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  มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
แผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2567)  ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์            
ที่ปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567                 
โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแผนประกอบการด าเนินงาน การบริหาร และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2567 ท่ีได้เข้าสู่ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ปัจจุบัน            
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ภายใน 90 วันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งให้มีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  จากสถานการณ์และข้อก าหนดดงักล่าว  มหาวิทยาลัย
จึงก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงได้มีการน าเครื่องมือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
ท างาน Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ประกอบการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานที่สามารถสะท้อนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แสดงให้เห็นผลการด าเนินงาน           
ในลักษณะท่ีเป็นรูปธรรม และเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
  มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2567)  จะเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ให้กับมหาวิทยาลัยและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้เป็นแผนที่ในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุตามเป้าหมาย  คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่ส าคัญและ
เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ 
 
                     กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

                                                                        มหาวิทยาลัยบรูพา 
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มหาวิทยาลัยบูรพาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตรวมถึงบริบทของ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และเพื่อยกระดับความพร้อมและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง
การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน (Disruption)  จากนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งได้มีการ
จัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาด้านการศึกษา และถ่ายทอดแผนมายังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันกับประเทศ  ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ กระทรวง 
และหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน  และสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกประกาศเพื่อก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2568   ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงน าแผนที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อก าหนดกรอบและแนวทางในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2567) โดยแผนที่ได้น ามาพิจารณา
ประกอบด้วย 

1. แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง) 
ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University) เดินหน้าสู่อนาคต   

2. แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap)
โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations' 
Sustainable Development Goals ( SDGs)  จ า ก  Times Higher Education 17 เ ป้ า หม าย
ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา
สภามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2569 

 
และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567  “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก” W.E. (Wisdom of the East) 
BURAPHA  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดการบรรลุเป้าหมายด้วย BUU Strategic Objectives ของแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร 



BUU  Strategic Objectives 

1. แสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และภาคตะวันออก 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล 
3. ผลิตบุคลากรคณุภาพสูงและผู้ประกอบการ Startup สนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก 
4. เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน  

 
เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของแผนฉบับเดิมประกอบด้วย                 
3 Platform ดังนี้ 

Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ 
                 สนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก 
Platform 2 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนา 
                 พื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
Platform 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
 



 
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่สร้างความท้าทายให้กับโลก สังคม และมนุษย์ ทั้งใน

ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับปัญหา ผลกระทบ วิกฤต ความกดดัน
และความพลิกผัน ปัญหาและอุปสรรคในรูปแบบใหม่ ๆ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด             
การแข่งขันที่มีความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงของขั้วมหาอ านาจ วิกฤตโรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย วิกฤต
มหาวิทยาลัยไทยและทั่วโลก ค่านิยมในการแสวงหาความรู้และการเรียนในรูปแบบใหม่ ค่านิยมด้านการศึกษาที่
ผู้เรียนจะศึกษาความรู้แต่เฉพาะในสิ่งที่ตนมีความสนใจ และการเติบโตของประชากรที่มาพร้อมกับความเจริญ
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งจากปัจจัยและข้อก าหนดที่มาจาก
กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาและข้อจ ากัด  มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาผู้
มีบทบาทน าในการผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ สนองตอบต่อความต้องการของประเทศ ชุมชุน และสังคม มีหน้าที่
ในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ  และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน  ประกอบกับภาครัฐมีการก าหนดคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต และมีแผนการด าเนินงานด้านการศึกษาโดยการก าหนดแผนพัฒนาด้านการศึกษาจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  รวมไปถึงการด าเนินงานของโครงการพลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University)  แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศ
ไทย (Thailand’s SDG Roadmap) 17 เป้าหมาย  และแนวทางจาก THE Impact Rankings ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  โดย Times Higher Education  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประเด็นการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน งบประมาณแก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   เพ่ือลดความเสี่ยงในสิ่งที่ต้องเผชิญ  มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมต่อ
ความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือความมั่นคงขององค์กรและการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น าทาง
การศึกษาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยให้ความส าคัญและความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขัน และยกระดับมหาวิทยาลัยขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้อย่างสมภาคภูมิและยั่งยืน 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2567 และก าลังด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 90.38  



 
 จากภาพสรุปร้อยละความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ตามแผนภาพที่ 1.1 พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีความส าเร็จตามเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้น  โดยการตั้งเป้าหมายให้มีความท้าทายเพ่ือยกระดับ
มหาวิทยาลัยให้มีความสามารถทางการแข่งขัน ลดจุดด้อย ชูจุดเด่น เพ่ือสร้างชื่อเสียงไปในระดับชาติ และ
นานาชาติ  ซึ่งเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทุกพันธ
กิจเพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

แผนภำพที่ 1.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชีว้ัดของแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำม Platform 

 

 

90.38

แผนภำพที่ 1.1
ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ร้อยละความส าเร็จ
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จากข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนภาพที่ 1.2 พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าร้อยละ 80 ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม ซึ่งอาจสรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยรอบ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถานการณ์มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความความท้าทายใหม่ ๆ เกิดข้ึนในหลายมิติ การพัฒนาของเทคโนโลยีในลักษณะก้าว
กระโดด ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนการด าเนินงานให้มี
ความรอบคอบและจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว  
เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนที่มีพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย สนองตอบความ
มุ่งหวังของประเทศ ภูมิภาค สังคม และชุมชน 

ประกอบกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                  
ได้ให้ข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัยเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

 

จุดแข็ง มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้เป็นส่วนใหญ่เป็น
ความส าเร็จที่เกิดข้ึนท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด – 19 และผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็
มีสาเหตุที่สามารถอธิบายได้อย่างกระจ่างชัด จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่ดีในการบริหาร
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยมีความพยายามรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ใช้ติดตามความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ มีตารางเวลา
ที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ และมีการตรวจทานความถูกต้อง ซึ่งอาจช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน แสดงถึงความสามารถในการ
ติดตามความส าเร็จในการด าเนินงานผ่านการใช้ข้อมูล (Management by Fact) 

โอกาส              
ในการ           
ปรับปรุง 

- การก าหนดเป้าหมายมหาวิทยาลัยควรก าหนดเป้าหมาย KR ที่มีที่มาอย่างแน่ชัด และน่าเชื่อถือ 
ตลอดจนน าไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้บริบททรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณ และต้นทุนการด าเนินงาน 
- ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ ยังไม่ชัดเจนว่ามีผลอย่างไรต่อรายได้ 
รายจ่าย ทรัพยากร รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในทิศทางยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีความสมดุล มหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
- ผลการด าเนินงานในแต่ละ Platform ยังไม่ชัดเจนว่ามีความสอดคล้องระหว่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสอดคล้องระหว่างงานและเงิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เหตุผลให้ได้ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ Platform นั้น มีความสอดคล้องกันระหว่างปริมาณงาน
ที่ได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลง กับรายรับ-รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เพ่ือการด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์
ตาม Platform ที่รายงานมา เพ่ือแสดงความโปร่งใสว่า เมื่อมีงานเพ่ิมขึ้น หรืองานลดลง รายรับ
และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยก็เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
- ด้านคุณภาพของข้อมูล เป็นเรื่องส าคัญต่อการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ  มหาวิทยาลัยได้ยกระดับ
จากการไม่มีข้อมูลมาเป็นการมีข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหาร อย่างไรก็ดี ประเด็น
คุณภาพของข้อมูลนั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่า ในขั้นตอนปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่มีคุณภาพดี
เพียงพอส าหรับการตัดสินใจในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนจากระดับ Data unavailable มาเป็น Data available และควรมุ่งมั่น
ให้เกิด Data quality อย่างจริงจัง 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปรับแผนยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

 

 สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ได้มีการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว 
รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้
วางแผนและมีผลการด าเนินการตามแผนได้บรรลุตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยวางไว้ อย่างไรก็ตาม บริบทส าคัญ
ของโลกในมิติต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งการเกิดของประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกยุค
ดิจิทัล ความก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ส่งผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ก าลังคนของประเทศต้องเร่งปรับและเพ่ิม
สมรรถนะ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทิศทางการเมืองที่มีผลต่อการวางแผนพัฒนา
ในหลายด้านประกอบกับประเทศไทยก าลังเข้าสู่ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 
นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 และจัดท าแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566–2570 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดท าแผนด้านการ
อุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคน พ.ศ. 2564 –2570 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570  ซึ่งนโยบายและ
แผนระดับประเทศต่าง ๆ ได้ด าเนินการปรับปรุงกรอบการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทและระยะเวลาข้างต้น 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรต้องมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของ
สังคม นโยบายและแผนระดับประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 

1. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 – 2570 (ส านักงาน                
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565) ก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา 5 ประการ ดังนี้              
1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความสามารถ
ของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ และได้มีการก าหนดหมุดหมาย
การพัฒนา จ านวน 13 หมุดหมาย แบ่งออกเป็น 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
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หมายเหตุ  
 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม        มิิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
 
ภาพที่ 1 หมุดหมายการขับเคลื่อน 5 เป้าหมายหลัก 
 
 ประเด็นส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคนสมรรถนะสูง ตำมหมุดหมำยที่ 12 
 การพัฒนาก าลังคนของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ภาวะของสังคมสูงวัย การเติบโตของ
นวัตกรรมแหล่งความรู้ระดับโลกออนไลน์ที่มีต้นทุนและราคาต่ า วงจรชีวิตของความรู้สั้นลง โดยเฉพาะด้านดิจิทัล
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และแนวโน้มความต้องการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล รวมถึงภาคเอกชนที่
เริ่มให้ความส าคัญกับการสรรหาและการจ้างงานตามสมรรถนะในการท างานมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา อีกทั้ง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตและพฤติกรรมของคน จึงต้องเร่งขยายผล
และต่อยอดประเด็นการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพลิกโฉมก าลังคนสมรรถนะสูงที่มีภาวะผู้น าสูง ซึ่งจะสามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ งอนาคต             
มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในด้านการพัฒนาคนส าหรับ
ยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถใน
การสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกต ิ
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น 
ส าหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลกสามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
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 เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
และสามารถสร้างงานอนาคต 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

2. กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566–2570 
เป็นการจัดท ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                      

ให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 โดยใช้หลักการชี้น า คือ เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ 
(Takea Giant Step / Great Leap Forward) ของประเทศ ด้วยการบอกทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทาย
และท าได้จริง เกิดผลจริงในกรอบเวลาที่ก าหนด และสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งมุ่งเน้นที่เป็นจุดคานงัด ชายขอบ
ของศาสตร์ และการพลิกโฉมที่ระบบ (System-based Transformations) ที่ส าคัญ โดยเน้นการเก่งในบางเรื่องที่
ส าคัญ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค) ไม่ท าทุกเรื่อง เน้นการใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ การพัฒนา
โดยมีเป้าหมายคู่ขนานคือ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้ามศาสตร์ข้ามกระทรวง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ สนธิก าลัง ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมรับผิดชอบ (Synergy, Co-Ownership, Joint 
Accountability) สร้างผลลัพธ์ร่วม (Joint Outcome) รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและการดึงภาคเอกชนและ
ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมยกระดับการพัฒนาลักษณะ Co-Production และ Co-Investment เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระบบ อววน. และกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของ
ประเทศ และพันธกิจของหน่วยงาน/ภาคส่วน 
 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สานพลังการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต” โดยมียุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 4 ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา             
ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้า  
ล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 

