด้าน
การวิจัยในภาพรวมของประเทศ ทาให้ การรับรู้สถานภาพการพัฒ นาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ขาดความ
ชัดเจน การลงทุนด้านการวิจัยประยุกต์ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ขาดการ
ติดตามจนถึงระดับการรับรู้ผลกระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารสถาบันอุดมศึกษามักจะให้ความสาคัญกับความอิสระและคล่องตัวในการ
บริ ห ารตลอดจนการพั ฒ นาไปสู่ ส ถาบั น ในก ากั บ ของรั ฐ เป็ น ส่ ว นใหญ่ ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารใน
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารที่นาไปสู่ผลสาเร็จโดยใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างประหยัด คุ้มค่า มีต้นทุน
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ที่เหมาะสม ทันเวลา และมีคุณภาพได้รับความสาคัญน้อยลง ทั้งนี้ อาจเนื่องจากระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนและ
การกากับดูแลจากภาครัฐยังไม่สร้างเงื่อนไขอย่างเพียงพอในการกระตุ้นให้สถาบันอุ ดมศึกษาโดยเฉพาะในภาครัฐ
ต้องพัฒ นาประสิทธิภ าพในการบริห ารอย่างจริงจัง ระบบบริห ารสถาบันอุดมศึกษาจึงมีลักษณะที่อ่อนแอ ไม่
ทันสมัยและปรับตัวล่าช้าในการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลกาภิวัฒน์ ในบางกรณีที่ภาครัฐผ่อน
คลายกฎระเบียบ เช่น การจัดตั้งส่วนงานภายในโดยอานาจของสภาสถาบัน ทาให้เกิดการขยายตัวของส่วนงาน
ภายในเป็นจานวนมากจนเกินความจาเป็น ประกอบกับการขาดการวางแผนด้านกาลังคนจึง ทาให้เกิดปัญหาด้าน
งบประมาณของสถาบันในอนาคต
ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
การพัฒนากลไกการกากับดูแลระบบอุดมศึกษาการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาวต้องให้ความสาคัญ
กับประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถาบันให้มากที่สุด ในหลักการสถาบันอุดมศึกษาต้องมีอิสระและความ
คล่องตัวในการบริหารกิจการภายในของตนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒ นาประเทศ ตามเอกลักษณ์
ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมของแต่ละสถาบันสอดคล้องกับหลักนิติธรรม จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละสถาบันที่ต้อง
บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับกลไกการกากับดูแลจากภาครัฐที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงในระดับ สถาบั น ได้ กลไกดังกล่ าวควรเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อมโยงสอดคล้ องระหว่างการ
กาหนดนโยบายกับ การจั ด สรรงบประมาณแผ่ นดิ น และการประเมิน ผลงานในระบบอุ ดมศึก ษา การจัดสรร
งบประมาณจะต้องมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับผลผลิตหรือผลลัพธ์อันเป็นจุดประสงค์ของนโยบายประกอบกับการ
ประเมินผลงานที่เป็นกลไกบ่งชี้ความสาเร็จของระบบอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ความมี อิ ส ระและคล่ อ งตั ว ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษารั ฐ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาให้
สถาบันอุดมศึกษา สามารถบริหารจัดการโดยอิสระ และมีความรับผิดชอบต่อความสาเร็จและความอยู่รอดของ
ตนเองให้มากที่สุด สามารถพัฒนาระบบบริหารที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของตนในการตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐควรกาหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ (University Strategic Profiles) ที่แสดงถึงทิศ
ทางการดาเนินภารกิจของสถาบันและศักยภาพที่มีความเป็นไปได้สูงสุดที่สามารถตอบสนองความต้องการตาม
ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน และใช้กลไกการกากับดูแลระบบอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหม่ในการสร้างแรงจูงใจและ
สนับสนุนสถาบันให้พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. กำรตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งจึงมีปัญหาในการปรับกลไกการบริหารให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงหรือมี
ความล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกาภิวัตน์ โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้
การผลิตกาลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์ที่สถานประกอบการยังขาด
แคลนกาลังแรงงานระดับปริญญาตรีเป็นจานวนมาก แต่ก็มีบัณฑิตจานวนมากเช่นกันที่ไม่สามารถหางานทาได้
ประเด็นนี้ อาจจะเกิดจากความล่าช้าในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรืออาจเกิดจากความพร้อมในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ความ
ต้องการในอนาคตและการลดปัญหาความซ้าซ้อนในการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา จาก
ข้อเท็จจริงที่ว่าการผลิตกาลังคนทุกวันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงคที่สถาบันกาหนด แต่ไม่มีใครรู้ว่าความต้องการ
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ทั ก ษะ ความรู้ และทั ศ นคติ ในอนาคตเมื่ อ ส าเร็จ การศึ ก ษาไปแล้ ว จะเป็ น เช่ น ไร ไม่ มี ใครรู้ว่ าเทคโนโลยี จ ะ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพไปอย่างไร ประเด็นนี้ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการวางแผน
องค์รวมเพื่อออกแบบหลักสูตรในอนาคต ให้เน้นการสร้างทักษะ และทัศนคติ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ในอนาคตอัน
เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล
การวิจัยที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางวิชาการกับประโยชน์เชิงพาณิชย์ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาต้องทาหน้าที่กลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ (New Growth Engines) ซึ่ง
ต้องปรับบทบาทด้านการวิจัยให้เกิดดุลยภาพระหว่างการวิจัยเชิงวิชาการและการวิจัยเชิงประยุกต์อย่างไรก็ตาม
ดุลยภาพดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสถาบันนั้น ๆ จะอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ (University Strategic Profiles) ใด ซึ่งจะ
สะท้อนลักษณะของผลงานวิจัยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ความเชื่อมโยงระหว่างโลกวิชาการกับโลกของการทางาน สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกวิชาการกับโลกของการทางานที่มีความชัดเจนและมีรูปแบบถาวรมาก ยิ่งขึ้น โลกของการ
ทางานหมายถึง ประเทศชาติสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคบริการตลอดจนองค์กรทางสังคม ชุมชน และภาครัฐ การเชื่อมโยงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกในการ
ปรับตัวเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณ ฑิตหรือวิจัยให้ตอบสนองความต้องการในโลกของการทางาน สร้างองค์
ความรู้เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมที่สามารถชี้นาและสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงในสังคมโลกของการทางาน
รวมไปถึงองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงทิศทำงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผน 12

ยุทธศาสตร์
สป อว.

กรอบ
อุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

1. ด้านความมั่นคง

1. ความมั่นคง

2. การ
ต่างประเทศ

5. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศ
มั่งคั่งและ
ยั่งยืน

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม

2. การส่งเสริม
การผลิตและ
พัฒนากาลังคน
ออวน. ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ

4. การ
ขับเคลื่อน
บูรณาการ
อววน.
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ธรรมาภิบาล

4. อุดมศึกษา
เป็นแหล่ง
สนับสนุนการ
สร้างงานและ
นาความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือ
กับภาคเอกชน
และท้องถิ่น

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6. พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ
แผนแม่บท

8. ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

1. ส่งเสริม
พัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัย
นวัตกรรม เพื่อ
นาไปใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนา
ประเทศ

2. การส่งเสริม
การผลิตและ
พัฒนา
กาลังคน
ออวน. ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ

3. เสริมสร้าง
สมรรถนะหลัก
ของอุดมศึกษา
ไทยให้เป็น
แหล่งพัฒนา
ต่อยอดความ
สามารถในการ
ใช้ความรู้ สร้าง
ผลงานวิจัย
ค้นหาคาตอบที่
จะนาไปใช้
ประโยชน์ ใน
การแก้ปัญหา
และพัฒนา
เศรษฐกิจทั้ง
ระดับท้องถิ่น
และระดับ
ประเทศ

4. อุดมศึกษา
เป็นแหล่ง
สนับสนุนการ
สร้างงานและ
นาความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือ
กับภาคเอกชน
และท้องถิ่น

2 การพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพ
นักศึกษา
เสริมสร้าง
ความรู้ และ
ทักษะทาง
อาชีพ
ให้พร้อม
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

2 การเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่
ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

2 การเป็น
กลไกหลักใน
การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายและ
เป็นที่พึ่งใน
การพัฒนา
พื้นที่ภาค
ตะวันออก
อย่างยั่งยืน

1 การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐาน
สากลและการ
สร้างบุคลากร
คุณภาพ

3. การสร้าง
และพัฒนา
ระบบนิเวศ
ให้เอื้อต่อ
การพัฒนา
อววน.

4. การ
ขับเคลื่อน
บูรณาการ
อววน. อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ธรรมาภิบาล

3. เสริมสร้างสมรรถนะหลัก
ของอุดมศึกษาไทยให้เป็น
แหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจัย
ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ

3 การพัฒนาสู่องค์กร
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

12. การพัฒนาการ
เรียนรู้

11. ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

2. การส่งเสริม
การผลิตและ
พัฒนากาลังคน
ออวน.ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ

1. อุดมศึกษา
เป็นแหล่ง
พัฒนา
กาลังคนและ
สร้างเสริม
ศักยภาพทั้ง
ทักษะ
ความคิดและ
การรู้คิด เพื่อ
สนับสนุน
การพัฒนา
ประเทศตาม
ยุทธศาสตร์
ชาติ

1 การ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐาน
สากลและการ
สร้างบุคลากร
คุณภาพ

3. การสร้าง
และพัฒนา
ระบบนิเวศ
ให้เอื้อต่อ
การพัฒนา
อววน.

2 การพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพ
นักศึกษา
เสริมสร้าง
ความรู้ และ
ทักษะทาง
อาชีพ
ให้พร้อม
รองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต

2 การเป็น
กลไกหลักใน
การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายและ
เป็นที่พึ่งในการ
พัฒนาพื้นที่
ภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน

4. การ
ขับเคลื่อน
บูรณาการ
อววน. อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ธรรมาภิบาล

3. เสริมสร้าง
สมรรถนะหลัก
ของอุดมศึกษา
ไทยให้เป็นแหล่ง
พัฒนาต่อยอด
ความสามารถใน
การใช้ความรู้
สร้างผลงานวิจัย
ค้นหาคาตอบที่จะ
นาไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหา
และพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ

3 การพัฒนาสู่
องค์กร
ประสิทธิภาพ
สูงเพื่อการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน
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แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงทิศทำงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผน 12

ยุทธศำสตร์
สป อว.