3. (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566–2570 ใช้แนวทางตามกรอบนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 ก าหนดและก ากับทิศทาง
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญ
กับการน าวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพเพียงพอในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรองรับความท้าทาย
ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยมุ่งเน้นให้ คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพา
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ตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต และสังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา         
ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้า
ล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์                 
การวิจัยและนวัตกรรม 

4.  แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 – 2570) สาระส าคัญของแผนด้านการอุดมศึกษาฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ได้วางกลยุทธ์
การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ิมเติม 10 การขับเคลื่อนส าคัญ ระยะ 3 ปี                
(พ.ศ. 2566 -2568) ที่ เน้นผลลัพธ์ของการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมให้เกิดก าลังคนและระบบนิเวศอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง ส าหรับการส่งต่อการพัฒนาให้ระบบ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะน าไปขยายผลต่อเฉพาะทางทั้ง 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG อุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคต และมิติ
ด้านสังคมความเป็นอยู่ของคนไทยในทุกช่วงชีวิตลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาเป็นการพัฒนาอุดมศึกษาระยะ 5 ปี ใน 3 ประเด็นหลัก คือ บัณฑิต
และก าลังคน ระบบนิเวศวิจัยและอุดมศึกษาใหม่ ซึ่งครอบคลุมความหลากหลายของกิจกรรมในระบบอุดมศึกษา 
ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งสามารถสร้างผลผลิตแก่ระบบอุดมศึกษาและผลลัพธ์ประเทศ และส่วนที่เป็นจุดอ่อนวางการพัฒนา
เพ่ือแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ค านึงถึง 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและหลักสิทธิและเสรีภาพทาง
วิชาการเป็นส าคัญประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) 
 โดยมีหมุดหมาย (Milestone) ของการพัฒนาการอุดมศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วงได้แก่ 
 ช่วงที่ 1 การอุดมศึกษาเป็นปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด 19 (Higher 
Education is Key Enablers for Thailand’s Transformation in the Post Covid – 19) ด าเนินการในช่วง 
พ.ศ. 2566 – 2568 
 ช่วงที่ 2 การอุดมศึกษาเพ่ือความยั่งยืนของไทย (Higher Education for Sustainable Thailand) 
ในช่วง พ.ศ. 2569 – 2570 
 
 
 

7



การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
 

1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก และแนวทางสากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (Megatrends) ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อโลกและประเทศไทยในระยะ
ยาวทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง จนถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 หรือ โควิด-19) ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้แนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวโน้มกา ร
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ 
      1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม เป็นความท้าทายในการสนับสนุนก าลังคนที่มี
อายุให้คงอยู่ในระบบ รวมถึงการสร้างการจ้างงานที่เพียงพอในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านของอายุประชากรไปสู่
ประชากรสูงวัย ซึ่งภาครัฐ และภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการสร้างความยืดหยุ่นของการปลดเกษียณ อาทิ 1) 
มาตรการจูงใจทางการเงิน เช่น การปฏิรูปกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบ าเหน็จ/บ านาญ และ 2) การลงทุนด้าน
การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
(ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรม การเพ่ิมพูนทักษะใหม่ตลอดชีวิตการท างาน (Up Skill/Re Skill/New Skill)           ใน
อนาคตการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ และทักษะให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและรับรองทักษะที่จ าเป็นตลอดช่วงชีวิตนอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
สูงวัยยังเป็นการแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ในการลงทุนด้านนวัตกรรมเพ่ือทดแทนก าลังคนอีกด้วย เช่น 
หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 

    1.2 นวัตกรรมพลิกโฉม (Disruptive innovation) ที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอนาคต เช่น ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ  
(Autonomous Vehicle) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และบล็อกเชน (Blockchain) โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่เทคโนโลยีดิจิทัลถูกน ามาใช้ในหลายภาค
ส่วน ส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลิกโฉมที่มีอิทธิพลอย่างมาก ก็อาจน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานทักษะสูงหรือเกิดความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในการท างานในอนาคต แต่ใน
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจจะทดแทนแรงงานคนรูปแบบเดิม และเกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ าของศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ตลอดนความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
     1.3 ด้านเศรษฐกิจ ส าหรับประเทศไทย ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้านเศรษฐกิจมีผลให้ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางมากขึ้นจากระลอก
แรก ประชาชนจ านวนมากประสบกับภาวะรายได้ลดลงอย่างกะทันหัน ( Income shock) หรือบางรายไม่มีรายได้
เลย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้ลดลงและมีหนี้สูงขึ้น มีคนตกงาน เสี่ยง
ตกงาน และเสมือนว่างงานรวมกันประมาณ 4.7 ล้านคน และหากเกิดอัตราการว่างงานเป็นเวลานาน อาจเสี่ยงต่อ
การสูญเสียทักษะของแรงงานในอนาคต กลุ่มธุรกิจรายย่อยจ านวนมากต้องปิดหรือเลิกกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจค้า
ปลีก ค้าส่ง ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่อาศัยก าลังซื้อในประเทศเป็นหลัก ภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการที่ยังไม่ฟ้ืนตัว อย่างไรก็ตามเพ่ือฟ้ืนตัวภายหลังสถานการณ์โรคระบาด ธนาคารโลก หรือ The 
World Bank ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่า งานที่ดีจะต้องถูกสร้างในการภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูง และอยู่บนพ้ืนฐานของ
การ ใช้ทุนทางปัญญาเพ่ือน าไปสู่ความก้าวหน้าใหม่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงได้ให้ค าแนะน าเชิงนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระยะสั้นและยาว ดังนี้ ในระยะสั้น คือ การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับเพ่ิมพูน
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ทักษะ ทั้ง Up Skill และ Re Skill เพ่ือสนับสนุนก าลังคนให้สามารถกลับไปท างานได้ และระยะยาว คือ การสร้าง
ระบบพัฒนาก าลังคนตามการขับเคลื่อนอุปสงค์ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้มากยิ่งขึ้น (Demand – driven and 
Results – oriented workforce) ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะ และการปรับปรุงระบบบริการ
จัดหางานให้มีความทันสมัย 
     1.4 การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากร (Environmental degradation 
and scarcity of resource) การเสื่อมโทรมคุณภาพอากาศ น้ า และดิน เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการด าเนินวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งความตระหนักเรื่องการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเริ่มปรากฏให้เห็นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการขาดแคลนของทรัพยากรมีความเชื่อมโยงกัน  ความต้องการอาหาร 
พลังงานและน้ าเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง            
ถือเป็นความท้าทายส าคัญอีกประการหนึ่งในการค้นหาค าตอบเพ่ือแก้ไขวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ และปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และการก าหนดนโยบายมาไปใช้ประโยชน์ใน
การค้นหาค าตอบดังกล่าว อาทิการลดต้นทุนของการผลิต การกักเก็บ การใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และ
การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการเกษตร และประเทศไทยได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว โดยได้ร่วม
ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และได้ร่วมให้สัตยาบันเป็นภาคีใน
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 – 25 
ในปี พ.ศ. 2573 ในสาขาพลังงาน ขนส่ง ของเสียและกระบวนการอุตสาหกรรม พร้อมกับข้อเสนอการมีส่วนร่วม
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ การสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การน า
แนวทางทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการจัดการด้านการเกษตรและการจัดการที่ดินเพ่ือส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณและ
การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและสร้างการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในป่าชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน เป็นต้น 
     การศึกษาแนวทางสากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติและ
เป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Accord) ให้ได้ทันปี 
2030 ซึ่งได้มีการเสนอสิ่งที่แต่ละประเทศต้องด าเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ(Transformative 
Change) 6 ด้าน ที่ต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน และด าเนินการอยู่บนหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No 
One Behind) และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circularity and Decoupling) ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 1) การศึกษา เพศสภาพและความเหลื่อมล้ า (Education, Gender 
and Inequality) เพ่ือให้เกิดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างงานที่มีคุณค่าและรายได้ที่
สนับสนุนกลุ่มเปราะบาง รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรม อันเป็นผลจากนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา 2) สุขภาพ 
ความเป็นอยู่ที่ดี และประชากร (Health, Well-being and Demography) เพ่ือให้เกิดบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ 3) การลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
(Energy Decarbonization and Sustainable Industry) เพ่ือการเข้าถึงพลังงานส าหรับทุกคน การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน น้ าและอากาศที่สะอาด 4) ระบบอาหาร ที่ดิน น้ า และมหาสมุทรที่ยั่งยืน 
(Sustainable Food, Land, Water and Oceans) เพ่ือให้เกิดการใช้ที่ดิน มหาสมุทรและระบบอาหารที่ยั่งยืน 5) 
เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) เพ่ือให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการบริการ
ด้านการคมนาคม น้ าและสุขาภิบาล รวมถึงความสามารถในการตั้งรับปรับตัวของเมืองที่เพ่ิมขึ้น และ 6) การ
ปฏิวัติเชิงดิจิทัลส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นั้นมีทั้งหมด 17 
เป้าหมาย 
 

 
 