กรอบ
อุดมศึกษำ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

16. การพัฒนาความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันสังคม

21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม

2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย

1. ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย นวัตกรรม เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

2. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กาลังคน ออวน. ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ

4. การขับเคลื่อนบูรณาการ อววน. อย่างมีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล

3. เสริมสร้าง
สมรรถนะหลักของ
อุดมศึกษาไทยให้เป็น
แหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการ
ใช้ความรู้ สร้าง
ผลงานวิจัย ค้นหา
คาตอบที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ

1. อุดมศึกษา
เป็นแหล่ง
พัฒนากาลังคน
และสร้างเสริม
ศักยภาพทั้ง
ทักษะความคิด
และการรู้คิด
เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา
ประเทศตาม
ยุทธศาสตร์
ชาติ

4. อุดมศึกษา
เป็นแหล่ง
สนับสนุนการ
สร้างงานและ
นาความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือ
กับภาคเอกชน
และท้องถิ่น

2 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการ
พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

1 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐาน สากล
และการสร้าง
บุคลากรคุณภาพ

2 การพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพนักศึกษา
เสริมสร้างความรู้
และทักษะทาง
อาชีพ
ให้พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

3 การพัฒนา
สู่องค์กร
ประสิทธิภาพ
สูงเพื่อการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน

5. ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล และมีระบบ
การกากับดูแลที่รับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

6. ปรับระบบโครงสร้างการ
ตรวจสอบ การจัดสรร
งบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ

3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรมหำวิทยำลัยบูรพำ
มหาวิทยาลัยบูรพามีอธิการบดีเป็นผู้นาสูงสุด และมอบหมายรองอธิการบดีเป็นผู้กากับดูแลพันธกิจใน
ด้านต่างๆ และดูแลวิทยาเขต ภายใต้การควบคุมกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีการกากับดูแลอีกทอดหนึ่งโดยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยจากส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี คณะ/วิทยาลัย (28 ส่วน
งาน) สถาบันและสานัก (5 ส่วนงาน)
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จากการวิเคราะห์พบว่า โครงสร้างการบริหารปัจจุบันมีลักษณะกระจายอานาจและให้อิสระแก่หัวหน้า
ส่วนงานมากเกินไป ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การจัดทาแผนและงบประมาณ การบริหารอัตรากาลังและการ
บริหารทรัพยากรบุ คคล ทาให้การบริหารงานไม่มีเอกภาพ มหาวิทยาลัยไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาองค์การให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ และไม่สามารถผลักดันโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการที่สาคัญให้
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้ จนทาให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาส จากการมียุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งที่ดี ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยขาดความมั่นคง ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเป็นที่มาของความอ่อนแอทางวิชาการ และการ
บริหารของหลาย ๆ ส่วนงาน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียง
ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มหาวิทาลัยจึงต้องมีการปฏิรูประบบการบริหาร การกระจายอานาจ
และความรับผิดชอบให้สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีเอกภาพ
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มีประสิทธิผล และมีเสถียรภาพ โดยการใช้ระบบการบริห ารและให้ บริการจากส่วนกลางสาหรับภารกิจที่ห าก
จัดบริการจากส่วนกลางแล้วจะได้ผลดีและลดต้นทุนในการดาเนินการได้ดีกว่า เป็นการลดภาระให้แก่ส่วนงาน
และกระจายอานาจการบริหารในภารกิจเฉพาะที่ส่วนงานดาเนินการแล้วมีประสิทธิภาพสูงตามสมรรถนะหลักของ
ส่วนงาน การสร้างระบบที่สามารถตอบสนองและรองรับโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงเชิงบริบทของ
พื้นที่และสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรจัดกำรศึกษำ
ในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย มี ส่ ว นงานวิ ช าการ 27 ส่ ว นงาน และ 1 โครงการจั ด ตั้ ง
มี ห ลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนทั้ ง หมด 229 หลั ก สู ต ร เป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 109 หลั ก สู ต ร ปริ ญ ญาโท
79 หลักสูตร และปริญญาเอก 41 หลักสูตร เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาพบว่า เป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มากที่ สุ ด ร้อยละ 48.47 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ
34.93 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 16.59
โดยมีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นหลักสูต ร 1 ปริญญาและ
หลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งหลักสูตร 1 ปริญญา ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลั ยบูรพา สาหรับหลักสูตร 2
ปริญญา จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดการการเรียนการสอนในต่างประเทศ
จำนวนหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
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จำนวนหลักสูตร
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233

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ที่มา : กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพามีการประเมินในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (นอกจากคณะแพทยศาสตร์
ที่ใช้เกณฑ์ WFME: World Federation of Medical Education ที่ใช้กับหลักสูตรแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ และ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์ ABEST21: The Alliance on Business Education and Scholarship for
Tomorrow, a 21st Century Organization ของประเทศญี่ปุ่นที่ให้การรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้าน
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บริหารธุรกิจ) ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.14 และไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 0.86 (ไม่รวม
หลักสูตรที่ของดรับและขอยกเลิกหลักสูตร) สาหรับหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การกากับมาตรฐานหลักสูตรนั้น สาเหตุ
เนื่องจากจานวนอาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตรมีไม่ครบตามเกณฑ์ คือ มีอาจารย์ลาออกระหว่างภาคการศึกษา
หรือลาไปศึกษาต่อ
จากการวิเคราะห์พบว่า มหาวิทยาลัยมีจานวนหลักสูตรมากเกินไป โดยหลายหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน และพบปั ญ หาเรื่ อ งจ านวนและคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
นอกจากนั้นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษายังมีนิสิตตกค้างยังไม่สาเร็จการศึกษาเป็นจานวนมาก การรับนิสิตใหม่
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 มีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การรับ
นิสิตใหม่ ส่วนใหญ่รับเกินแผนการรับไปมาก และอัตราการคงอยู่ของนิสิตระดับปริญญาตรีไม่ดี รวมทั้งมีหลักสูตรที่
ซ้าซ้อนกัน เป็ น จ านวนมากในหลายส่ ว นงาน ดังนั้น เพื่อให้ การบริห ารจัดการเกี่ยวกับ หลั กสู ตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย ต้องให้ความสาคัญต่อการวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และความสาคัญของหลักสูตร
ทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกหลักสูตรที่มีศักยภาพ มาปรับปรุงหรือควบรวมเพื่อให้ได้หลักสูตรที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง และสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดให้มีการ
เปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่เชิงบูรณาการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน มีการ จัดการศึกษาได้ทั้ง
แบบเรียนเพื่อรับปริญ ญา (Degree Programs) และไม่รับปริญญา (Non – Degree Programs) เน้นการสร้าง
สมรรถนะ (Competency) ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถนาทักษะและความรู้ไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มศักยภาพใน
การทางานได้ทันที การบูรณาการการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ ความต้องการ
ของพื้นที่และสังคมเข้ากับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
พัน ธกิจ การวิจั ย การสร้างนวัตกรรม และการบริการวิช าการ และการร่วมผลิ ตบัณ ฑิตระดับบัณ ฑิตศึกษากับ
วิสาหกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากอุ ทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตระดับสูง ให้มีทักษะการเป็นนวัตกร การเป็นผู้ประกอบการ และการเป็นผู้บริหารในองค์กรวิสาหกิจ
ฐานนวัตกรรม (Innovation Based Organization)

จำนวนนิสิต
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา มีจานวนนิสิตทั้งหมด 33,718 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
30,699 คน คิดเป็นร้อยละ 91.05 ปริญญาโท 2,200 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 และปริญญาเอก 819 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.43 นิสิตทั้งหมดร้อยละ 55.03 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 18,556 คน
รองลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 9,967 คน คิดเป็นร้อยละ 29.56 และอยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจานวน 5,195 คน คิดเป็นร้อยละ 15.41 ทั้งนี้นิสิตส่วนใหญ่สังกัดที่ตั้งบางแสน ส่วน
วิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว มีจานวนนิสิตต่างกันไม่มาก
ในปีการศึกษา 2562 มีการรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 8,954 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี 8,343 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.18 ปริญญาโท 537 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และปริญญาเอก 74 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 นิสิตใหม่
ร้ อยละ 56.71 อยู่ ในกลุ่ ม สาขาวิช ามนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จ านวน 5,078 คน รองลงมาอยู่ ในกลุ่ ม
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ านวน 2,482 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.72 และอยู่ ในกลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 1,394 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57 แสดงรายละเอียดดังนี้
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จำนวนนิสิตใหม่ ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
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ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

จากภาพที่น าเสนอพบว่ าจ านวนนิ สิ ตใหม่ ปีก ารศึ กษา 2560-2562 จาแนกตามระดั บ พบว่า ตั้งแต่
ปี การศึกษา 2560 จนถึงปี การศึกษา 2562 มีจานวนนิสิ ตใหม่เพิ่ มขึ้น ในทุ กระดับ การศึกษา และจากตัวเลข
จานวนนิสิ ตที่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็ นถึงความเชื่อมั่นของนิสิ ต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ มีความมั่นใจใน
คุณภาพทางการวิชาการ ศักยภาพ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพาในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยในประเทศมี จานวนนักเรียนลงทะเบียนออนไลน์สมัคร
ในระบบการคัดเลื อกบุ คคลกลางเข้าศึกษาในสถาบั นอุดมศึก ษา ปีการศึกษา 2563 หรือทีแคสในภาพรวม มี
จานวนเด็กลดลง ซึ่งเป็นไปได้ว่าจานวนนักศึกษาลดลงอาจจะถึง 10 - 15 % ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากอัตรา
เกิดลดลง และการปรับ รูปแบบการเรียนรูปแบบใหม่ จึงถือเป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการวาง
แผนการบริหารจัดการศึก ษาอย่างเป็นระบบ ในลักษณะบูรณาการ ปรับระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ตลาดแรงงาน และประเทศ โดยจะต้องคานึงถึง
คุณภาพทางวิชาการ ความสมดุลระหว่างภาระงานสอนของอาจารย์ และการทาผลงานวิจัยไม่ให้ได้รับผลกระทบ

ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบ
ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบัณฑิตในการบันทึกข้อมูลออนไลน์ พร้อม
กับการลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวเดียวกัน ในเว็บไซต์ http://graduate. buu.ac.th ซึง่
บัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2560 มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาจานวน 8,949 คน มีบัณฑิตที่ตอบ
แบบสารวจภาวะการได้งานทาทั้งสิ้น 8,561 คน คิดเป็นร้อยละ 95.66 จากการสารวจพบว่า บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี มีจานวนทั้งสิ้น 6,487 คน (ร้อยละ 75.77)
ยังไม่มีงานทาจานวน 1,801 คน (ร้อยละ 21.04) และบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทาและกาลังศึกษาต่อ จานวน 273 คน
(ร้อยละ 3.19)
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ร้อยละกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับ
ปริญญำตรี
ปีกำรศึกษำ 2558-2560
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ที่มา : ระบบภาวะการหางานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานทาร้อยละ 75.77 ลดลงจากปีการศึกษา 2559
ซึ่งบั ณ ฑิ ตกลุ่ มสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพมีงานทามากที่สุ ด ร้อยละ 87.57 รองลงมาได้แก่กลุ่ มสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 76.09 และกลุ่ มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 73.33
สาหรับคณะที่บัณฑิตมีงานทามากที่สุด คือ คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ คณะพยาบาล-ศาสตร์
ร้อยละ 97.94 และคณะเภสัชศาสตร์ร้อยละ 95.45
ร้อยละกำรมีงำนทำของบัณฑิตระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560
คณะ/วิทยำลัย

2558
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กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

73.47

73.67

73.33

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

85.78

88.88

87.54

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

77.01

77.88

76.09

รวมทั้งมหำวิทยำลัย

75.87

76.85

75.77

ที่มา : ระบบภาวะการหางานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญำตรี
ปีกำรศึกษำ 2558-2560
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ที่มา : กองแผนงาน
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ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560 จำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ
คณะ/วิทยำลัย

2558

2559

2560

กลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

3.99

4.04

4.09

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

3.97
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กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

3.93

3.93

3.92

3.98

3.98

4.02

รวม
ที่มา : กองแผนงาน

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา
2558-2560 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต
มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
ตามลาดับ

กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีจานวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 367
โครงการ โดยได้รับทุนจากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล จานวน 113 โครงการ แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 214
โครงการ และแหล่ งทุ น ภายนอกมหาวิท ยาลั ย จ านวน 40 โครงการ งบประมาณทั้ งสิ้ น 152 ,119,920 เมื่ อ
วิเคราะห์สัดส่วนของงบประมาณจาแนกตามแหล่งทุนพบว่า ร้อยละ 58.27 มาจากแหล่งทุนเงินอุดหนุนรัฐบาล
รองลงมา คือ จากแหล่งทุนภายนอก ร้อยละ 25.83 และน้อยที่สุดคือ แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 15.90
จำนวนอำจำรย์และนักวิจัย จำแนกตำมปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ

2560

2561

2562

อาจารย์

1,309

1,394

1,335

นักวิจัย

482

427

455

ที่มา : กองบริหารการวิจยั และนวัตกรรม

จำนวนโครงกำรวิจัย จำแนกตำมแหล่งทุน
ปีงบประมำณ/แหล่งทุน
เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
เงินรายได้จากแหล่งทุนอื่น
รวม
ที่มา : กองบริหารการวิจยั และนวัตกรรม

2560
247
200
12
459

2561
234
118
79
431

2562
113
214
40
367
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ในจานวนโครงการวิจัย 367 โครงการ ได้รับงบประมาณอุดหนุนการทาวิจัยรวม 152,119,920 บาท โดย
จ าแนกตามแหล่ งทุ น ต่ า ง ๆ ดั งนี้ แหล่ งเงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล 88,647,400 บาท แหล่ งเงิน รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย
24,173,626 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 39,298,894 บาท โดยงบประมาณอุดหนุนการวิจัย ในช่วง
ปีงบประมาณ 2560 – 2561 พบว่ามีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ในช่วง 240,000,000 – 280,000,000 บาท โดย
แตกต่างกับปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับงบประมาณลดลง
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 449 บทความ เมื่อเทียบกับ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 1,335 คน จานวนเรื่องต่อคนเท่ากับ 0.34 เรื่องต่อคน โดยจานวนรวม
ผลงานที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จานวน 181 บทความ รองลงมาคือ บทความวิ จัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 150 บทความ ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จานวน 78 บทความ
และผลงานที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องระดับนานาชาติ 40 บทความตามลาดับโดยส่ วนงานที่มีสัดส่วนจานวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ 3 อันดับแรก ได้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 2.61)
รองลงมาได้แก่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (ร้อยละ 1.64) และคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 0.87)
ตามลาดับ ทั้งนี้ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus ปี 2562 ลดลงเหลือ 150 บทความ ผลงานวิจัยที่ได้การอ้างอิง
(Citation) ในฐานข้อมูล SCOPUS มีจานวน 78 เรื่อง และมีผลงานที่ยื่นคาขอรับสิทธิบัตร จานวน 66 ผลงาน ยื่น
คาขอรับอนุสิทธิบัตร จานวน 34 ผลงาน และยื่นคาขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ จานวน 1 ผลงาน
งบประมำณอุดหนุนกำรวิจัย จำแนกตำมแหล่งทุน ปีงบประมำณ 2560-2562
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0
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งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินแหล่งทุนอื่น
ที่มา :ระบบวิจัย e-research.buu.ac.th

39
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จำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ ปีงบประมำณ 2558-2562
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รายงานสืบเนื่องระดับชาติ

รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ

วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

สาหรับการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพากาหนดให้การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะ
สานัก และสถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
ผลั ก ดัน องค์ค วามรู้ ห รือ ผลงานวิจั ย ใช้ก ารบริการวิช าการไปประยุกต์ ต่อ ยอดเพื่ อการพั ฒ นาสั งคม ชุม ชน และ
เศรษฐกิจ ของประเทศ ซึ่งการบริก ารวิช าการถือเป็ น ส่ ว นหนึ่งของภาระงานในหน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และดาเนินงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
นอกจากนี้ แต่ ล ะส่ ว นงานภายในมหาวิท ยาลั ยมี ก ารจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ กาหนดนโยบาย และแผน
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการ เนื่องจากการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งที่ทุกส่วนงานต้องปฏิบัติ
โดยทุกหน่วยงานมีการตั้งคณะกรรมการในการให้บริการวิชาการอย่างชัดเจน และสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร มี
ส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการตามแผนของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินรายได้
ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ และบริหารเงินรายได้
โครงการบริการวิชาการ และการจัดสรรเงินรายได้ในแต่ละโครงการโดยให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติ
ในปี งบประมาณ 2562 มี จ านวนโครงการบริก ารวิช าการรวม 6,643 โครงการ มี งบประมาณทั้ งสิ้ น
380,086,391.15 บาท ซึ่ ง ร้ อ ยละ 99.06 ของงบประมาณมาจากแหล่ ง ทุ น อื่ น รวม 376,531,948.15 บาท
รองลงมาได้รับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 2,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
790,243 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.21 โดยส่ ว นงานที่ มี ง บประมาณ สู ง สุ ด คื อ ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ
173,440,198.50 บาท รองลงมา ได้ แ ก่ วิท ยาลั ย พาณิ ช ยศาสตร์ 60,446,364.34 บาท และคณะโลจิ ส ติ ก ส์
42,279,515.79 บาท
โครงกำรบริกำรวิชำกำร จำแนกตำมแหล่งทุน ปีงบประมำณ 2562
แหล่งทุน
จำนวน
เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนอื่น
รวม
ที่มา : กองแผนงาน

ปีงบประมำณ 2562
งบประมำณ

ร้อยละ

17

2,764,200.00

0.73

35

790,243.00

0.21

612

376,531,948.15

99.06

664

380,086,391.15

100.00

- 26 -

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ
ของการตีพิมพ์เผยแพร่ และการนาไปใช้ประโยชน์ยัง มีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระดับ
เดี ย วกั น เนื่ อ งจากขาดทิ ศ ทาง และขาดการบู รณาการ จึ งไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของพื้ น ที่
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ EEC ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มหาวิทยาลัยจึงต้องกาหนดนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและการบริการ
วิชาการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้น จึงได้กาหนดทิศทางการวิจัย การ
สร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องมือและ
ระบบสนั บ สนุ น ประกอบกั บ การวิ เคราะห์ ส ภาพความต้ อ งการของพื้ น ที่ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี เช่ น
ยุทธศาสตร์เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตนวัตกรรมระเบี ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
และเขตส่ งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) รวมทั้งเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เพื่อกาหนดเป็น “ทิศทางและเป้าหมายการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา” มีการสังเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าทางด้านการวิจัย (Research Value Chains) เพื่อเป็นแนวทางหลักในการ
ขับเคลื่อนและจัดระบบสนับ สนุน การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศอย่างแท้จริง เป็นที่ยอมรับและรักษาบทบาทนาในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งประกันความยั่งยืนของการ
พัฒนางานวิจัยในสภาวะที่รัฐบาลกาหนดให้การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Science Park) เพื่อเป็นส่วนกลางในการเชื่อมโยงวิสาหกิจ
ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กำรจัดอันดับสถำบันอุดมศึกษำในระดับนำนำชำติ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จึงไม่ได้มีการทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
กั บ ก.พ.ร. และไม่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ตามค ารั บ รองปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โ ดยส านั ก งาน กพร.
ซึ่งสามารถใช้เป็ นการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในประเทศได้ระดับหนึ่ง ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับ
นานาชาติ ที่ ได้ รั บ การยอมรั บ มากที่ สุ ด มี 2 ระบบ คื อ QS University Ranking และ THE (Times Higher
Education Ranking) โดยมีการจั ดอัน ดับ ทั้งในระดับโลกและในทวีปเอเชีย มหาวิทยาลัยบูรพา เคยติดอันดับ
191-200 ของ ASIAN QS University Ranking ในปี 2556 อั น ดั บ 201-250 ในปี 2557 และอั น ดั บ
251-300 ใน ปี 2558 ส่ วน ใน ปี 2559 แล ะ 2560 ม ห าวิ ท ยาลั ย ถู ก จั ด อ ยู่ ใน 350 อั น ดั บ แ รก
ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ถูกจัดอยู่ใน 400 อันดับแรก และในปี 2562 มหาวิทยาลัย ถูกจัดอยู่ในช่วง 401-450
ส่วนการจัดอันดับของ THE มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่อยู่ในอันดับที่แสดง
จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยยังอยู่ในลาดับที่
ไม่น่าพอใจ ซึ่งจากการจัดอันดับโดย QS Ranking ปี 2019 มหาวิทยาลัยบูรพาถูกจัดอยู่ในลาดับที่ 16 ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ต่ากว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอยู่
ในลาดับดีกว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และไม่อยู่ใน
300 ลาดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชีย ดังนั้น จึงต้องกาหนดให้มีแนวทางการฟื้นฟูชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจสมัครเรียน ผู้รับบริการวิจัยและบริการวิชาการ ด้วย
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง การสร้างการวิจัยและบริการ
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วิชาการที่มีผลกระทบสูง และสามารถตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของชาติตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งการสร้างการรับรู้และการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยนโยบายวิเทศน์สัมพันธ์เชิง
รุก การร่วมมือเพื่อพัฒนากั บมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถทาง
วิ ช าการและการวิ จั ย การสร้ า งผลงานตี พิ ม พ์ ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง สู ง (Citations) โดยมี เป้ า หมายเพื่ อ เป็ น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ลาดับแรกของไทย และอยู่ใน 300
ลาดับแรกของเอเชีย

กำรบริหำรบุคลำกร
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผู้ปฏิบัติงานรวม 3,483 คน ประกอบด้วยบุคลากร 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยบูรพามี การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน ดาเนินการประเมินตนเอง ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(สมรรถนะ) รวมทั้งให้ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกาหนดความต้องการในการพัฒนาของตนเอง โดยสะท้อน
จากผลการประเมิน การปฏิบั ติงานประจาปีในปีก่อนหน้า เพื่อมาพัฒ นาในปีต่อไปในรูปแบบของแผนพั ฒ นา
รายบุคคล
การบริห ารบุ คลากรเพื่อพัฒ นามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศได้นั้น ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญคือการมี
ต้นทุนบุคลากรที่เป็นเลิศ การมีคณาจารย์ที่เป็นเลิศ (Excellent Academic Staff) และการมีพนักงานสนับสนุน
วิชาการที่เป็นเลิศ (Excellent Supporting Staff) มหาวิทยาลัยจึงต้องกาหนดแนวทางให้มีความเหมาะสมเพื่อ
กาหนดวิธีการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศดังกล่าวได้อย่างเต็มที่
โดยอาศัยระบบการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ไปสู่บทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ การพัฒ นาสมรรถนะการ
ทางานของผู้ป ฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบงานในศตวรรษที่ 21 และการพัฒ นาผู้นารุ่นใหม่ในทุกระดับให้ มี
ภาวะผู้นา มีสมรรถนะทางการบริหารและมีธรรมาภิบาล

จำนวนพนักงำนมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2560-2562
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2,053

2,027

1,951

1,582

1,532

1,532

2560

2561

2562

คณาจารย์
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนวิชาการ
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จำนวนพนักงำนมหำวิทยำลัย จำแนกตำมประเภท ปีงบประมำณ 2560-2562
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินอุดหนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)
พนักงานฯบางส่วนเวลา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ ริหาร
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ลูกจ้างโครงการฯ
รวม