ภาพที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 
     1.5 ด้านการเมือง การเปลี่ยนขั้วอ านาจเศรษฐกิจของโลก (Global economic power shift)                  
ที่อ านาจทางเศรษฐกิจเคลื่อนย้ายจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจย้าย
จากตะวันตกสู่ตะวันออก ในศตวรรษที่ 21 เอเชียจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี 
การแผ่อิทธิพลทางการค้าของจีนและประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียจะขยายตัว อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์
โควิด-19 มีแนวโน้มว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะลดลง กลายเป็นโลกหลายขั้วอ านาจหรือโลกที่เป็นเสี่ยง
เสี้ยว ผลที่อาจเกิดขึ้นคือ กระแสโลกาภิวัตน์ย้อนกลับ (reversed globalization) และโลกจะเข้าสู่สภาวะไร้ผู้น า 
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาระดับโลกจะท าได้ยากขึ้น ผู้น าประเทศเลือกสนใจปัญหาภายในประเทศมากกว่า
ปัญหาระดับโลก เกิดการกีดกันทางการค้า (protectionism) ส่งผลต่อระเบียบและกติกาการค้าใหม่ของโลกหลัง
วิกฤตโควิด-19 
     ส าหรับประเทศไทย ภาครัฐมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนหรือผลักดันระบบอุดมศึกษาให้มี
การขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการวางแนวทาง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือให้
การอุดมศึกษาเกิดการวางระบบบริหารที่มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างให้การอุดมศึกษาสามารถดึง
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และขับเคลื่อนพันธกิจอยู่บนอัตลักษณ์ของตนเองที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ อีกทั้ง จากกระแสของการมีเสรีภาพของโลก ทั้งทางการเมือง
ทางความคิด และวิชาการก็ก าลังส่งผลต่อคนรุ่นใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้ านวิธีคิด การด าเนินชีวิต การศึกษา
และการเลือกประกอบอาชีพที่เปิดกว้างมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรวางนโยบายหรือแนวทางที่ส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวให้รับมือกับกระแสการเมืองโลกได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพราะการอุดมศึกษามี
บทบาท และเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ และการผลิตก าลังคนที่
น ามาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็น
เลิศตามอัตลักษณ์ มีความเป็นอิสระในเชิงการบริหารและทางวิชาการ มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน การ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาจ าเป็นต้องขับเคลื่อนอย่าง เป็นระบบและมีทิศทาง ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และ
ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดข้ึน 
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     กล่าวโดยสรุป ปัจจัยทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองล้วนมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยทรัพยากรมนุษย์เป็นทั้งผู้ขับเคลื่อน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัจจัยดังกล่าว ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมที่ปรับเข้าสู่สังคมผู้อายุ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี
ในยุคโลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจโลกในยุคการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
การจัดการกับสภาพภูมิอากาศ และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทิศทางการเมือง ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่มีเส้นทาง
การเรียนรู้ที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Learning Pathways) พร้อมการพัฒนาทักษะเพ่ือเตรียมพร้อมสู่
อนาคต (Transversal Skills) ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและมี
ความหมาย อาทิ การคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และเชิงนวัตกรรม (Critical and Innovative Thinking) ทักษะการ
สื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ (Inter – Personal Skills) เช่น การสื่อสาร การจัดระบบ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็น
ต้น ทักษะภายในจิตใจ (Intra – Personal Skills) เช่น การมีวินัย กระตือรือร้น อุตสาหะ และแรงจูงใจในตนเอง 
เป็นต้น ความเป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) เช่น ความอดทน การเปิดกว้าง ความเคารพในความ
หลากหลาย การเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม เป็นต้น และการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล (Media and 
Information Literacy) เพ่ือน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีองค์ความรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) ซึ่งมีความตื่นตัวและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดใน
การสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า ให้เท่าทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลกในมิติต่าง ๆ โดย
สามารถน าองค์ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และต่อยอดในการเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  

2. โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นโครงการที่ส านักงานลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้เริ่มด าเนินการน าร่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2563 จนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีการปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและ การเรียนการ
สอนให้ทันสมัย เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การผลิต
ก าลังคนคุณภาพสูง โดยการส่งเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามจุด
แข็งของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ สร้างจุดต่างตามความถนัดและมีความ
หลากหลายตามพันธกิจและความเชี่ยวชาญ ภายใต้กลไก 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพ การเรียน
การสอน 2) การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร 3) ความเป็นนานาชาติ 4) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5) การ
สร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ 
 

 
ภาพที่ 3 Reinventing University Platforms 
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   ในการนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน
ที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ได้รับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยบูรพา เลือกกลุ่ม 2 การ
พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ที่มุ่งเน้นการ
สร้าง การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามทิศทาง และ
จุดเน้นของประเทศ 
 ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ (Key Results) 

1. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม 
2. สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมและ Upskill, Reskill แรงงานในอุตสาหกรรม 
3. เคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม 
4. สร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีเน้นเทคโนโลยีและพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถ 

ยกระดับการสร้างเทคโนโลยีได้เอง 
 ตัวช้ีวัดของผลการดําเนินงาน 8 ด้าน 

1. นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups)  สัดส่วนของ 
จ านวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

2. รางวัลด้านผู้ประกอบการ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development)  
โดยวัดผลจากจ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ การพัฒนาความเป็น 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) วัดจากสัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการหรือธุรกิจใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณ
ด าเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา 

4. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ 

5. ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันการศึกษา 
สมรรถนะขององค์การ (Organizational Capability) โดยวัดจากสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
การเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 

6. หลักสูตร หรือโปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
หลักสูตรศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา 

7. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ 
สถาบันอุดมศึกษางบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดมศึกษาต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

8. ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ หรือ 
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษาการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

1. ด้านความม่ันคง 

 แผนแม่บท 
 

 แผน 13 
 

1. ความม่ันคง 
2. การ

ต่างประเทศ 

5. การ
เสริมสร้าง 
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศ 
มั่งคั่งและ

ยั่งยืน 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

6. พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ  

แผนแม่บท 

8. ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่ 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

11. ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

12. การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์  
 สป อว. 

2. การส่งเสริม
การผลิตและ

พัฒนาก าลังคน  
ออวน. ให้

สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ 

4. การ
ขับเคลื่อน
บูรณาการ  

อววน.  
อย่างมี 

ประสิทธิภาพ
และ 

ธรรมาภิบาล 

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

2. การส่งเสริม
การผลิตและ
พัฒนา
ก าลังคน         
ออวน. ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ 

3. การสร้าง
และพัฒนา
ระบบนิเวศ
ให้เอื้อต่อ
การพัฒนา  
อววน. 

4. การ
ขับเคลื่อน
บูรณาการ 
อววน. อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ 
ธรรมาภิบาล 

2. การส่งเสริม
การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน 
ออวน.ให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศ 

3. การสร้าง
และพัฒนา
ระบบนิเวศ
ให้เอื้อต่อ
การพัฒนา  
อววน. 

4. การ
ขับเคลื่อน
บูรณาการ 
อววน. อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ 
ธรรมาภิบาล 

4. อุดมศึกษา
เป็นแหล่ง

สนับสนุนการ
สร้างงานและ
น าความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
และท้องถ่ิน 

 กรอบ
อุดมศกึษา 

3. เสริมสร้าง
สมรรถนะหลัก
ของอุดมศึกษา
ไทยให้เป็น
แหล่งพัฒนา 
ต่อยอดความ 
สามารถในการ
ใช้ความรู้ สร้าง
ผลงานวิจัย 
ค้นหาค าตอบที่
จะน าไปใช้
ประโยชน์ ใน
การแก้ปัญหา
และพัฒนา
เศรษฐกิจทั้ง
ระดับท้องถ่ิน
และระดับ 
ประเทศ 

4. อุดมศึกษา
เป็นแหล่ง

สนับสนุนการ
สร้างงานและ
น าความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
และท้องถ่ิน 

2 การพัฒนา
ศักยภาพและ

คุณภาพ
นักศึกษา 
เสริมสร้าง

ความรู้ และ
ทักษะทาง

อาชีพ 
ให้พร้อม

รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

3. เสริมสร้างสมรรถนะหลัก
ของอุดมศึกษาไทยให้เป็น
แหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจัย 
ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถ่ินและระดับประเทศ 

 

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

2 การพัฒนา
ศักยภาพและ

คุณภาพ
นักศึกษา 
เสริมสร้าง

ความรู้ และ
ทักษะทาง

อาชีพ 
ให้พร้อม
รองรับ 
การ

เปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

3. เสริมสร้าง
สมรรถนะหลัก
ของอุดมศึกษา
ไทยให้เป็นแหล่ง
พัฒนาต่อยอด 
ความสามารถใน
การใช้ความรู้ 
สร้างผลงานวิจัย 
ค้นหาค าตอบที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ในการแก้ปัญหา
และพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถ่ินและระดับ 
ประเทศ 

 ยุทธศาสตร์   
 มหาวิทยาลัย 
 บูรพา 

2 การเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพ้ืนที่

ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 

2 การเป็น
กลไกหลักใน 
การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายและ
เป็นที่พึ่งใน
การพัฒนา
พื้นที่ภาค
ตะวันออก
อย่างยั่งยืน 
 

1 การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐาน 
สากลและการ
สร้างบุคลากร
คุณภาพ 

3 การพัฒนาสู่องค์กร
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน  
 

1 การ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐาน 
สากลและการ
สร้างบุคลากร
คุณภาพ 

2 การเป็น
กลไกหลักใน 
การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายและ
เป็นที่พึ่งในการ
พัฒนาพื้นที่
ภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน 

3 การพัฒนาสู่
องค์กร
ประสิทธิภาพ
สูงเพื่อการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตรช์าต ิ
 

 แผนแม่บท 
 

 แผน 13 
 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2. การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

16. การพัฒนาความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

17. ความเสมอภาคและ 
หลักประกันสังคม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 

 ยุทธศาสตร์  
 สป อว. 

1. ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย นวัตกรรม เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

2. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน ออวน. ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

4. การขับเคลื่อนบูรณาการ  อววน. อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

 กรอบ
อุดมศึกษา 

3. เสริมสร้าง
สมรรถนะหลักของ
อุดมศึกษาไทยให้เป็น
แหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการ
ใช้ความรู้ สร้าง
ผลงานวิจัย ค้นหา
ค าตอบที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถ่ินและระดับ 
ประเทศ 

 

4. อุดมศึกษา
เป็นแหล่ง

สนับสนุนการ
สร้างงานและ
น าความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือ

กับภาคเอกชน
และท้องถ่ิน 

 

5. ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้เกิด

ประสิทธิภาพ  
มีประสิทธิผล และมีระบบ
การก ากับดูแลที่รับผิดชอบ

ต่อผลการด าเนินงาน         
ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

6. ปรับระบบโครงสร้างการ
ตรวจสอบ การจัดสรร
งบประมาณ และการติดตาม 
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 

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

2 การพัฒนา
ศักยภาพและ

คุณภาพนักศึกษา 
เสริมสร้างความรู้ 
และทักษะทาง

อาชีพ 
ให้พร้อมรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

 ยุทธศาสตร์   
 มหาวิทยาลัย 
 บูรพา 

1 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐาน สากล
และการสร้าง
บุคลากรคุณภาพ 

3 การพัฒนา 
สู่องค์กร
ประสิทธิภาพ
สูงเพื่อการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
 

3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการ
พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
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สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 มหาวิทยาลัยบูรพาก่อตั้งมาแล้ว 67 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันมีพ้ืนที่ตั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว มี 32 ส่วนงาน และ 1 โครงการ
จัดตั้ง ให้บริการการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  
 
 

   
 

  
 

         
 
 
 
 

พ.ศ. 2492 
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง 

ณ ซอยประสานมิตร อ.พระขโนง จ.พระนคร 

  

  
พ.ศ. 2497  
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร 

พ.ศ. 2498 
ขยายวิทยาเขตออกเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา

บางแสน  (8 กรกฎาคม 2498) 

  

  
พ.ศ. 2499  
จัดตั้งโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” วิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน 

พ.ศ. 2517 
เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตบางแสน 

  

  
พ.ศ. 2533  
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2538 
จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี   

  
พ.ศ. 2540  
จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว 

พ.ศ. 2551 
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐ 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  :  เส้นทึบ (   ) แทนสายบังคับบัญชา  เส้นประ (       )  แทนสายงานที่ปรึกษาหรือสายประสานงาน 
 
 

หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร           
มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