2560
201
1,129
1,591
56
28
101
319
63
77
70
3,635

ปีงบประมำณ
2561
2562
194
1,164
1,546
40
13
96
316
29
69
92
3,559

184
1,166
1,507
41
8
87
314
28
78
70
3,483

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ด้ำนควำมสุขในกำรทำงำน

8.39%

64.34%

24.48%

2.80%

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กำรประเมินคุณภำพภำยใน
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระบบคุณ ภาพตามเกณฑ์ EdPEx ในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และกาหนดให้มี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx จานวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้ สาหรับระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562
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ปีการศึกษา 2561 มีส่วนงานเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น จานวน 37 ส่วนงาน มีผลคะแนนการประเมิน
จานวน 21 ส่วนงาน จากผลการประเมินกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีจานวนส่วนงานที่มีผลการประเมินสูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 72.42 รองลงมาคือกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 58.33 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 55.55 และกลุ่มสถาบัน สานัก ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ตามลาดับ โดยจาแนก
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการประเมิน จานวน 12 ส่วนงาน มีผลการประเมิน 7 ส่วนงาน
คิดเป็นร้อยละ 58.33 และมีส่วนงานที่มีผลการประเมินในหมวดที่ 1 – 6 ในระดับ Band 1 จานวน 6 ส่วนงาน
ในระดับ Band 2 จานวน 1 ส่วนงาน สาหรับผลการประเมินในหมวดที่ 7 ในระดับ Band 1 มีจานวน 6 ส่วนงาน
และในระดั บ Band 2 มี จ านวน 1 ส่ ว นงาน และส่ ว นงานที่ มี ผ ลการประเมิ น ที่ ได้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด ในกลุ่ ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือคณะดนตรีและการแสดง ได้รับคะแนนในหมวด 1 – 6 และหมวด 7 ที่ระดับ
Band 2
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับการประเมิน จานวน 9 ส่วนงาน มีผลการประเมิน จานวน 5 ส่วน
งาน คิดเป็นร้อยละ 55.55 และมีส่วนงานที่มีผลการประเมินในหมวดที่ 1 – 6 ในระดับ Band 1 จานวน 2 ส่วน
งาน ในระดับ Band 2 จานวน 1 ส่วนงาน สาหรับผลการประเมินในหมวดที่ 7 ในระดับ Band 1 มีจานวน 5
ส่ ว นงาน โดยส่ ว นงานที่ มีผ ลการประเมิ น ที่ ได้ รับ คะแนนสู งสุ ด ในกลุ่ มวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี คื อคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ได้รับ คะแนนในหมวด 1 – 6 ในระดับ Band 2 และได้รับคะแนนในหมวด 7 ในระดับ
Band 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ารับการประเมิน จานวน 7 ส่วนงาน มีผลการประเมิน จานวน 5 ส่วนงาน
คิดเป็นร้อยละ 71.42 และมีส่วนงานที่มีผลการประเมินในหมวดที่ 1 – 6 ในระดับ Band 1 จานวน 4 ส่วนงาน ใน
ระดับ Band 2 จานวน 1 ส่วนงาน สาหรับผลการประเมินในหมวดที่ 7 ในระดับ Band 1 มีจานวน 5 ส่วนงาน
โดยส่วนงานที่มีผลการประเมินที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับ
คะแนนในหมวด 1 – 6 ในระดับ Band 2 และได้รับคะแนนในหมวด 7 ในระดับ Band 1
กลุ่มสถาบัน สานัก ศูนย์ และบัณฑิตวิทยาลัย มีส่วนงานเข้ารับการประเมิน จานวน 7 ส่วนงาน มีผลการ
ประเมิน จานวน 3 ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 42.86 และมีส่วนงานที่มีผลการประเมินในระดับ Band 1 จานวน 3
ส่วนงาน และในกลุ่มสถาบัน สานักฯ สานักคอมพิวเตอร์ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่ม โดยมีผลการประเมินใน
ระดับ Band 1 ในหมวด 1 - 6 และหมวด 7
จากการวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย พบว่า ระดั บ คะแนนค่ อ นข้ างต่ า
ซึ่งเป็นผลมาจากตัวบ่งชี้หลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต ผลงานของผู้เรียน คุณสมบัติ
อาจารย์ และการกากับมาตรฐานหลักสูตรได้ระดับค่อนข้างต่า

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวน
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เกี่ย วกั บ รูป แบบการประเมิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ พั ฒ นา “ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศรองรับ การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ กลางในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่
ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้การประเมินสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยใช้เครื่องมือการประเมิน ดังนี้
1) แ บ บ วั ด ก ารรั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ าย ใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภ ายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการทางาน
3) แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ของมหำวิทยำลัยบูรพำ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ B คะแนน ITA = 84.02 ดังนี้
คะแนนมหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับผลการประเมิน
อันดับ
ตัวชีว้ ัด
1
การเปิ ดเผยข้ อมูล
2
การป้องกันการทุจริ ต
3
คุณภาพการดาเนินงาน
4
การปฏิบตั ิหน้ าที่
5
การใช้ อานาจ
6
การปรับปรุงการทางาน
7
การใช้ ทรัพย์สนิ ของราชการ
8
ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
9
การใช้ งบประมาณ
10
การแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ต

84.02
B

คะแนน
100
100
84.6
83.25
75.5
72.86
71.59
67.79
67.19
60.75
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จากการวิ เคราะห์ พ บว่ า หน่ ว ยงานมี ค ะแนน IIT อยู่ ในระดั บ พอใช้ (Fair) ชี้ ให้ เห็ น ว่ า แม้ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียภายในจะเชื่อมั่นในการดาเนินงานว่าเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของส่ ว นราชการอยู่ บ้ าง แต่ มี บุ ค ลากรส่ ว นหนึ่ งที่ ส ะท้ อ นปั ญ หาโดยภาพรวมเกี่ ย วกั บ ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน และความทุ่มเทให้กับการทางานอย่างเต็มความสามารถ และยังไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ
มากนัก ในขณะที่การใช้อานาจของผู้บริหารยังไม่สามารถสร้างการยอมรับให้เกิดฉันทามติร่วมกันได้ว่าเป็นไปด้วย
ความยุติธรรม ดังนั้น สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียม 2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 3) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ
ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็
ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสาหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดาเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น
คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร พัฒนาการดาเนิ นงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น
หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ทาให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่
ส่วนราชการอื่น ๆ ได้

กำรวิเครำะห์บริบทเชิงกลยุทธ์
พิจารณาสภาวะการแข่งขัน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 พบว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยใน 5
อันดับแรกของประเทศไทยที่นักเรียนต้ องการ เข้ามาเรียนสูงสุด โดยมีจานวนผู้สมัคร TCAS รอบ 4 แอดมิชชัน ปี
การศึกษา 2562 มากที่สุด โดยมี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (ภาคปกติ) ถูกจัดอยู่ใน
อันดับที่ 2 และหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 5
ของมหาวิทยาลัยใน การรับสมัคร TCAS รอบ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2562 นอกจากนั้นร้อยละ 50 ของนิสิต
มหาวิทยาลัย บูรพามีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออก
ในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในกลุ่มงานวิจัย ด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จานวนเงิน 11,146,000 บาท มากที่สุดเมื่อเทียบกับ สถานศึกษาของ
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ภาคตะวันออก และมีจานวนผลงานวิจัย 9 ผลงานที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถต่อยอดเชิง
พาณิชย์ มีจานวนโครงการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกต่อจานวนอาจารย์มากที่สุดใน กลุ่มสถาบันอุ ดมศึกษาใน
ภาคตะวันออก อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามีค่าเฉลี่ย H-index ต่อคนเท่ากับ 1.06 โดยสามารถตีพิมพ์บทความ
วิจั ยในระดับ นานาชาติเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 2.49 เรื่อง คิดเป็นอันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยภูมิภ าคอื่น
(ม ห าวิ ท ย าลั ย ข อ น แ ก่ น มี ค่ าเฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 2.55 ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย งให ม่ มี ค่ าเฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 2.50
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 และมหาวิทยาลัยนเรศวรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11)
และจากการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT analysis) ในประเด็นสาคัญ 5 ด้านได้แก่ ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการวิจั ย ด้านการบริห ารจั ดการ ด้านการบริการวิช าการและพั ฒ นาชุมชน และด้านบุ คลากร
สามารถสังเคราะห์ประเด็นความท้ายทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
ด้ำน

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์

1) ด้าน
- การปรับเปลี่ยนนโยบายของกระทรวง
การจัด
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
การศึกษา
นวัตกรรม ส่งผลสู่การยกระดับใน
มาตรฐานการศึกษาและมุ่งเน้น
สมรรถนะในบริบทปัจจุบันมากขึ้น
- พฤติกรรมของผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น ก่อให้เกิดความต้องการหลักสูตร
เชิงบูรณาการ
- ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่
เปลี่ยนแปลงไป (แรงงานอนาคต) ส่งผล
ให้เกิดการมุ่งเน้นพัฒนาที่ตอบสนองความ
ต้องการมากขึ้น นอก จากนั้น การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในพื้นที่
(10 s-curve) ยังส่งผลให้เกิดความ
ต้องการทักษะใหม่ให้กับแรงงานปัจจุบัน
(up-skill, re-skill)

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
- มีที่ตั้งในเขต EEC และได้รับมอบหมายเป็น
มหาวิทยาลัยหลักใน EEC และเป็นแม่ข่ายของ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ทาให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นใน
พื้นที่ และสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรที่สร้างทุนมนุษย์เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ตรงกับความต้องการ
กับอุตสาหกรรม สนับสนุนการได้งานทาของ
บัณฑิต และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
นโยบายของกระทรวงฯ นามาซึ่งงบประมาณ
มากขึ้นได้
- มีการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของ
อุตสาหกรรม และพัฒนามาตรฐานการ
อุดมศึกษา ทาให้สามารถพัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากล
และภาคอุตสาหกรรมได้
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ด้ำน

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

2) ด้าน
การวิจัย

- จานวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านวิจัย
ลดลง

3) ด้าน
บริหาร
จัดการ

- งบประมาณมีแนวโน้มลดลงทั้งในส่วน - มีการพัฒนาระบบประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย
ของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงิน
(Cost Control) และมีการวิเคราะห์อัตรากาลัง
รายได้ ส่งผลต่อการบริหารจัดการใน
ให้เหมาะสมกับงาน และมีการปรับปรุงระเบียบภาพรวม
ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ทาให้สามารถลดการใช้งบประมาณที่ไม่
- ข้อจากัดเรื่องกฎระเบียบของรัฐบาล
จาเป็น ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานและการ
กระทรวง อว. ทาให้การบริหารจัดการ
ขาดความคล่องตัวและไม่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกที่เป็น
สมาชิกโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (UniNet) ทาให้ได้รับการสนับสนุน
สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 10 Gbps
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และทั้งด้านการเรียน
การสอน และการวิจัย นามาซึ่งนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่ได้

- ทาเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาค
ตะวันออก และเป็นมหาวิทยาลัยหลักของ EEC
รวมทั้งมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ
อุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่ ทาให้ได้รับ
ความร่วมมือที่เข้มแข็งจากชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย เข้าถึงปัญหาจริง มีนักวิจัย
เชี่ยวชาญในหลายศาสตร์ และมีเครือข่ายวิจัย
ที่เข้มแข็งในภาคตะวันออก ทาให้เกิดการทางาน
วิจัย ที่ช่วยแก้ปัญหาชุมชนได้แบบบูรณาการ
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรม
หรือนวัตกรชุมชนได้ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นได้
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ด้ำน

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

4) ด้าน
การ
บริการ
วิชาการ
และ
พัฒนา
ชุมชน

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
- ความต้องการของผู้รับบริการ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะไม่สอดรับกับ
ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย

5) ด้าน
บุคลากร

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายกระทรวง อว. - มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และสภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลต่อ
ทั้งด้านวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน
การปรับตัวของบุคลากร และระบบการ และสายสนับสนุน และมีเครือข่ายความร่วมมือ
บริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่าง
ประเทศทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนา
- ความสัมพันธ์และความผูกพันของศิษย์
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ทาให้สามารถตอบสนอง
เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยในเชิงสนับสนุน
ความต้องการของนิสิต ผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ
และเกื้อกูลยังไม่เข้มแข็งพอ
นามาซึง่ รายได้ที่มากขึ้น ทาให้มหาวิทยาลัยเลี้ยง
ตัวเองได้อย่างยั่งยืนได้ในอนาคต
- มีระบบสื่อสารองค์กรที่สามารถสื่อสารครอบคลุม
บุคลากรในทุกระดับอย่างทั่วถึงส่งให้บุคลากรทุก
หน่วยรับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและทันท่วงที

- ทาเลที่ตั้งและความร่วมมือที่เข้มแข็งจากชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย มีนักวิจัยที่มีศักยภาพ และมี
องค์ความรู้สามารถแก้ปัญหา หรือต่อยอด
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้จริง ทาให้
มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
บริการวิชาการ และพัฒนาชุมชนมากกว่า
มหาวิทยาลัยอื่น
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทะเล
ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ทาให้ชุมชนมีความเชื่อมั่น และเข้ารับบริการ
วิชาการมากขึ้น นามาซึ่งรายได้ของมหาวิทยาลัย
ที่เพิ่มขึ้นได้
- มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีบุคลากร
ทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีศักยภาพทาให้
คนไข้มีความมั่นใจในคุณภาพการรักษา และเข้า
มารับบริการมากขึ้น นามาซึ่งรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นได้
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ส่วนที่ 3
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2567
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางและแผนที่ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
โดยกาหนดให้มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ
ที่มีส่วนสาคัญต่อการเดินหน้าของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย และรับฟังข้อเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้ อมรวมทั้ง
บริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
รวดเร็ว
จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์การ สามารถนาเสนอแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหำวิทยำลัยบูรพำ ขุมปัญญำตะวันออก”
W.E. (Wisdom of the East) BURAPHA
โดย “ขุมปัญ ญำตะวันออก” หรือ W.E. (Wisdom of the East) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลั ยหลักใน
ภาคตะวัน ออกของประเทศไทย ที่เป็ น ที่พึ่งเพื่อการพัฒ นาประเทศแบบมีส่ วนร่ว มกับทุกภาคส่ว นด้วยองค์ความรู้
วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วน
ร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัยบูรพากาหนดพันธกิจไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการจั ด การศึก ษา ด าเนิ นการจั ดการศึ กษาอย่างเสมอภาคเท่ าเที ยม ควบคู่ กับ การเสริม สร้าง
เสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และ ดาเนินการ
ให้ บ ริการทางวิช าการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพั ฒ นาศักยภาพของหน่ว ยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มี
ความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) ด้านการพัฒ นาชุมชน ดาเนิน การส่ งเสริมและสนั บ สนุ นกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ครอบคลุมการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
ค่ำนิยม (Value)
“B-U-R-A-P-H-A” ซึ่งมีนิยามและความหมายของแต่ละตัวอักษรย่อดังนี้
B= Benevolence - สานึกดี
U = Unity - มีใจเป็นหนึ่ง
R = Responsibility - คิดถึงสังคม
A = Active - ทาตนใฝ่เรียนรู้
P = Participation - อยู่อย่างมีส่วนร่วม
H = Happiness - ครบถ้วนความสุข
A = Agility - พร้อมปรับทุกสถานการณ์
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
“ONE” ซึ่งมีนิยามและความหมายของแต่ละตัวอักษรย่อดังนี้
O = Oneness - ความเป็นหนึ่งเดียว
N = Network - สร้างเครือข่าย
E = Excellent - ความเป็นเลิศ
แนวทำงกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2567
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดกระบวนการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 โดย
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของกระทรวงและนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงได้จัด ทาปฏิทิน
การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิท ยาลั ย บู ร พา อย่างเป็ น ระบบและมี ส่ ว นร่ ว ม โดยมี ก ระบวนการจัด ท าแผนกลยุ ท ธ์
มหาวิทยาลัย 6 ขั้นตอนโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 คือ ช่วงการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (2) การกาหนดวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (3) การกาหนดยุทธศาสตร์ และช่วงที่ 2 คือ
ช่วงการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (4) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (5) การ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (6) การติดตามผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติการและการทบทวนแผนงาน

- 37 -

กระบวนกำรกำรจัดทำแผนกลยุทธ์

ก่อนการเริ่มดาเนินการในขั้นตอนแรก มหาวิทยาลัยบูรพาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกในสาขาอาชีพต่างๆ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ก้าวอย่างยั่งยืนสู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต”
เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้ กับประชาคมของมหาวิทยาลัย บูรพาถึงความสาคัญของการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต และบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หลังจากการเสวนา คณะทางานฯ จึงเริ่มดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลและปัจจัยนาเข้าจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่กากับมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
ภายนอก พร้อมทั้งจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในจานวน
ทั้งสิ้น 8 กลุ่ม

กระบวนกำรรวบรวมควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนต่ำง ๆ
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เพื่อให้ทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒ นามหาวิทยาลัย เกิดความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ในระดับ
มหภาค จึ งได้มี ก ารสั งเคราะห์ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนอื่ น ๆ อีก 7 ฉบั บ ได้ แก่ ยุท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. แผนอุดมศึกษายุทธศาสตร์ สป.อว. และแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาบุคลากรการศึกษาการวิจัยและเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเขต EEC รวมทั้งได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ที่ มี ผ ลต่ อ การออกแบบกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด PESTEL (PESTEL framework) ในการ
ดาเนินการ
จากข้อมูลนาเข้าที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทาการวิเคราะห์ SWOT, Ranking SWOT และ TOWS matrix เพื่อนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
มาใช้ในการกาหนดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage: SA) และความท้ายทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Challenge: SC) หลังจากนั้นจึงได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลั ยเพื่อรับทราบและใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการพิจารณาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยชุดข้อมูลนาเข้าสาหรับกระบวนการการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective: SO) อัน
ประกอบไปด้วยผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดั บมหภาคต่างๆ รวมถึง SA
และ SC นอกจากนั้นข้อมูลนาเข้ายังรวมถึง วิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ได้ จากการทบทวนวิสัยทัศน์
และพันธกิจโดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดย SO ของมหาวิทยาลัยบูรพา 5 ประเด็นได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.

แสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และภาคตะวันออก
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล
ผลิตบุคลากรคุณภาพสูงและผู้ประกอบการ startup สนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก
เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน

โดย SO ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาทั้ ง 5 ประเด็ น ข้ า งต้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัย สาหรับกระบวนการสุดท้ายในขั้นตอนที่ 2 ของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์นั้น การออกแบบระบบการทางานเพื่ อสนับสนุน SO ข้างต้น มหาวิทยาลัยบูรพาใช้ระบบ
การทางานและการแปลง SO ในแนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบของกระทรวง อว. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์มความร่วมมือ (platform)
ในขั้นตอนที่ 3 หรือขั้นตอนในการกาหนดกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยบูรพาแปรเปลี่ยน SO ทั้ง 5 ประเด็นเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) สาคัญในรูปแบบ 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของ
พืน้ ที่ภาคตะวันออก
2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่าง
ยั่งยืน
3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ได้
ประยุ กต์กรอบแนวคิดและกระบวนการของ OKRs เป็ นเครื่องมื อในการกาหนดทิศทางของมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ ง
ขับเคลื่อน ประเด็น ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดร่วมกัน โดยมีการตั้งเป้าหมาย
(Objective) และกาหนดผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Key Results) ของแต่ละแพลตฟอร์ม และใช้เป็นแนวทางสาหรับการ
กาหนด OKRs ในระดับ โปรแกรม (Program) และเพื่อให้ การขับเคลื่อน OKRs ของแต่ละแพลตฟอร์มเป็นไปอย่าง
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการในแต่ละแพลตฟอร์ม
(Platform Manager: PM) ได้แ ก่ รองอธิการบดี ฝ่ ายวิ ช าการรับ มอบเป็ น PM-1 และรองอธิการบดี ฝ่ ายวิจัยและ
นวัตกรรมรับมอบเป็น PM-2 ในขณะที่รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินรับมอบเป็น PM-3 และทีมผู้บริหารระดับสูง
ของมหาวิท ยาลั ย ได้ ร่ว มกัน กาหนด “O” (Objective) ของแต่ ล ะแพลตฟอร์ม เพื่ อ กาหนดทิ ศทางว่ามหาวิท ยาลั ย
ต้องการไปอยู่ ณ จุดไหน และ KRs (Key Results) ของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อเป็นแนวทางว่ามหาวิทยาลัยควรจะทา
อย่างไรเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ โดยหลังจากนั้นได้จัดให้มีการนาเสนอ OKRs ของทั้ง 3 แพลตฟอร์มให้ผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ บ ริห ารระดั บ สู งและหั ว หน้ าส่ ว นงานของมหาวิท ยาลั ย ได้ รับ ฟั งและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนยุทธศำสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2567 ในระยะเวลา 4 ปี ดังนี้
ควำมสำเร็จด้ำน
ตัวชี้วัดสำคัญ
ปีงบประมำณ
2564 2565 2566 2567
1. 1. การยกระดับคุณภาพ 1 อันดับใน Time Higher Education Asia
401- 351- 301- 251การศึกษาสู่
University Ranking (Asia University
500 400 350 300
มาตรฐานสากล และการ Ranking)
สร้างบุคลากรคุณภาพ 2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
80 80 80 80
สนองต่อความต้องการ รับรองสมรรถนะ
ของพื้นที่ภาคตะวันออก 3. ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่
81 81 81 81
4. จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non30 50 70 100
degree) ที่มีการดาเนินงานตามรูปแบบ EEC
model
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ 50 60 70 80
สอนตามแนวทางของ CIWE/EEC model
6. จานวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการหรือ
5
10 30 40
นวัตกร
7. อัตราการได้งานทาของบัณฑิตในพื้นที่
20 30 40 60
บริการของมหาวิทยาลัย
2. การเป็นกลไกหลักใน 8. จานวน Platform ที่ BUU Science Park
12 14 16 18
การขับเคลื่อน
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปอว. และ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทาสาเร็จตามเป้าหมาย
และเป็นที่พึ่งในการ
9. จานวนศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2
4
6
8
พัฒนาพื้นที่ภาค
10. จานวน COE ที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
1
2
ตะวันออกอย่างยั่งยืน
ภาคตะวันออก
3. การพัฒนาสู่องค์กร
11. คะแนนการประเมินตามเกณฑ์รางวัล
150 200 275 350
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการ คุณภาพแห่งชาติหรือเทียบเคียงมุ่งสู่ระดับTQC
เติบโตอย่างยั่งยืน
12. ความยั่งยืนทางการเงิน (ร้อยละการเติบโต
4
6
10 10
ของรายได้ของมหาวิทยาลัยจากแหล่งเงิน
รายได้)
13. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
85 90 95 95
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
14. คะแนนการประเมิน Green University
4000 5000 5500 6000
15. จานวนรางวัลด้านชุมชนต้นแบบพื้นที่สี
1
2
เขียว
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นโยบำยและยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. 2564 - 2567
1. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
สู่มำตรฐำนสำกล และกำรสร้ำง
บุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำม
ต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก

2. กำรเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
และเป็นที่พึ่งในกำรพัฒนำพื้นที่
ภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน

3. กำรพัฒนำสู่องค์กร
ประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน

Program 1 ระบบพัฒนา
สมรรถนะกาลังคนระดับสากล
Program 2 พัฒนากาลังคน
ระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจใน
พื้นที่ภาค ตะวันออก
Program 3 ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต
Program 4 การนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Program 5 ยกระดับคุณภาพและ
ความเป็นสากลของงานวิจัยผ่าน
ความร่วมมือการทาวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

Program 6 พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
Program 7 พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากภาคตะวันออกด้วยงานวิจัย
และนวัตกรรม

Program 9 มุ่งสู่องค์กรที่มี
การบริหารจัดการเป็นเลิศ
Program 10 พัฒนาระบบ
บริหารประสิทฺธิภาพรายรับรายจ่าย
Program 11 การบริหารองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
Program 12 การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านสถานที่
และโครงสร้างพื้นฐาน
Program 13 การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
Program 14 การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านของเสีย
Program 15 การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านน้า
Program 16 การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านการขนส่ง
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แพลตฟอร์มกำรดำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์
เพื่อบรรลุ ซึ่งเป้ าหมายของการพั ฒ นา มหาวิทยาลั ยบูรพาได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนิ นงานในแต่ล ะ
แพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรม
ภายใต้แต่ล ะแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถทบทวนและปรับ ปรุงให้ ส อดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ และ
นโยบายของประเทศในอนาคตได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แพลตฟอร์ม 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results : OKRs)
เป้าหมาย Obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล
เป้าหมาย Obj.2 ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR 1 ติดอันดับใน Times Higher Education Asia University Rankings
(Asia University Rankings)
KR 2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ
KR 3 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่
KR 4 จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการดาเนินงานตามรูปแบบ
EEC model
KR 5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CIWE/EEC
model
KR 6 จานวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร
KR 7 อัตราการได้งานทาของบัณฑิตในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
แพลตฟอร์ม 1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก
ประกอบด้วย 5 โปรแกรม
โปรแกรมที่ 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกาลังคนระดับสากล
โปรแกรมที่ 2 พัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต
โปรแกรมที่ 4 การนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โปรแกรมที่ 5 ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการทาวิจัย
กับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ
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โปรแกรม 1 ระบบพัฒนำสมรรถนะกำลังคนระดับสำกล
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและแรงงาน
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non - degree) ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ
KR.2 จานวนแรงงานที่เข้ารับการรับสมรรถนะ
KR.3 จานวนหลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล (เช่น AUN, ABEST21 หรือ WFME เป็นต้น)
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- ระบบส่งเสริมสมรรถนะ
- ระบบทดสอบสมรรถนะ และรับรองสมรรถนะ
- การยกระดับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับ บุคลากรวัยทางาน (Up-skill/Re-skill)

Program 1 ระบบพัฒนำสมรรถนะกำลังคนระดับสำกล
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และแรงงานในพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์
KR1 จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ได้รับการรับรอง
สมรรถนะ
KR2 จานวนแรงงานที่เข้ารับการรับรองสมรรถนะ
KR3 จานวนหลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล (เช่น AUN,
ABEST21 หรือ WFME เป็นต้น)

ปีงบประมำณ
64
20

65
40

66
60

67
80

100 200
2
4

300
6

400
8

โปรแกรม 2 พัฒนำกำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภำคตะวันออก
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. พัฒนาหลักสูตรสร้างกาลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE / EEC model
KR.2 ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE / EEC model
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- พัฒนาระบบ BUU CWIE กลางของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยกลไก Sandbox
- สร้างหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกร
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Program 2 พัฒนำกำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภำคตะวันออก
Obj. พัฒนาหลักสูตรสร้างกาลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่
ปีงบประมำณ

ผลสัมฤทธิ์
KR1 จานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE / EEC model
KR2 ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE /
EEC model

64 64 64 67
10 20 30 40
5 10 15 20

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนำคต
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวนรายวิชา BUU - MOOCs
KR.2 จานวนผู้ใช้บริการ BUU - MOOCs
KR.3 จานวนผู้ใช้บริการระบบ Credit Bank
KR.4 จานวนบัณฑิตจิตอาสา
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- ส่งเสริมการจัดทารายวิชาในระบบ MOOCs Platform
- พัฒนาระบบ Credit Bank
- สร้างและพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา

Program 3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนำคต
Obj. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต
ผลสัมฤทธิ์
KR1
KR2
KR3
KR4

จานวนรายวิชา BUU - MOOCs
จานวนผู้ใช้บริการ BUU - MOOCs
จานวนผู้ใช้บริการระบบ Credit Bank
จานวนบัณฑิตจิตอาสา

ปีงบประมำณ
64 65 66 67
30 60 90 120
100 200 300 400
20 80 150 250
300 500 800 1000
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โปรแกรม 4 กำรนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน 500 ลาดับแรก
ของโลก
KR.2 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน 200 ลาดับแรก
ของเอเชีย
KR.3 จานวนครั้งในนาเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับการ ยอมรับระดับสากล
- ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในตรามหาวิทยาลัยบูรพาในระดับสากล
- แผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดลาดับที่สูงขึ้น

Program 4 กำรนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
Obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล
ผลสัมฤทธิ์
KR1 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน
500 ลาดับแรกของโลก
KR2 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน
200 ลาดับแรกของเอเชีย
KR3 จานวนครั้งในการนาเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล

ปีงบประมำณ
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5

65 66
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โปรแกรม 5 ยกระดับคุณภำพและควำมเป็นสำกลของงำนวิจัยผ่ำนควำมร่วมมือกำรทำวิจัยกับ
สถำบันกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. สร้างการรับรู้ด้านคุณภาพงานวิจัยในระดับสากล
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ
KR.2 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus / ISI
KR.3 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ (H-index) รวมเท่ากับ 10 ขึ้นไป
KR.4 จานวนงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus / ISI ควอไทล์ 1 หรือ 2
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยในต่างประเทศ
- สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ
- แผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดลาดับที่สูงขึ้น

Program 5 ยกระดับคุณภำพและควำมเป็นสำกลของงำนวิจัยผ่ำนควำมร่วมมือกำรทำวิจัยกับ
สถำบันกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
Obj. สร้างการรับรู้ด้านคุณภาพงานวิจัยในระดับสากล
ผลสัมฤทธิ์
KR1 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ
KR2 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ
ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus / ISI
KR3 ร้อยละของจานวนนักวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ (H-index) รวมเท่ากับ 10
ขึ้นไป
KR4 จานวนงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus / ISI ควอไทล์ 1 หรือ 2

ปีงบประมำณ
64 65 66 67
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Platform 1: กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล

ผลิตบุคลำกรคุณภำพในระดับอุดมศึกษำสนองควำมต้องกำรพื้นที่ภำคตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR1 อันดับใน Times Higher Education Asia
University Rankings (Asia University
Rankings)

KR3 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่

KR5 ร้อยละของหลักสูตรที่มกี ำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง
ของ CWIE/EEC model

KR2 ร้อยละผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรรับรอง
สมรรถนะ

KR4 จำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร
(Non-degree) ที่มีกำรดำเนินงำนตำม
รูปแบบ EEC model

KR6 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนำผู้ประกอบกำรหรือนวัตกร

P.1 ระบบพัฒนำสมรรถนะกำลังคนระดับสำกล
Obj. ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน และแรงงำน
KR.1 จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Nondegree) ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ
KR.2 จานวนแรงงานที่เข้ารับการรับรองสมรรถนะ
KR.3 จานวนหลักสูตรมีปริญญาทีไ่ ด้รับการรับรอง
ระดับสากล (เช่น AUN - QA, ABEST21 หรือ
WFME เป็นต้น)

P.2 พัฒนำกำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจใน
พื้นที่ภำคตะวันออก
Obj. พัฒนำหลักสูตรสร้ำงกำลังคนระดับสูงจำกควำม
ต้องกำรของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่
KR.1 จานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าโครงการ
CWIE/EEC model
KR.2 ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก
ที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE/EEC model

P.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนำคต
Obj. พัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะ
อนำคต
KR.1 จานวนรายวิชา BUU - MOOCs
KR.2 จานวนผู้ใช้บริการBUU - MOOCs
KR.3 จานวนผู้ใช้บริการระบบ Credit Bank
KR.4 จานวนบัณฑิตจิตอาสา (ร้อยละของนิสติ ระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด)

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- ระบบส่งเสริมสมรรถนะ
- ระบบทดสอบสมรรถนะ และรับรองสมรรถนะ
- การยกระดับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับ
บุคลากรวัยทางาน (Up-skill/Re-skill)

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- ระบบ BUU CWIE กลางของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของภาคอุสาหกรรม
ด้วยกลไก Sandbox
- สร้างหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกร

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- ส่งเสริมการจัดทารายวิชาในระบบ MOOCs platform
- พัฒนาระบบ Credit Bank
- สร้างและพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา

KR7 อัตรำกำรได้งำนทำของบัณฑิตในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย
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Platform 1: กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล

ผลิตบุคลำกรคุณภำพในระดับอุดมศึกษำสนองควำมต้องกำรพื้นที่ภำคตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR1 อันดับใน Times Higher Education Asia
University Rankings (Asia University
Rankings)
KR2 ร้อยละผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรรับรอง
สมรรถนะ

KR3 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่

KR5 ร้อยละของหลักสูตรที่มกี ำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง
ของ CWIE/EEC model

KR4 จำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร
(Non-degree) ที่มีกำรดำเนินงำนตำม
รูปแบบ EEC model

KR6 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนำผู้ประกอบกำรหรือนวัตกร

P.4 กำรนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
Obj. สร้ำงกำรรับรู้ในตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยในระดับสำกล
KR.1 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับ
ใน 500 ลาดับแรกของโลก
KR.2 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับ
ใน 200 ลาดับแรกของเอเชีย
KR.3 จานวนครั้งในการนาเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับระดับสากล
- ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในตรามหาวิทยาลัยบูรพาในระดับสากล
- แผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดลาดับที่สูงขึ้น

KR7 อัตรำกำรได้งำนทำของบัณฑิตในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย

P.5 ยกระดับคุณภำพและควำมเป็นสำกลของงำนวิจัยผ่ำนควำมร่วมมือกำรทำวิจัยกับ
สถำบันกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
Obj. สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนคุณภำพงำนวิจัยในระดับสำกล
KR.1 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถานบันการศึกษาต่างชาติ
KR.2 จานวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล
Scopus / ISI
KR.3 ร้อยละของจานวนนักวิจัยทีม่ ีค่าเฉลีย่ ดัชนีคณ
ุ ภาพ (H-index) รวมเท่ากับ 10 ขึ้นไป
KR.4 จานวนงานวิจัยที่เผยแพร่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus / ISI ควอไทล์ 1 หรือ 2
ตัวอย่ำงแผนงำน:
- สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยในต่างประเทศ
- สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
- แผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดลาดับที่สูงขึ้น
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แพลตฟอร์ม 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
และเป็นที่พึ่งในกำรพัฒนำพื้นที่ภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results : OKRs)
เป้าหมาย Obj.1 เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก
เป้าหมาย Obj.2 เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR.1 จานวน Platform ที่ BUU Science Park ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปอว.
และทาสาเร็จตามเป้าหมาย
KR.2 จานวนศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย
KR.3 จานวน COE ที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
แพลตฟอร์ม 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเป็นที่พึ่งในกำรพัฒนำพื้นที่
ภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม
โปรแกรมที่ 6 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน อุตสาหกรรมเป้าหมาย
โปรแกรมที่ 7 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออก
ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรม 6 พัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. ส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวนผู้ประกอบการที่เข้าใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์
KR.2 จานวนเงินลงทุนหรือรายการเทียบเท่าเงินสดด้านวิจัยและพัฒนาจากผู้ประกอบการที่เข้าใช้ประโยชน์
(หน่วย : ล้านบาท)
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- นาร่องอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
- พัฒนาโปรแกรม Brain Power to Man Power
- พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
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Program 6 พัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
Obj. ส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์
KR1 จานวนผู้ประกอบการที่เข้าใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์
KR2 จานวนเงินลงทุนหรือรายการเทียบเท่าเงินสดด้านวิจัยและพัฒนาจากผู้ประกอบการที่
เข้าใช้ประโยชน์ (หน่วย : ล้านบาท)