นายกสภามหาวิทยาลัย
บูรพา 

อธิการบด ี

หัวหน้าส านักงานอธิการบดี 

สภาพนักงาน 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

รองอธิการบดี 

หัวหน้าส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอ่ืน ๆ 

คณบดี (คณะ/ วิทยาลัย) ผู้อ านวยการ (ส านัก/ สถาบัน) 

- ผู้อ านวยการกอง 
- ผู้อ านวยการศูนย์ 

- หัวหน้าส านักงานคณบดี 
- หัวหน้าส านักงานการศึกษา 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ผู้อ านวยการศูนย์ 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- ผู้จัดการ 
 

- เลขานุการ 
- หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้าสถานีวิจัย 
 

คณะกรรมการประสานงาน
ส านักงานนอธิการบดี 

คณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

คณะกรรมการอื่น ๆ 
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2. โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
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ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ภาคตะวันออก  มีที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด คือ 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. การจัดอันดับสถาบันการศึกษา 
1.1 มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับ 1 ของเอเชีย THE Awards Asia 2022  

ด้าน Technological or Digital Innovation of the Year   
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอผลงานเพ่ือขอรับการ

พิจารณารางวัล THE Award Asia ประจ าปี 2022 ซึ่งจัดโดย Times 
Higher Education: THE ใ น ส า ข า  Technological or Digital 
Innovation of the Year (รางวัลเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี) จาก
ผลงาน weSAFE@Home: A COVID Home/Community Isolation 
Platform ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพิจารณาตัดสินเป็นผู้ชนะเลิศ 
(Winner) ในสาขาดังกล่าว 
 

มหาวิทยาลยับรูพา 

647 ไร ่

1 ส านักงานอธิการบด ี

1 ส านักงานสภาฯ 

17 คณะ 2 วิทยาลัย 

1 บัณฑติวิทยาลัย 

2 สถาบัน 3 ส านัก 

วิทยาเขตสระแก้ว 

1,369 ไร ่
2 คณะ 
1 โครงการจัดตั้ง 

วิทยาเขตจนัทบรีุ 

อ.ท่าใหม่ 452 ไร ่

อ.นายายอาม 776 ไร ่

อ.ขลุง 175 ไร่ 
อ.เขาสมิง 897 ไร ่

3 คณะ 
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1.2 มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับ 1 ของโลก ด้าน Crisis Management  2 ปีซ้อน 
จาก World’s Universities with Real Impact (WURI) 

World’s Universities with Real Impact 
(WURI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
ในปี 2022 โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของโลก 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในด้าน Crisis Management ซึ่งในปี 2022 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ 
- อันดับที่ 1 จากการจัดอันดับ TOP 50 Crisis Management  
- อันดับที่ 13 จากการจัดอันดับ TOP 50 Industrial Application  
- อันดับที่ 37 จากการจัดอันดับ TOP 50 Entrepreneurial Spirit  
- อันดับที่ 47 จากการจัดอันดับ TOP 50 Ethical Value 

โดยรวม มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 60 จาก
การจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมปี 2022 (WURI 2022 : Global Top 100 Innovative Universities) 
 

1.3 ผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2022 
  Times Higher Education Asia University  

Rankings 2022 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นน า 
ของเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการจัดอันดับที่ 10 ของประเทศไทย  
และอันดับที่ 501+ ของเอเชีย 
 

 

1.4 ผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2022 

 
The Times Higher Education ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการ

ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ               
THE Impact Rankings 2022 โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการจัดอันดับที่ 101-200 ในเป้าหมายที่ 14 
ทรัพยากรทางทะเล (SDG 14 Life Below Water) จาก 452 มหาวิทยาลัยในเป้าหมายที่ 14 

Ranked 501+ 
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2. การจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (comprehensive university) จัดการศึกษา
ครอบคลุมทั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 206 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 106 หลักสูตร  ปริญญาโท 66 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 
หลักสูตร โดยเป็นกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 49.51 รองลงมาได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 32.52 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.96 การ
ผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome based education 
(OBE) โดยหลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรเดิมที่ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน  ผู้ประกอบการ (Demand driven) นโยบายของ
ประเทศ ตามความต้องการของเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรือองค์กรวิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก โดยพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาหรือพัฒนารูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ หลักสูตร
ที่มีลักษณะบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรควบมากกว่าหนึ่งปริญญาหรือมากกว่าหนึ่งสาขา หลักสูตรเทียบโอน
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ (Work integrated learning และ Cooperative Work Integrated Education) หลักสูตรที่จัด
การศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ รวมทั้งขยายหลักสูตรที่เน้นการรับนิสิตต่ างชาติ หลักสูตรที่จัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือจากต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่
การศึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติอ่ืนหรือหลักสูตรในลักษณะสองภาษา หลักสูตรแบบโมดูล (modular 
program) และหลักสูตรที่จัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพ่ือให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่
ปฏิบัติงานได้จริง พร้อมทั้งจัดท าระบบเพ่ือก ากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  
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2.1 จ านวนหลักสูตร:  
 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 206 หลักสูตร  

จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 106 หลักสูตร  ปริญญาโท 66 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร โดยเป็นกลุม่
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด ร้อยละ 49.51 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 32.52 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 17.96 แสดงรายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจ านวนหลักสูตร จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2562 – 2565 
ปีการศึกษา/กลุ่มสาขา 2562 2563 2564 2565 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 111 
(ร้อยละ 48.47) 

109 
(ร้อยละ 49.10) 

104 
(ร้อยละ 50.00) 

106 
(ร้อยละ 49.51) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 38 
(ร้อยละ 16.59) 

38 
(ร้อยละ 17.12) 

37 
(ร้อยละ 17.79) 

66 
(ร้อยละ 32.52) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
(ร้อยละ 34.93) 

75 
(ร้อยละ 33.78) 

67 
(ร้อยละ 32.21) 

34 
(ร้อยละ 17.96) 

รวม 229 222 208 206 
สรุปข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี (ตามรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม) 
ที่มา : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

2.2 จ านวนนิสิต 
ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา มีจ านวนนิสิตทั้งหมด 29,453 คน จ าแนกเป็นระดับ 

ปริญญาตรี 27,003 คน คิดเป็นร้อยละ 91.68 ปริญญาโท 1,938 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 และปริญญาเอก 512 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.74  นิสิตทั้งหมดร้อยละ 49.64 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
14,621 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 9 ,404 คน คิดเป็นร้อยละ 49.63 
และอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 5,428 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43  

 
แผนภูมิแสดงจ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 – 2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ข้อมูล ณ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

31,700 30,699
27,680 28,224 27,003

2,941 2,200
1,981 1,984 1,938

1,033 819 602
546 5120
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25,000

30,000

35,000

2561 2562 2563 2564 2565

จ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 - 2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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จากแผนภูมิแสดงจ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 – 2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
จ านวนนิสิตทุกระดับลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนิสิตทั้งหมด               
ปีการศึกษา 2565 กับปีการศึกษา 2564 พบว่า จ านวนนิสิตทั้งหมดลดลงร้อยละ 4.42 จ าแนกเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรีลดลงร้อยละ 4.52 ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 2.37 และระดับปริญญาเอกลดลงร้อยละ 6.64   

 
แผนภูมิแสดงจ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 – 2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หมายเหตุ ข้อมูลไม่รวมสถาบันสมทบ 
ทีม่า : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

จากแผนภูมิแสดงจ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 – 2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใน                
ปีการศึกษา 2565 มีจ านวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ในระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกลดลง  
และเมื่อเทียบนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 กับ 2564 พบว่านิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.84 นิสิต
ระดับปริญญาโทลดลงร้อยละ 8.59 และระดับปริญญาเอกลดลงร้อยละ 36.19 จ านวนนิสิตชาวต่างชาติ 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนนิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561 – 2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
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จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 - 2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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นิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561 - 2565

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2565
540 คน

2561
342 คน

2562
371 คน

2563
399 คน

2564
458 คน
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จากตารางแสดงสถิตินิสิตชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561 - 2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  
ปีการศึกษา 2561 – 2562 นิสิตชาวต่างชาติส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก ตามล าดับ ต่างจากปีการศึกษา 2563 - 2565 ที่นิสิตชาวต่างชาติส่วนใหญ่ศึกษาในระดับ
ปริญญาโท รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาตรี ตามล าดับ  ส าหรับในปีการศึกษา 2565                 
ส่วนใหญ่มีนิสิตศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 227 คน รองลงมาศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 194 คน 
และในระดับปริญญาตรี จ านวน 119 คน จากทั้งหมด 540 คน ทั้งนี้เป็นนิสิตสัญชาติจีนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติเกาหลี สัญชาติลาวตามล าดับ  

2.3 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 - 2563 
ที่มา : ระบบภาวะการหางานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 จากแผนภูมิแสดงร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 - 2563 พบว่า                
ปีการศึกษา 2563 บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีงานท าร้อยละ 74.76 ลดลงจากปีการศึกษา 2562  ซึ่งบัณฑิตกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีงานท ามากที่สุด ร้อยละ 84.15 รองลงมาได้แก่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 71.02 และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 67.30  
 
 

 
แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 – 2563 

ที่มา : กองแผนงาน 
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 จากแผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 – 2562 พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ในปีการศึกษา 2563 มีระดับความพึงพอใจลดลง  โดยผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามล าดับ 
 
3. การวิจัย 
 ในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 6 กันยายน 2565) มหาวิทยาลัยบูรพามีจ านวนโครงการวิจัย
จากแหล่งทุนต่าง ๆ รวม 275 โครงการ โดยได้รับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 120 โครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
108 โครงการ และ แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 47 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 195,667,692 บาท เมื่อ
วิเคราะห์สัดส่วนของงบประมาณจ าแนกตามแหล่งทุนพบว่า ร้อยละ 43.39 มาจากแหล่งทุนเงินอุดหนุนรัฐบาล 
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (3)  รองลงมาได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 48.84 และแหล่งทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 7.77 ตามล าดับ  
 

ตารางแสดงจ านวนโครงการวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุน 
ปีงบประมาณ/แหล่งทุน 2562 2563 2564 2565 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 113 0 48 120 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 214 167 192 108 

เงินรายได้จากแหล่งทุนอ่ืน 40 52 55 47 

รวม 367 219 295 275 

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  ข้อมูล ณ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ตารางแสดงงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุน 
แหล่ง
ทุน 

เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนอื่น รวม 

งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

2562 88,647,400 58.27 24,173,626 15.90 39,298,894 25.83 152,119,920 

2563 0 0 16,629,715 9.05 167,067,873 90.95 183,697,588 

2564 106,400,000 65.23 18,033,114 11.05 38,681,277 23.72 163,114,391 
2565 84,900,000 43.39 15,210,944 7.77 95,556,748 48.84 195,667,692 

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
หมายเหตุ: 1) ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล และไม่มีการจัดสรรเงินกองทุน 

   2) ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล เป็นงบประมาณที่ได้รับ  
การจัดสรรตาม พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (3)  
             3) ข้อมูลปีงบประมาณ 2565 จากระบบ https://e-research.buu.ac.th ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 
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แผนภูมแิสดงงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2562 - 2565 

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
หมายเหตุ: ข้อมูลปีงบประมาณ 2565 จากระบบ https://e-research.buu.ac.th ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2562 - 2565 

ที่มา : กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
หมายเหตุ: ข้อมูลปีงบประมาณ 2565 จากระบบ https://e-research.buu.ac.th ณ วนัที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 โดยภาพรวมในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 6 กันยายน 2565)  มหาวิทยาลัยบูรพามี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 559 บทความ โดยผลงานส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์ในวิจัยที่ตีพิมพ์
วารสารระดับนานาชาติ จ านวน 247 บทความ รองลงมาคือ วิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ จ านวน 220 บทความ 
รายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติ จ านวน 60 บทความ และรายงานสืบเนื่องระดับชาติ จ านวน 32 บทความ 

88,647,400

0

106,400,000
84,900,000

24,173,626 16,629,715 18,033,114 15,210,944
39,298,894

167,067,873

38,681,277

95,556,748

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

2562 2563 2564 2565

งบประมาณอุดหนุนการวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2562 - 2565

งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
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ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 1,439 คน พบว่ามีสัดส่วน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์เท่ากับ 0.38 เรื่องต่อคน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ..ศ. 2565)  
 

4. การบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพามีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการด าเนินงาน
ใหม่ ๆ ด้วยตนเองได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยบูรพามีจ านวนโครงการบริการวิชาการรวม 628 
โครงการ มีงบประมาณ ทั้งสิ้น 548,272,269.40 บาท ร้อยละ 85.79 ของงบประมาณมาจากแหล่งทุนอ่ืนรวม 
470,367,730.40 บาท รองลงมาได้รับทุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 75,175,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.71 
และจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2,729,039.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50   
ตารางแสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการ จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

ปีงบประมาณ/แหล่งทุน 2560 2561 2562 2563 2564 
เงินอุดหนุนรัฐบาล 86 74 17 1 1 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 65 29 35 29 50 
เงินรายได้จากแหล่งทุนอ่ืน 247 700 612 467 577 

รวม 398 803 664 497 628 
ที่มา : รายงานประจ าปี 
 
ตารางแสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการ จ าแนกตามแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

ปีงบประมาณ 

เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

แหล่งทุนอื่น 

รวม 
งบประมาณ ร้อย

ละ 
งบประมาณ ร้อย

ละ 
งบประมาณ ร้อย

ละ 
2560 29,290,800.00 15.68 6,338,716.00 3.39 151,123,344.00 80.92 186,752,860.00 

2561 6,171,200.00 1.17 3,095,367.00 0.59 516,389,143.31 98.24 525,655,710.31 

2562 2,764,200.00 0.73 790,243.00 0.21 376,531,948.15 99.06 380,086,391.15 

2563 42,807,700.00 13.46 812,733.00 0.26 274,368,951.96 86.28 317,989,384.96 

2564 75,175,500.00 13.71 2,729,039.00 0.50 470,367,730.40 85.79 548,272,269.40 

ที่มา : รายงานประจ าปี 
 
5. การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563   
 มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความส าคัญกับระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของนิสิตและบัณฑิต การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังและผลลัพธ์อ่ืนที่ส าคัญ ในปี
การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพายกระดับระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ให้ใกล้เคียงกับรูปแบบระดับสากล โดยจัดให้มีการตรวจทั้งแบบหนึ่งวันและแบบสองวัน 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ซึ่งผลการประเมินปีนี้ มีหลักสูตรที่ได้คะแนน AUN-QA ระดับ 4 ขึ้นไปร้อยละ 
53 (112 หลักสูตร จาก 210 หลักสูตร) สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ที่ มีร้อยละ 36 (81 หลักสูตร จาก 225 
หลักสูตร) 
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 ส าหรับระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพาใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีก าหนดการตรวจประเมินฯ ในเดือน
กรกฎาคม – กันยายนที่ผ่านมา พบว่า มีส่วนงานที่มีผลการประเมินดีขึ้นถึงร้อยละ 74 (26 ส่วนงานจาก 35 ส่วน
งาน) และมีส่วนงานได้คะแนน EdPEx เกิน 200 จ านวน 11 ส่วนงาน ส าหรับระดับมหาวิทยาลัย ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 4 ท่านมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีผลการประเมินที ่216 คะแนน สูงขึ้น
จากปีที่แล้วที่ได้ 201.75 คะแนน 

 

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

มหาวิทยาลัยบูรพาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงในทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ A คะแนน ITA = 88.19 อันดับที่ 62 จาก 83 สถาบันอุดมศึกษา แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 
 

 
 

ภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2564 

แบบประเมิน ด้าน คะแนนการประเมิน 
ตามปีงบประมาณ (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่  83.25 87.26 90.80 
(2) ด้านการใช้งบประมาณ 67.19 81.27 81.48 
(3) ด้านการใช้อ านาจ 75.50 84.83 88.14 
(4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.59 79.69 81.78 
(5) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 60.75 77.21 76.13 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(6) ด้านคุณภาพการด าเนินงาน  84.60 88.37 89.84 
(7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 67.79 90.15 89.77 
(8) ด้านการปรับปรุงการท างาน 72.86 87.49 84.25 

แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 

(9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล 100.00 100.00 89.78 
(10) ด้านการป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 93.75 

คะแนนรวม 84.02 91.22 88.19 
ระดับผลการประเมิน B A A 

 
จากตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 พบว่า แนวโน้มการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยรวมของมหาวิทยาลัย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและเป็นที่ ยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากผลการประเมิน ตั้งแต่ข้อ (1) ถึงข้อ (8) เป็นผลประเมินที่ได้จากการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ในขณะที่ผลการประเมินข้อ (9) และ (10) เป็นผลการประเมินในเชิงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

7. การบริหารงานบุคคล 
 ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยบูรพามีพนักงานมหาวิทยาลัย 3,408 คน จ าแนกเป็นคณาจารย์ 
1,439 คน (ร้อยละ 42.22) และสนับสนุนวิชาการ 1,969 คน (ร้อยละ 57.78) มีคณาจารย์ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
870 คน (ร้อยละ 60.46) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 467 คน (ร้อยละ 32.45) รองศาสตราจารย์ 101 คน (ร้อยละ 7.02) 
และศาสตราจารย์ 1 คน (ร้อยละ 0.07) คณาจารย์ประจ ามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด 843 คน (ร้อย
ละ 58.58) รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาโท 451 คน (ร้อยละ 31.34) และระดับปริญญาตรี 145 คน (ร้อยละ 
10.08)  ส าหรับพนักงานสนับสนุนวิชาการ มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 1,026 คน (ร้อยละ 
52.11) รองลงมาได้แก่ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 521 คน (ร้อยละ 26.46) ระดับปริญญาโท 368 คน (ร้อยละ 18.69) 
ระดับปริญญาเอก 41 คน (ร้อยละ 2.08) และวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ 13 คน (ร้อยละ 0.66)  
หมายเหตุ : อาจารยร์ะดับปรญิญาตรีส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ทีส่อนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
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แผนภูมิแสดงจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 - 2565 

      หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 65 
      ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนพนักงาน ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
      หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 65 

ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
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8. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสนับสนุนให้จัดการศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมระดับ  
การยอมรับและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่าน
ทางการสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงาน รูปแบบการเรียนการสอน  
การเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์และนิสิต และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่าย
ทางการวิจัยระดับสากล เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจากการรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายของต่างสถาบัน  ดัง
จะเห็นได้จากการมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็น
ประจ าทุกปี และมหาวิทยาลัยบูรพายังได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 6 ความร่วมมือ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงการลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ 2564 

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
 

9. งบประมาณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยการก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายและวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดการหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จ านวน 1,847.11 ล้าน
บาท และมีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 2,921.81 ล้านบาท สัดส่วนงบประมาณจากรัฐบาลต่อ
งบประมาณเงินรายได้เท่ากับ 38.73 : 61.27 มหาวิทยาลัยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,973.32 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 
4,428.24 ล้านบาท ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 545.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12.31 
 

 
 

แผนภูมิแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 - 2564 
ที่มา : งบแสดงผลการด าเนินงาน
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รายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 - 2564

รายได้ ค่าใช้จ่าย
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567                 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2567) 
 
กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567           
โดยถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาไปยังส่วนงานและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ดังกล่าวเป็นปีที่ 2  ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ณ ปัจจุบัน 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2567 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมตามผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง  นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 ข้อ 8 ก าหนดให้
น านโยบายไปใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือ
จากผู้รับผิดชอบแพลตฟอร์ม (Platform Manager) และหัวหน้าส่วนงานในการพิจารณาทบทวนโปรแกรม             
Key Results (KR) ค่าเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2567 รวมถึงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในการประเมินตนเองของกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

ส าหรับขั้นตอนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2567  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2567) เริ่มจากการที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยการทบทวนและหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย Platform Manager ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบแพลตฟอร์ม เพ่ือก าหนดแนวทางและ
รูปแบบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้น าเสนอตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 พร้อมผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ข้อมูลแผนพัฒนาด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และ
นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาของสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทบทวนร่วมกันในการสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มากะธานี รีสอร์ท เกาะหมาก จ.ตราด  
จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7 /2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพ่ือร่วมกันพิจารณาภาพรวมของ 

 



 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาผู้บริหารเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือ
แจ้งทุกส่วนงานให้น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนไปพิจารณาและหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร
ภายในส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบแนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมายังกองแผนงานผ่านระบบ Google Sheet จากนั้นกองแผนงานจึงได้
รวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน น าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ Platform Manager พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง  แล้วจึงน าข้อมูลมาจัดท าสรุปภาพรวมของข้อเสนอแนะทั้งหมด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  พร้อมทั้งน าเสนอ Platform 
Manager พิจารณาและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  แล้วจึงน ามาจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2566 – 2567) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาและขอความเห็นชอบ  จากนั้นจึงจะได้น ามาถ่ายทอดโดยการเผยแพร่และประกาศใช้ต่อไป 
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เริ่มต้น

มหาวิทยาลัยจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารส่วนงาน และผู้เก่ียวข้อง

Flowchart การทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 - 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567) 

ปรับปรุงขอ้มูล
ตามข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2566 - 2567) ตามข้อเสนอแนะของ Platform Manager

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567)

พ.ค. 65

ม.ิย. 65

ปรับปรุงขอ้มูลตาม
ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยทบทวนผลการด าเนินงานรอบปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้มาจัดท า                
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 - 2567  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567)

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปรับปรุง               
ต่อผู้บริหารส่วนงานพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

(ผ่านระบบ Google Form)

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปรับปรุง                
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ Platform Manager 
พิจารณา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา               

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

มหาวิทยาลัยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะเสนอ Platform Manager พิจารณา 

พ.ศ.-ม.ิย. 65

น าข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา           
ฉบับปรับปรุง ที่ได้จากการประชาพิจารณ์ต่อ 

Platform Manager

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้จากการท าประชาพิจารณ์

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือประชาพิจารณ์

ปรับปรุงขอ้มูล
ตามข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงขอ้มูล
ตามข้อเสนอแนะ