ปีงบประมำณ
64 65 66 67
10 15 20 25
4 6 8 10

โปรแกรม 7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรภำคตะวันออก
ด้วยวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 การเติบโตของสัดส่วนจานวนงานวิจัยที่สร้าง TRL ระดับ 4 ขึ้นไป ต่องานวิจัยพื้นฐาน (หน่วย : ร้อยละ)
KR.2 จานวนงานวิจัยที่สร้าง Startup
KR.3 จานวนโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
- บ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างรายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดตั้งหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Program 7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรภำคตะวันออกด้วย ววน.
Obj. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลสัมฤทธิ์
KR1 การเติบโตของสัดส่วนจานวนงานวิจัยที่สร้าง TRL ระดับ 4 ขึ้นไป ต่องานวิจัยพื้นฐาน
(หน่วย:ร้อยละ)
KR2 จานวนงานวิจัยที่สร้าง Startup
KR3 จานวนโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ปีงบประมำณ
64 65 66 67
5 5 5 5
1 2 3 4
12 12 12 12
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โปรแกรม 8 พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกภำคตะวันออกด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 การเติบโตของสัดส่วนร้อยละของจานวนงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ต่องานวิจัยพื้นฐาน (หน่วย : ร้อยละ)
KR.2 จานวนนวัตกรชุมชนที่ต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
KR.3 จานวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาชุมชนภาคตะวันออก
KR.4 จานวนงานวิจัย หรืองานเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มมูลค่าชุมชน (Creative Economy)
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหาจากชุมชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่
- พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

Program 8 พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกภำคตะวันออกด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม
Obj. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์
KR1 การเติบโตของสัดส่วนร้อยละของจานวนงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นทีต่ ่องานวิจัยพื้นฐาน
(หน่วย: ร้อยละ)
KR2 จานวนนวัตกรชุมชนที่ต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย
KR3 จานวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาชุมชนภาคตะวันออก
KR4 จานวนงานวิจัย หรืองานเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มมูลค่าชุมชน
(Creative Economy)

ปีงบประมำณ
64 65 66 67
10 10 10 10
5 10 15 20
12 12 12 12
3 5 7 9
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Platform 2: กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเป็นที่พึ่งในกำรพัฒนำพื้นที่ภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน
เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในภำคตะวันออก

เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ภำคตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR1 จำนวน platform ที่ BUU Science Park ที่ได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำก สปอว. และทำสำเร็จตำมเป้ำหมำย
P.6 พัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
Obj. ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม
KR.1 จานวนผู้ประกอบการที่เข้าใช้ประโยชน์จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์
KR.2 จานวนเงินลงทุนหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ด้านวิจัยและพัฒนาจากผู้ประกอบการที่เข้าใช้
ประโยชน์

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- นาร่องอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
- พัฒนาโปรแกรม Brain Power to Man Power
- พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจยั ของ
ภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

KR2 จำนวนศูนย์เครือข่ำยอุตสำหกรรมเป้ำหมำย

KR3 จำนวน COE ที่สนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่ภำคตะวันออก

P.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร
ภำคตะวันออกด้วยวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
Obj. ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ภำคตะวันออก
KR.1 การเติบโตของสัดส่วนจานวนงานวิจัยที่สร้าง TRL
ระดับ 4 ขึ้นไป ต่องานวิจัยพื้นฐาน
KR.2 จานวนงานวิจัยที่สร้าง Startup
KR.3 จานวนโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

P.8 พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกภำคตะวันออกด้วยงำนวิจัย
และนวัตกรรม
Obj. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงำนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
จำกงำนวิจัยและนวัตกรรม
KR.1 การเติบโตของสัดส่วนร้อยละของจานวนงานวิจัย
แก้ปัญหาเชิงพื้นทีต่ อ่ งานวิจัยพื้นฐาน (หน่วย : ร้อยละ)
KR.2 จานวนนวัตกรชุมชนที่ต่อยอดองค์ความรู้ดา้ นงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
KR.3 จานวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาชุมชน
ภาคตะวันออก
KR.4 จานวนงานวิจัย หรืองานเชิงสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มมูลค่าชุมชน (Creative
Economy)

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
- บ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างรายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดตั้งหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหา จากชุมชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
- พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจยั ของ
ภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
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แพลตฟอร์ม 3 กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results : OKRs)
เป้าหมาย Obj.1 เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง
เป้าหมาย Obj.2 เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมาย Obj.3 เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาธิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคม
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR.1 คะแนนการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือเทียบเคียงมุ่งสู่ระดับ TQC
KR.2 ความยั่งยืนทางการเงิน (ร้อยละการเติบโตของรายได้ของมหาวิทยาลัยจากแหล่งเงินรายได้)
KR.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
KR.4 คะแนนการประเมิน Green University
KR.5 จานวนรางวัลด้านชุมชนต้นแบบพื้นที่สีเขียว
แพลตฟอร์ม 3 กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย
8 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 9 มุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ
โปรแกรมที่ 10 ระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย
โปรแกรมที่ 11 การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
โปรแกรมที่ 12 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน
โปรแกรมที่ 13 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โปรแกรมที่ 14 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านของเสีย
โปรแกรมที่ 15 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านน้า
โปรแกรมที่ 16 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านขนส่ง

โปรแกรม 9 มุง่ สู่องค์กรทีม่ ีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวน New Believer ด้านความเป็นเลิศ (EdPEx Criteria & Assessor และ TQA Criteria &
Assessor)
KR.2 จานวนส่วนงานที่ได้รับคะแนนการประเมิน EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- สร้างระบบ BUU Training และระบบ BUU Assessor
- ระบบ Coaching ส่วนงานที่มีศักยภาพ เพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- สร้าง New Culture ผ่านกระบวนการ ADLI (Approach, Deployment, Learning, Integration)
- ส่งเสริมและประเมิน Excellent Believe ในกลุ่ม หัวหน้าส่วนงาน
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Program 9 มุ่งสู่องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ
Obj. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปีงบประมำณ

ผลสัมฤทธิ์
KR1 จานวน New Believer ด้านความเป็นเลิศ EdPEx Criteria & Assessor และ TQA
Criteria & Assessor)
KR2 จานวนส่วนงานที่ได้รับคะแนนการประเมิน EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป

64 65 66 67
10 15 20 25
4

6

8 10

โปรแกรม 10 พัฒนำระบบบริหำรประสิทธิภำพรำยรับ-รำยจ่ำย
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. สร้างสมความมั่นคงทางการเงินขององค์กร
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวนส่วนงานที่มีการเติบโตของเงินรายได้มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 4
KR.2 จานวนส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์ NI–12 (Net Income 12 %)
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- ส่งเสริมการแปลงทุนมนุษย์เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ผ่านการให้บริการวิชาการและการวิจัย
- สร้างประโยชน์จากที่ราชพัสดุเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย
\ - ส่งเสริมส่วนงานที่บริหารอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้ตามเกณฑ์แนะนาของมหาวิทยาลัย

Program 10 พัฒนำระบบบริหำรประสิทฺธิภำพรำยรับ-รำยจ่ำย
Obj. สร้างสมความมั่นคงทางการเงินขององค์กร
ผลสัมฤทธิ์
KR1 จานวนส่วนงานที่มีการเติบโตของเงินรายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4
KR2 จานวนส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์ NI – 12 (Net Income 12 %)

ปีงบประมำณ
64 65 66 67
12 20 25 30
12 20 25 30
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โปรแกรม 11 กำรบริหำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. ส่งเสริมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารมหาวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 ผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
KR.2 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
KR.3 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล

Program 11 กำรบริหำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
Obj. ส่งเสริมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารมหาวิทยาลัย
ปีงบประมำณ

ผลสัมฤทธิ์
KR1 ผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
KR2 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
KR3 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

64
85
80
80

65
85
85
85

โปรแกรม 12 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนสถำนที่และโครงสร้ำงพื้นฐำน
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว
KR.2 จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความยั่งยืน
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- ทบทวนผังแม่บทด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
- สร้างพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายของพืชพรรณ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความยั่งยืน

66
90
90
90

67
95
95
95
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Program 12 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนสถำนที่และโครงสร้ำงพื้นฐำน
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
KR1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว
KR2 จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความยั่งยืน

ปีงบประมำณ
64

65

66

67
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80

120 150 180

โปรแกรม 13 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนพลังงำนและกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศ
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสาคัญในการจัดหา
พลังงานทดแทน
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 การลดลงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบจากปี 63 (ร้อยละ)
KR.2 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (kWh/ปี)
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- โครงการอาคารพลังงานแสงอาทิตย์
- พัฒนาปรับปรุง และออกแบบอาคารของมหาวิทยาลัยเป็นอาคารสีเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงาน
- ติดตั้งระบบทาน้าเย็นระบายความร้อนด้วยน้าแบบ Magnetic Bearing พื้นที่หอประชุมธารงบัวศรี

Program 13 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนพลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญในการจัดหาพลังงานทดแทน
ปีงบประมำณ
ผลสัมฤทธิ์
64
65
66
67
5
6
7
8
KR1 การลดลงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบจากปี 63
(ร้อยละ)
KR2 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (kWh/ปี)
100,000 500,000 700,000 1,000,000
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โปรแกรม 14 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนของเสีย
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการของเสียและการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทียบจากปี 63 (ร้อยละ)
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- พัฒนาระบบสนับสนุนการลด การคัดแยก และการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
- พัฒนาระบบบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพ

Program 14 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนของเสีย
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการของเสียและการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่
ปีงบประมำณ
ผลสัมฤทธิ์
64
65
66
15
20
25
KR1 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เทียบจากปี 63 (ร้อยละ)

โปรแกรม 15 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนน้ำ
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยลดการใช้น้าและการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 การลดลงของปริมาณการใช้น้าประปาของทุกส่วนงานเทียบจากปี 63 (ร้อยละ)
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- รณรงค์การใช้น้าประปาอย่างประหยัด
- สร้างแรงจูงใจในการประหยัดการใช้น้าประปาโดยส่วนส่งเสริมด้านงบประมาณ

67
30
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Program 15 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนน้ำ
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยลดการใช้น้าและการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่
ปีงบประมำณ

ผลสัมฤทธิ์

64 65 66 67

KR1 การลดลงของปริมาณการใช้น้าประปาของทุกส่วนงานเทียบจากปี 63
(ร้อยละ)

5

6

7

8

โปรแกรม 16 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนกำรขนส่ง
เป้ำหมำยระดับโปรแกรม
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยลดระดับมลพิษจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการจากัด
ยานยนต์ในมหาวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญระดับโปรแกรม
KR.1 จานวนกิจกรรมทีล่ ดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ตัวอย่ำงแผนงำน :
- พัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารที่จอดรถยนต์
- พัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาจราจรภายในมหาวิทยาลัย
- พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