ส.ค. 65

ส.ค. 65

ก.ค.65

ก.ค. - ส.ค. 65

ส.ค. - ก.ย. 65

มิ.ย. 65

ม.ิย. 65

ม.ิย. 65

ก.ค.65

ก.ค.65

ก.ค.65
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ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้องในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2566 – 2567) 

 

        

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย  
(Thailand’s SDG Roadmap) 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2567 

แผนพัฒนาด้านการอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                     
วิจัยและนวัตกรรม 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพาของสภามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2569 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2567  

(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2566 – 2567) 

 

มหาวิทยาลัยทบทวนแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับ
ปรับปรุง) ภายใตโ้ครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University)  
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2567)  ได้ปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 -2567  จากจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเป็นกรอบแนวทางและแผนที่ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ให้
เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร  โดยการก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีส่วน
ร่วม  ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนส าคัญต่อการเดินหน้าไปสู่ความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัย  และจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต  มหาวิทยาลัยจึงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (Disruption) ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย  ประกอบกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ที่ได้เข้าสู่ปีที่ 3  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้มีการทบทวน
เพื่อปรับปรุง           แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของเศรษฐกิจและสังคม  รวมไปถึงความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องของประเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับความ
เปลี่ยนแปลง และเพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจที่ก าหนดไวต้ามแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม ดังนี ้

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 

 
โดย “ขุมปัญญาตะวันออก” หรือ W.E. (Wisdom of the East) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลัก

ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พึ่งเพื่อการพัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ 
วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมี
ส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ (Mission)   
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดพันธกิจไว้ 4 ด้าน ดังนี ้ 

1)  ด้านการจัดการศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้าง
เสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2)  ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการ
ให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก” 

W.E. (Wisdom of the East) BURAPHA 
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3)  ด้านการพัฒนาชุมชน ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  โดย
ครอบคลุมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

4)  ด้านบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืน 

ค่านิยม (Value)   
“B-U-R-A-P-H-A” ซึ่งมีนิยามและความหมายของแต่ละตัวอักษรย่อดังนี ้

B= Benevolence - ส านึกดี  
U = Unity - มีใจเป็นหนึ่ง  
R = Responsibility - คิดถึงสังคม  
A = Active - ท าตนใฝ่เรียนรู้  
P = Participation - อยู่อย่างมีส่วนร่วม  
H = Happiness - ครบถ้วนความสุข  
A = Agility - พร้อมปรับทุกสถานการณ ์ 

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)  
“ONE” ซึ่งมีนิยามและความหมายของแต่ละตัวอักษรย่อดังนี ้

O = Oneness - ความเป็นหนึ่งเดียว  
N = Network - สร้างเครือข่าย  
E = Excellent - ความเป็นเลิศ 

 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 คือ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก” W.E. 
(Wisdom of the East) BURAPHA  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้เดินหน้าองค์กรเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายด้วย BUU Strategic Objectives ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี ้
 

BUU  Strategic Objectives 

1. แสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และภาคตะวันออก 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล 
3. ผลิตบุคลากรคณุภาพสูงและผู้ประกอบการ Startup สนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก 
4. เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน  
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การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ 
 

จากการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับส่วนงาน  
  และผู้เกี่ยวข้องจึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้  

BUU  Strategic Objectives 
1.  แสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และภาคตะวันออก 
2.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล 
3.  ผลิตบุคลากรคุณภาพสูงและผู้ประกอบการ Startup สนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก 
4.  เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินตนเองและระดับความส าเร็จ  
(Rubrics of success) ของการประเมินตนเอง 

Rubric เป้าหมาย
ปี 64 

เป้าหมาย
ปี 65 

 Rubric 
(ปรับปรงุ) 

เป้าหมาย
ปี 66 

เป้าหมาย
ปี 67 

ความ
สอดคล้องกับ 
Strategic 

Obj. 
1. Times Higher 
Education (THE) 

Asia Rankings 

401-500 350-400  KPI A1 คะแนนรวม         
ของ Times Higher 
Education (THE) World 
Rankings (คะแนนเต็ม 
500 คะแนน รวมท้ัง 5 
pillars) 

200 300 1,2,3,4 
 

2. จ านวนงานวิจัยท่ี
สร้าง TRL / SRL 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

10 เร่ือง 10 เร่ือง  KPI A2 คะแนนการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน (EdPex) 

250 300 2,3,5 
 

3. คะแนนการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
สถาบันตามเกณฑ์ 
(EdPex) (เทียบเคียง
กับปีที่ผ่านมา) 

150 
คะแนน 

200 
คะแนน 

 KPI A3 ร้อยละของรายได้
สุทธิ (Net income) ของ
มหาวิทยาลัย 
 

12 12 5 
 

4. ความยั่งยืนทาง
การเงิน 

   KPI A4 อัตราการได้งานท า
ของบัณฑิตที่มีรายได้ต่อ
เดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือน
ขั้นต่ าร้อยละ 20 (เทียบ
จากอัตราเงินเดือน
ข้าราชการ) ภายใน 1 ปี 

63 
 

69 1,3 
 

   4.1 การเติบโตของ
รายได้ 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6  

   4.2 Net Income ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

 

    KPI A5 จ านวนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มี TRL 
ระดับ 7 ขึ้นไป ที่สามารถ
ถ่ายทอดและสร้างมูลค่า
ให้กับอุตสาหกรรม 

30 50 4 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนงานเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2567 และน าเสนอผลของการปรับแผนฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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แพลตฟอร์มส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 – 2567 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2567) 
 

 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 แพลตฟอร์ม มา
ตั้งแต่เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 จนกระท่ังการด าเนินงาน
ได้เข้าสู่ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ของแผนฯ  มหาวิทยาลัยจึงได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โปรแกรม วัตถุประสงค์ของโปรแกรม ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของโปรแกรม  โดยก าหนดให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 
ยังคงแพลตฟอร์มการด าเนินงานของทั้ง 3 แพลตฟอร์ม  แต่ปรับตัวชี้วัดความส าเร็จจาก Objectives and Key 
Results : OKR  มาเป็นการวัดความส าเร็จด้วย Key Performance Indicator : KPI  เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดในระดับ
แพลตฟอร์ม และระดับโปรแกรม และให้ใช้รูปแบบการด าเนินงานในลักษณะชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์มรูป
แบบเดิม เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้ก าหนดไว้  
มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาและจัดท ารายละเอียดของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด (KPI) ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพลตฟอร์ม 1 แพลตฟอร์ม 2 แพลตฟอร์ม 3

Platform 3  

กำรพัฒนำสู่องค์กร
ประสิทธิภำพสูง 
เพื่อกำรเติบโต 
อย่ำงยั่งยืน 

 

Platform 2   

กำรเป็นกลไกหลกั 
ในกำรขับเคลื่อน

อุตสำหกรรม
เป้ำหมำย               

และเป็นที่พึ่ง            
ในกำรพัฒนำพ้ืนที่           

ภำคตะวันออก 
อย่ำงยั่งยืน 

Platform 1         
กำรยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำ 
สู่มำตรฐำนสำกล 

และกำรสร้ำงบุคลำกร
คุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำร 

ของพื้นที่             
ภำคตะวันออก 
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2566 2567

KPI B1 จ ำนวนหลักสูตรมีปริญญำท่ีได้รับกำรรับรองระดับสำกล 
(นับสะสม)

หลักสูตร 4 6

KPI B2 จ ำนวนนิสิตแลกเปล่ียน (inbound + outbound) คน 240 240

ต่อจ ำนวนนิสิตท้ังหมด (New)

KPI B3 จ ำนวนอำจำรย์แลกเปล่ียน (inbound +outbound) คน 15 15

 ต่อจ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด (New)

KPI B4 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) หลักสูตร 70 100
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ EEC model (นับสะสม)

KPI B5 ร้อยละของหลักสูตรปริญญำตรีท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 60 70

ตำมแนวทำงของ CWIE / EEC model
KPI B6 อัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิตในพ้ืนท่ีบริกำรของมหำวิทยำลัย ร้อยละ 70 80
KPI B7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (New) ระดับ 4.3 4.5

KPI B8 จ ำนวนผลงำนหรือกิจกรรมสนับสนุนอุตสำหกรรม เร่ือง 30 40

 (ท่ีปรึกษำ/ช่วยเหลือ) (New)

KPI B9 จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีมี TRL ระดับ 7 ข้ึนไป (New) เร่ือง 10 20

*KPI B10 ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยท่ีไปถ่ำยทอด/แลกเปล่ียน
ควำมรู้สู่ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม (Talent Mobility) (New)

ร้อยละ 5 5

KPI B11 จ ำนวนกิจกรรมท่ีน ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมท่ีน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำพ้ืนท่ี (New)

กิจกรรม/
โครงกำร

50 80

***KPI B12 จ ำนวนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (SDG related) (New)

เร่ือง/โครงกำร 50 80

KPI B13 คะแนนกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษษภำยในระดับ
สถำบันตำมเกณฑ์ Edpex

คะแนน 250 300

KPI B14 กำรเติบโตของเงินรำยได้ ร้อยละ 3 3
(ร้อยละกำรเติบโตของเงินรำยได้มหำวิทยำลัยจำกแหล่งเงินรำยได้)

KPI B15 คะแนนกำรประเมิน Green University คะแนน 5,500 6,000

Obj.1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล

Obj.2 ผลิตบุคลำกรคุณภำพตอบสนองควำมต้องกำรพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

1. กำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
สู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกร
คุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Obj.1 เป็นสถำบันอุดมศึกษำหลักในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
พ้ืนท่ีภำคตะวันออกด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม

Obj.1 เป็นองค์กรท่ีมีกำรบริหำรจัดกำร ท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีและมี
ประสิทธิภำพสูง

3. กำรพัฒนำ
สู่องค์กรประสิทธิภำพ
สูงเพ่ือกำรเติบโต
อย่ำงย่ังยืน

Obj.2 เป็นสถำบันอุดมศึกษำหลักในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเชิงเศรษฐกิจสังคม ตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

2. กำรเป็นกลไกหลัก
ในกำรขับเคล่ือน
อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยและเป็นท่ีพ่ึง
ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก
อย่ำงย่ังยืน

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2567
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567)

หมำยเหตุ  New  หมำยถึง ตัวช้ีวัดใหม่ท่ีมีกำรบรรจุในแผนยุทธศำสตร์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2567 
              *      หมำยถึง ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์กำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัยของ สปอว. (กลุ่มท่ี 2 Technology & Innovation) 
              **    หมำยถึง ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดอันดับ THE World University Rankings
              ***   หมำยถึง ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดอันดับ THE Impact Rankings และ Green University

หน่วยวัด
ปีงบประมำณ

ตัวช้ีวัดส ำคัญควำมส ำเร็จด้ำน
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 Platform 1 การยกระดับคณุภาพการศึกษาสูม่าตรฐานสากลและการสรา้งบุคลากรคณุภาพสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวนัออก 
 

 

Obj.1 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

KPI B1  จ านวนหลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล (นับสะสม) 
KPI B2  จ านวนนิสิตแลกเปล่ียน (inbound + outbound) ต่อจ านวนนิสิต     
           ทั้งหมด (New) 
KPI B3  จ านวนอาจารย์แลกเปล่ียน (inbound +outbound) ต่อจ านวน 
           อาจารย์ทั้งหมด (New) 

Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล 
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และแรงงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
       ทั้งระดับพ้ืนที่และระดับสากล 

KPI C1 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) เพื่อพัฒนำทักษะ (Re-skill/ Up-skill/ 
          New skill) (นับสะสม) 
KPI C2 จ ำนวนแรงงำนท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ (Re-skill / Up-skill/ New skill)  
          (กำรอบรม 15 ชม.= 1 คน) 
KPI C3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้รับกำรรับรองสมรรถนะ (นับเฉพำะสำขำท่ีมีวิชำชีพ) 

Program 2 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
Obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
**KPI C4 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยท่ีถูกจัดล ำดับใน 500  
            ล ำดับแรกของโลก 
   KPI C5  จ ำนวนครั้งในกำรน ำเสนอตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยในกิจกรรมระดับสำกล 
**KPI C6 จ ำนวน Visiting Professor/Visiting Scholar (New) 
**KPI C7 จ ำนวนผู้เรียนในระดับปริญญำตรีขึ้นไปท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ (New) 
***KPI C8 จ ำนวนกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ SDG และมีกำรน ำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ  
          บนเว็บไซต์ sustainability.buu.ac.th (New) 

 Obj.2 ผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก 
KPI B4  จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการด าเนินงาน 
           ตามรูปแบบ EEC model (นับสะสม) 
KPI B5  ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
           ของ CWIE / EEC model 
KPI B6  อัตราการได้งานท าของบัณฑิตในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 
KPI B7  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (New) 

Program 3 พัฒนาก าลังคนระดับสงูรองรับระบบเศรษฐกจิในพื้นที่ภาคตะวันออก 
Obj. พัฒนาหลักสูตรสร้างก าลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพื้นที ่
KPI C9  จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่รับนิสิตเข้ำโครงกำร CWIE / EEC model (นับสะสม) 
KPI C10 ร้อยละของสถำนประกอบกำรในพื้นท่ีภำคตะวันออกที่รับนิสิตเข้ำโครงกำร CWIE/EEC model 

Program 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
Obj. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
KPI C11  จ ำนวนรำยวิชำ BUU – MOOCs (นับสะสม) 
KPI C12  จ ำนวนผู้ใช้บริกำร BUU – MOOCs 
KPI C13  จ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบ Credit Bank 

Program 5 พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร 
Obj. พัฒนาหลักสูตรส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ 
*KPI C14 จ ำนวนหลักสูตรเฉพำะท่ีมีปริญญำ (Degree program) ท่ีใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม   
             เพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร  
 KPI C15 จ ำนวนผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) ท่ีมีกำรด ำเนินงำน 
             ตำมรูปแบบ EEC model/CWIE 
*KPI C16 จ ำนวนนิสิตและศิษย์เก่ำท่ีเป็นผู้ประกอบกำร (ในรอบ 5 ปีกำรศึกษำ) (New) 
*KPI C17 จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ (New) 
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Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศกึษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการ 
                ของพ้ืนทีภ่าคตะวันออก ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค ์5 โปรแกรม โดยมีค่าเป้าหมาย ดังนี ้

 

Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการ 
                ของพื้นที่ภาคตะวันออก 

Obj.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 
66 67 

KPI B1   จ านวนหลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล (นับสะสม) 4 6 
KPI B2   จ านวนนิสิตแลกเปลี่ยน (inbound + outbound) ต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด  240 240 
KPI B3   จ านวนอาจารย์แลกเปลี่ยน (inbound +outbound) ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  15 15 

 
 

Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล 
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งระดับพื้นที่และระดับสากล 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 
66 67 

KPI C1 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพ่ือพัฒนาทักษะ (Re-skill/ Up-skill/ New skill)  
(นับสะสม) 

100 200 

KPI C2 จ านวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาทักษะ (Re-skill / Up-skill/ New skill) (การอบรม 15 ชม.= 1 คน) 6,000 12,000 
KPI C3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ (นับเฉพาะสาขาที่มีวิชาชีพ) 100 100 
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Program 2 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

Obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 
66 67 

**KPI C4 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดล าดับใน 500 ล าดับแรกของโลก 15 20 
   KPI C5 จ านวนครั้งในการน าเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล 150 200 
**KPI C6 จ านวน Visiting Professor/Visiting Scholar (New) 10 20 
**KPI C7 จ านวนผู้เรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปท่ีเป็นชาวต่างชาติ (New) 500 700 
***KPI C8 จ านวนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDG และมีการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ sustainability.buu.ac.th (New) 50 60 

 

Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการ    
                ของพื้นที่ภาคตะวันออก 
Obj.2 ผลิตบุคลากรคณุภาพตอบสนองความต้องการพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ผลสัมฤทธิ ์ ปีงบประมาณ 

66 67 
KPI B4 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการด าเนินงานตามรูปแบบ EEC model (นับสะสม) 70 100 
KPI B5 ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE / EEC model 60 70 
KPI B6 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 70 80 
KPI B7 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (New) 4.3 4.5 
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Program 3 พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก 

Obj. พัฒนาหลักสตูรสร้างก าลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 
ผลสัมฤทธิ ์

ปีงบประมาณ 
66 67 

KPI C9   จ านวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE / EEC model (นับสะสม) 600 600 
KPI C10   ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE/EEC model 40 50 

 

Program 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 

Obj. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 
66 67 

KPI C11   จ านวนรายวิชา BUU – MOOCs (นับสะสม) 20 30 
KPI C12 จ านวนผู้ใช้บริการ BUU – MOOCs 1,000 1,500 
KPI C13 จ านวนผู้ใช้บริการระบบ Credit Bank 150 250 
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Program 5 พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร 

Obj.พัฒนาหลักสูตรส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 

66 67 
*KPI C14 จ านวนหลักสูตรเฉพาะที่มีปริญญา (Degree program) ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการ 
30 40 

 KPI C15   จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการอบรมหลักสตูรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มกีารด าเนินงานตาม
รูปแบบ EEC model/CWIE 

1,000 1,500 

*KPI C16   จ านวนนิสิตและศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ (ในรอบ 5 ปีการศึกษา) (New)  1,538 1,538 
*KPI C17 จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนนุสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New) 25 ล้านบาท 30 ล้านบาท 
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 Obj.2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในการพัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจสังคม
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Platform 2 การเปน็กลไกหลักในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นทีพ่ึ่งในการพฒันาพืน้ที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยนื 

Obj.1 เป็นสถาบันอุดมศกึษาหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

KPI B8  จ านวนผลงานหรือกิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรม  
           (ที่ปรึกษา/ช่วยเหลือ) (New)  
KPI B9  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี TRL ระดับ 7 ขึ้นไป (New) 
KPI B10 ร้อยละของจ านวนอาจารย์และนักวิจัยท่ีไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน  
           ความรู้ 
            สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent Mobility) (New) 
Program 6 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย   
               วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
Obj. ส่งเสริมการเพ่ิมระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
       ผู้ประกอบการ 
KPI C18 จ ำนวนสถำนประกอบกำร/ผู้ประกอบท่ีไดร้ับกำรรับกำรพฒันำ (outside in และ  
            inside out) (New) 
**KPI C19 Industrial (ล้ำนบำท) (New) 
*KPI C20 จ ำนวนควำมร่วมมือเพือ่พัฒนำผู้ประกอบกำรและส่งเสรมิกำรสร้ำงนวัตกรรม 
(New) 
*KPI C21 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
             ของสถำบันอุดมศึกษำ (ล้ำนบำท) (New) 

Program 7 ยกระดบัคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือ     
               การท าวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 
Obj. การเพ่ิมจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
**KPI C22 จ ำนวนงำนวิจัยท่ีมีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงชำติ และเผยแพร่ใน  
              ฐำนข้อมูล Scopus/ISI ควอไทล์ 1-4 
**KPI C23 ร้อยละของจ ำนวนนักวิจัยที่มีค่ำเฉลี่ยดัชนีคณุภำพ (H-index) รวมเท่ำกับ 10  
              ขึ้นไป 
 
 

 

 Obj.2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในการพัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจสังคม
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

KPI B11 จ านวนกิจกรรมที่น าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนา 
            พื้นที่ (New)  
KPI B12 จ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/โครงการบริการวิชาการ  
            ที่ก่อให้เกิดผลกระทบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG related) (New) 
 

Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
Obj. เพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน 
KPI C24 ร้อยละของครัวเรือนท่ีใช้องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยและมีรำยได้เพิม่ขึ้น 
            จ ำนวน 5,000 บำท/ครัวเรือน/เดือน (New) 
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 Platform 2 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างย่ังยืน 
                 ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค ์3 โปรแกรม โดยมีค่าเป้าหมาย ดังนี ้
 

Platform 2 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่นอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นท่ีพึ่งในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างย่ังยืน 

Obj.1 เป็นสถาบันอุดมศกึษาหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 
66 67 

 KPI B8   จ านวนผลงานหรือกิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรม (ที่ปรึกษา/ช่วยเหลือ) (New) 30 40 
 KPI B9   จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี TRL ระดับ 7 ขึ้นไป (New) 10 20 
*KPI B10 ร้อยละของจ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

(Talent Mobility) (New) 
5 5 

 

Program 6 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วยวทิยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

Obj. ส่งเสริมการเพิ่มระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ปีงบประมาณ 
66 67 

   KPI C18   จ านวนสถานประกอบการ/ผู้ประกอบท่ีได้รับการรับการพัฒนา (outside in และ inside out) (New) 500 550 
**KPI C19   Industrial income (ล้านบาท) (New) 330 370 
  *KPI C20   จ านวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (New) 25 25 
  *KPI C21   งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบัน อุดมศึกษา (ล้านบาท) (New) 30 50 
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Program 7 ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการท าวิจัยกับสถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศ 

Obj. การเพิ่มจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 
66 67 

**KPI C22 จ านวนงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ และเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus/ISI                  
ควอไทล์ 1-4 

50 70 

**KPI C23 ร้อยละของจ านวนนักวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ (H-index) รวมเท่ากับ 10 ขึ้นไป 1.5 1.5 
 

Platform 2 การเปน็กลไกหลักในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นทีพ่ึ่งในการพฒันาพืน้ที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยนื 

ObJ.2 เป็นสถาบันอุดมศกึษาหลักในการพัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 

66 67 
     KPI B11 จ านวนกิจกรรมที่น าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ (New) 50 80 
***KPI B12 จ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลกระทบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG related) 

(New) 
50 80 

 

Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

Obj. เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ปีงบประมาณ 
66 67 

KPI 1**   ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/ครัวเรือน/ปี 50 75 
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Platform 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 Platform 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

KPI B13 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx  
KPI B14 การเติบโตของเงินรายได้ (ร้อยละการเติบโตของเงินรายได้มหาวิทยาลัยจากแหล่งเงินรายได้) 
KPI B15 คะแนนการประเมิน Green University 