Program 16 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนกำรขนส่ง
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยลดระดับมลพิษจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการจากัด
ยานยนต์ในมหาวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์
KR1 จานวนกิจกรรมที่ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ปีงบประมำณ
64 65 66 67
3

3

4

5
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Platform 3: กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
เป็นองค์กรประสิทธิภำพสูง

เป็นองค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรรับผิดชอบต่อสังคม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR1 คะแนนกำรประเมินตำมเกณฑ์รำงวัล KR2 ควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน
คุณภำพแห่งชำติหรือเทียบเคียงมุ่งสู่
(ร้อยละกำรเติบโตของรำยได้ของ
ระดับ TQC
มหำวิทยำลัยจำกแหล่งเงินรำยได้)
P.9 มุ่งสู่องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ
Obj. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ
องค์กร
KR.1 จานวน New Believer ด้านความเป็นเลิศ
(EdPEx Criteria & Assessor และ TQA
Criteria & Assessor)
KR.2 จานวนส่วนงานที่ได้รับคะแนนการประเมิน
EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป
ตัวอย่ำงแผนงำน:
- สร้างระบบ BUU Training และระบบ BUU Assessor
- ระบบ Coaching ส่วนงานที่มีศกั ยภาพ เพื่อสมัครรับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- สร้าง New Culture ผ่านกระบวนการ ADLI
(Approach, Deployment, Learning, Integration)
- ส่งเสริมและประเมิน Excellent Believe ในกลุ่ม
หัวหน้าส่วนงาน

KR3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA)

KR4 คะแนนกำรประเมิน Green University
KR5 จำนวนรำงวัลด้ำนชุมชนต้นแบบพื้นที่สีเขียว

P.10 พัฒนำระบบบริหำรประสิทฺธิภำพรำยรับ-รำยจ่ำย
Obj. สร้ำงสมควำมมัน่ คงทำงกำรเงินขององค์กร
KR.1 จานวนส่วนงานที่มีการเติบโตของเงินรายได้มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 4
KR.2 จานวนส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์ NI – 12 (Net Income
12 %)

P.11 กำรบริหำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
Obj. ส่งเสริมประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใส และเป็นธรรม
ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
KR.1 ผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
KR.2 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน
KR.3 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- ส่งเสริมการแปลงทุนมนุษย์เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
ผ่านการให้บริการวิชาการและการวิจัย
- สร้างประโยชน์จากที่ราชพัสดุเพือ่ เป็นแหล่งรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมส่วนงานที่บริหารอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ
ได้ตามเกณฑ์แนะนาของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงาน
ด้านธรรมาภิบาล
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Platform 3: กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
เป็นองค์กรประสิทธิภำพสูง

เป็นองค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรรับผิดชอบต่อสังคม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR1 คะแนนกำรประเมินตำมเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติหรือเทียบเคียงมุ่งสู่
ระดับ TQC

KR2 ควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน
(ร้อยละกำรเติบโตของรำยได้ของ
มหำวิทยำลัยจำกแหล่งเงินรำยได้)

KR3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม KR4 คะแนนกำรประเมิน Green University
โปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
KR5 จำนวนรำงวัลด้ำนชุมชนต้นแบบพื้นที่สีเขียว
ภำครัฐ (ITA)

P.12 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนสถำนที่และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
Obj. สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมำก
ขึ้น
KR.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว
KR.2 จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน
และความยั่งยืน

P.13 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนพลังงำนและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
Obj. สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและให้ควำมสำคัญในกำรจัดหำพลังงำน
ทดแทน
KR.1 การลดลงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบจาก
ปี 63 (ร้อยละ)
KR.2 การพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน
(kWh/ปี)

P.14 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนของเสีย
Obj. สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรของเสียและ
กำรหมุนเวียนของเสียกลับมำใช้ใหม่
KR.1 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทียบจากปี 63 (ร้อยละ)

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- ทบทวนผังแม่บทด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
- สร้างพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายของพืชพรรณ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน
และความยั่งยืน

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- โครงการอาคารพลังงานแสงอาทิตย์
- พัฒนาปรับปรุง และออกแบบอาคารของมหาวิทยาลัยเป็น
อาคารสีเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงาน
- โครงการติดตั้งระบบทาน้าเย็นระบายความร้อนด้วยน้าแบบ
Magnetic Bearing พื้นที่หอประชุมธารงบัวศรี

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- พัฒนาระบบสนับสนุนการลด การคัดแยก และการ
จัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
- พัฒนาระบบบาบัดน้าเสียที่มปี ระสิทธิภาพ
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Platform 3: กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
เป็นองค์กรประสิทธิภำพสูง

เป็นองค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรรับผิดชอบต่อสังคม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
KR1 คะแนนกำรประเมินตำมเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติหรือเทียบเคียงมุ่งสู่
ระดับ TQC

KR2 ควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน
(ร้อยละกำรเติบโตของรำยได้ของ
มหำวิทยำลัยจำกแหล่งเงินรำยได้)

P.15 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนน้ำ
Obj. สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยลดกำรใช้น้ำและกำรนำน้ำเสียกลับมำใช้ใหม่
KR.1 การลดลงของปริมาณการใช้น้าประปาของทุกส่วนงานเทียบจากปี 63
(ร้อยละ)

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- รณรงค์การใช้น้าประปาอย่างประหยัด
- สร้างแรงจูงใจในการประหยัดการใช้น้าประปาโดยส่วนส่งเสริมด้านงบประมาณ

KR3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม KR4 คะแนนกำรประเมิน Green University
โปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
KR5 จำนวนรำงวัลด้ำนชุมชนต้นแบบพื้นที่สีเขียว
ภำครัฐ (ITA)
P.16 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนกำรขนส่ง
Obj. สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยลดระดับมลพิษจำกกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
โดยกำรจำกัดยำนยนต์ในมหำวิทยำลัย
KR.1 จานวนกิจกรรมที่ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ตัวอย่ำงแผนงำน:
- พัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารที่จอดรถยนต์
- พัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาจราจรภายในมหาวิทยาลัย
- พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

- 63 -

กำรติดตำมและประเมินผลนโยบำยและยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ
ในการติดตามและประเมินผล ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเอื้อให้เกิดความรับผิดชอบต่องาน
(Result-based Accountability) เพื่อใช้เป็นกลไกการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) และสร้างธรรมาภิบาลของการ
บริ ห ารจั ดการ โดยสามารถวัดประสิ ท ธิผ ลและประสิ ท ธิภ าพที่ เกิดขึ้น ได้ เพื่ อให้ เกิดการเรียนรู้และสนั บ สนุ นการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิ ทธิผลในลักษณะ Double Loop Learning ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นการติดตามและประเมินผลว่า
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ แต่ต้องติดตามและประเมินผลให้สามารถวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนที่กาหนดไว้ เพื่อจะได้นามาปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้วย ทั้งนี้จาเป็นต้องอาศัย
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดี มีความครบถ้วน และสามารถเข้าถึงได้ (Open data access) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ผลได้ทันเวลา เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
OKRs เป็นเครื่องมือในการกาหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและ ใช้เป็น
แนวทางในการกากับทิศทางของการดาเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยมีการตั้งเป้าหมาย
(Objective) และกาหนดตัววัดผลหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Key Results) เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์
ผลได้ในทุกระดับ ดังนี้
1) ระดับแพลตฟอร์ม (Platform) : OKRs มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญของแพลตฟอร์มเพื่อเป็นแนวทาง
ในการกาหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรม (Program)
2) ระดับโปรแกรม (Program) : OKRs มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญของโปรแกรมเพื่อเป็นแนวทางใน
การกาหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรมย่อย (Sub-program)
การใช้ OKRs ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ควรมีการวัดผลและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ โดยแปลงแผน
ระยะยาวออกเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น แผนราย 3 ปี แผนรายปี ราย 6 เดือน และรายไตรมาสเป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และบุ ค ลากรที่ เกี่ย วข้อ งสามารถวัด ผลลั พ ธ์ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ต ามกรอบเวลาที่ ชั ด เจนและทั น ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา ด้วยข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้
อย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้ สาหรับการติดตามและประเมินผลจากระดับแพลตฟอร์ มลงไปสู่ระดับ
โปรแกรมและโปรแกรมย่อยนั้ น จะดาเนิ น การผ่านกลไกคณะกรรมการ (Platform’s Steering Committee) โดย
Platform manager จะเป็นผู้บริหารและจัดการงบประมาณ โดยมี OKRs ที่กาหนดไว้ในแต่ละโปรแกรมเป็นตัวชี้วัด
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ภำคผนวก
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คำนิยำม
หลักสูตรมีปริญญำที่ได้รับกำรรับรองระดับสำกล หมายถึง
หลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น AUN-QA,
WFME, ABEST21 หรือ ABET
2. หลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) ที่ได้รับกำรรับรองสมรรถนะ หมายถึง
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
3. ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้รับกำรรับรองสมรรถนะ หมายถึง
นิสิตที่เข้ารับการอบรมและได้รับการรับรองสมรรถนะจากหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ได้รับจาก
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ หรือภายในมหาวิทยาลัย
4. จำนวนแรงงำนที่เข้ำรับกำรรับรองสมรรถนะ หมายถึง
จานวนแรงงาน/บุคลากรวัยทางานที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และได้รับการรับรองสมรรถนะจาก
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ หรือภายในมหาวิทยาลัย
5. ควำมสอดคล้องของหลักสูตรเชิงพื้นที่ หมายถึง
สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนพื้นที่ EEC หรือ ตอบยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ต่อหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันการศึกษา
จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับมีปริญญา (Degree) ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับมีปริญญา (Degree) ทั้งหมดของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
6. หลักสูตรที่พัฒนำผู้ประกอบกำรหรือนวัตกร หมายถึง
ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
หรือนวัตกร ทั้งหลักสูตรมีปริญญา (Degree) ต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมด
จานวนหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการหรือนวัตกร
หมายถึง จานวนหลักสูตรมีปริญญา (Degree) ที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการหรือนวัตกรในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
7. พื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย หมายถึง
พื้นที่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก หรือพื้นที่ที่ห่างจากมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตไม่เกิน 350 กิโลเมตร หรือพื้นที่
ภูมิลาเนาของบัณฑิตที่เรียนหลักสูตรนั้น ๆ
8. Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) หมายถึง
หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ
เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทางานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมรองรับตาแหน่งงานในอนาคต
9. หลักสูตรที่มีกำรดำเนินงำนตำมรูปแบบ EEC model หมายถึง
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ดาเนินการร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต ตั้งแต่การร่วมกาหนดความต้องการ การสนับสนุน
เครื่องมือ วิทยากร การร่วมคัดเลือกผู้เรียน ทุนการศึกษา การสนับสนุนการฝึกงาน และการรับบัณฑิตเข้าทางานทันทีที่
สาเร็จการศึกษา หมายรวมถึงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรืออืน่ ๆ ที่มีสัญญาการรับเข้าทางานทันทีหลังสาเร็จการศึกษา
1.
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ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำง (Centre of Excellence: COE) หมายถึง
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกิดจากการลงทุนร่วมของผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน ในลักษณะ
Public-Private Partnership; PPP Joint Laboratory เพื่อดาเนินการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนและบ่มเพาะความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยขั้นสูงแก่นิสิตและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ผันตัว (Spin-off) เป็นผู้ประกอบการ (Startup entrepreneur) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป
10.