Program 9 มุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
Obj. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร 

KPI C25  จ ำนวนส่วนงำนท่ีได้รับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยในระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 200 คะแนนข้ึนไป 
KPI C26  มีระบบพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development) (New) 
 

Program 10 พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ – รายจ่าย 
Obj. สร้างสมความมัน่คงทางการเงินขององค์กร 
KPI C27  จ ำนวนส่วนงำนท่ีมีกำรบริหำรเงินโดยมีรำยจ่ำยไม่เกินกว่ำรำยได ้
KPI C28  จ ำนวนส่วนงำนท่ีผ่ำนเกณฑ์ NI – 12 (Net Income 12 %) 
 
 

Program 11 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
***KPI C29  จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนมหำวิทยำลัยสีเขียว 
***KPI C30  จ ำนวนงบประมำณท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมยั่งยนื (green university) (ล้ำนบำท) (New) 

Obj.1 เป็นองค์กรทีม่ีการบริหารจัดการที่มีผลการด าเนินงานที่ดีและมีประสทิธิภาพสูง 
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  Platform 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธภิาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์  3 โปรแกรม   
                          และมีค่าเป้าหมาย ดังนี ้

 

Platform 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

Obj. เป็นองค์กรที่มกีารบริหารจัดการที่มีผลการด าเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 

66 67 
KPI B13   คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx 250 300 
KPI B14   การเติบโตของเงินรายได้ (ร้อยละการเติบโตของเงนิรายได้มหาวิทยาลัยจากแหล่งเงินรายได้) 3 3 
KPI B15   คะแนนการประเมิน Green University 5,500 6,000 

 

Program 9 มุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 

Obj. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานขององค์กร 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 
66 67 

KPI C25    จ านวนส่วนงานที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx 200 
คะแนนขึ้นไป 

15 20 

KPI C26    มีระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) (New) 1 - 
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Program 10 พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ – รายจ่าย 

Obj. สร้างสมความมั่นคงทางการเงินขององค์กร 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ปีงบประมาณ 
66 67 

KPI C27 จ านวนส่วนงานที่มีการบริหารเงินโดยมีรายจ่ายไม่เกินกว่ารายได้ 25 30 
KPI C28 จ านวนส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์ NI – 12 (Net Income 12 %) 25 30 

 

 

Program 11 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

Obj. สนับสนุนใหม้หาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

ผลสัมฤทธิ ์ ปีงบประมาณ 
66 67 

***KPI C29 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว 110 120 
***KPI C30 จ านวนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืน (green university) (ล้านบาท) (New) 55 60 

 

หมายเหตุ   New  หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ที่มีการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567  

                *       หมายถึง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของ สปอว. (กลุ่มที่ 2 Technology & Innovation)  

                **     หมายถึง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับ THE World University Rankings 

                ***    หมายถึง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับ THE Impact Rankings และ Green University 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2567 

  การติดตามและประเมินผลมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือมุ่ ง เน้นให้ เกิดผลสัมฤทธิ์และเ อ้ือให้ เกิด              
ความรับผิดชอบต่องาน (Result-based Accountability) เพ่ือใช้เป็นกลไกในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
(Trust) และสร้างธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ โดยสามารถวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลในลักษณะการเรียนรู้แบบสองวงจร (Double 
Loop Learning) ซึ่งมิใช่เพียงแต่เป็นการติดตามและประเมินผลว่าส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  แต่
ต้องมีการติดตามและประเมินผลโดยสามารถวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับส าหรับการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานด้วย ดังนั้น      
จึงจ าเป็นต้องอาศัยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดี มีความครบถ้วน และสามารถเข้าถึงได้ (Open data access) 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ทันเวลาและสามารถปรับปรุงการด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นระบบ  
  แผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงน าเครื่องมือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างาน Key Performance 
Indicator (KPI) มาใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานที่สามารถสะท้อนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แสดงให้เห็นผลการด าเนินงานในลักษณะที่เป็นรูปธรรม และเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจน  
โดยเป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งยังใช้เป็น
แนวทางในการก ากับทิศทางของการด าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วนและทุกระดับ  โดยมีการ
ตั้งเป้าหมาย (Objective) และก าหนดตัววัดผลหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ Key Performance Indicator (KPI) 
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลได้ในทุกระดับ ดังนี้ 

1) ระดับแพลตฟอร์ม (Platform) : ตัวชี้วัด (KPI) มีการระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของ
แพลตฟอร์มเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรม (Program) 

2) ระดับโปรแกรม (Program) : ตัวชี้วัด (KPI)  มีการระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของ
โปรแกรมเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรมย่อย (Sub-program) 

ในการติดตามเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดมหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการวัดผลและติดตาม           
ความคืบหน้าเป็นระยะ โดยให้มีรอบการติดตามเป็นรายไตรมาสเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 เพ่ือให้   
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผลลัพธ์จากการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ตามกรอบเวลาที่ชัดเจน  รวมถึงเพ่ือให้เกิดความ
ยืดหยุ่น ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานเพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกด้วยข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน  ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จึงมีการก าหนด   
แนวทางการติดตามและประเมินผลตั้งแต่ระดับแพลตฟอร์มลงไปสู่ระดับโปรแกรม ด าเนินการผ่านกลไก
คณะกรรมการ (Platform’s Steering Committee) โดยมีผู้รับผิดชอบแพลตฟอร์ม (Platform manager) 
ท าหน้าที่หลักขับเคลื่อนการด าเนินการตาม KPI ที่ก าหนด  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จะน ามาใช้
ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี  มหาวิทยาลัยจึงได้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี การประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน 
ดังนั้น ข้อมูลผลการด าเนินงานจึงต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ การรายงานผลการด าเนินงาน  
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วนงานและส่วนกลางรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาสผ่านระบบ
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สารสนเทศเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  : 
SMPS (Strategy Performance Monitor System) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานผลการด าเนินงาน โดยให้
หัวหน้าส่วนงานลงนามรับรองผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร จากนั้นจึงมีการรับรองผลการด าเนินงาน
โดยผู้รับผิดชอบแพลตฟอร์ม (Platform Manager) และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาผลการด าเนินงานและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานในระยะถัดไป    

        ในการติดตามและประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ และเจตจ านงค์เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยและพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 
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ภาคผนวก   
1. รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้ วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2566 
2. BUU Strategic Objectives ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2566 – 2567 
3. ตัวชี้วดัและค่าเปา้หมายตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 – 2567  
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. 0011/2564 เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ถึง 2569 
5. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567  

Link : https://shorturl.asia/PmRcq หรือ QR- Code ด้านล่าง 
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1. รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา                
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดค าอธิบายตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

(ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KPI A1 คะแนนรวมของ Times Higher Education (THE) World Rankings 

 
เป้าหมาย :   110 คะแนน  (คะแนนเต็ม 500 คะแนน รวมทั้ง 5 pillars) 
 
ช่วงเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
ค าอธิบาย 
 ผลคะแนนจากการจัดล าดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก (World University Rankings) โดยสถาบัน             
Times Higher Education (THE) โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) การวิจัย 
(Research) การอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ความเป็นนานาชาติ (International outlook) และ รายได้จากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย (Industry income)  
 
วิธีค านวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล/ เอกสาร/ หลักฐาน) 
 https://www.timeshighereducation.com 
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KPI A2 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (EdPEX) 
 
เป้าหมาย : 250  คะแนน   
 
ช่วงเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค าอธิบาย 
 ผลคะแนนจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ด้วย “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ” (EdPEX)  ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ 
Malcom Baldrige National Quality Awards: MBNQA ซึ่งเป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA)  ซึ่งจะมีการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยคณะกรรมการทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
วิธีค านวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล/ เอกสาร/ หลักฐาน) 

รายงานผลการประเมิน (Feedback Report) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 และ EdPEx300 โดย ส านักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ/หรือ 
ผลการประเมินเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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KPI A3 ร้อยละของรายได้สุทธิ (Net income) ของมหาวิทยาลัย 
 
เป้าหมาย : ร้อยละ 12   
 
ช่วงเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค าอธิบาย  
 ร้อยละของรายได้สุทธิ (Net income) ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ร้อยละ 12 ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัด            
ที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารรายรับ-รายจ่าย เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์กร 
 
วิธีค านวณ 

  

Net income =
รายได้รวมปีปัจจุบัน-รายจ่ายรวมปีปัจจุบัน

รายได้รวมปีปัจจุบัน
×100 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล/ เอกสาร/ หลักฐาน) 
 ข้อมูลจากระบบรายงานสรุปฐานะทางการเงิน (https://balance.buu.ac.th) 
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KPI A4 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่มีรายได้ตอ่เดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ า ร้อยละ 20 
(เทียบจากอัตราเงินเดือนข้าราชการ) ภายใน 1 ปี  
 
เป้าหมาย : ร้อยละ 63  
 
ช่วงเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค าอธิบาย  
 ร้อยละของบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และมีรายได้ 
(รวมทั้งรายได้จากงานประจ าและอาชีพอิสระ) ต่อเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ า ร้อยละ 20 โดยเปรียบเทียบจาก
อัตราเงินเดือนข้าราชการ 
 
วิธีค านวณ 

วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือนข้าราชการขั้นต่ า อัตราเงินเดือนที่สูงกว่าเงินเดือน
ข้าราชการขั้นต่ า ร้อยละ 20 

ปริญญาตรี 13,300 บาท 17,410 บาท 
ปริญญาโท 17,410 บาท 20,892 บาท 
ปริญญาเอก 20,000 บาท 24,000 บาท 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล/ เอกสาร/ หลักฐาน) 
 ข้อมูลจากระบบภาวการณ์หางานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (https://job.buu.ac.th) 
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KPI A5 จ านวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี TRL ระดับ 7 ขึ้นไป ที่สามารถถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าให้กับอุตสาหกรรม 
 
เป้าหมาย : 30  ชิ้นงาน   
 
ช่วงเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานทีมี่ TRL (Technology Readiness Level) ระดับ 7 ขึ้นไป หมายถึง งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผล
ของการพัฒนาขั้นสุดท้าย โดยผลของการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสุดท้ายไดผ้่านการสาธิตในสภาวะท างาน
จริง ซึ่งสภาวะท างานจริง (operational environment) หมายถึงสภาพแวดล้อมจริงในการท างานของระบบ ที่ไม่
สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องต่อความส าเร็จ/ ล้มเหลวในการท างานของระบบได้ ส าหรับเอกสารประกอบ
ของต้นแบบระดับ TRL 7 ประกอบด้วย วิธีการทดลอง และผลการทดสอบระบบต้นแบบ (prototype system)               
ในสภาวะแวดล้อมการท างานจริง (operational environment) ที่สอดคล้องกับความต้องการที่จะประยุกต์ใช้งาน 
 โดยผลงานดังกล่าวจะต้องมีการถ่ายทอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และสามารถสร้าง
มูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ 
 
วิธีค านวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษ                  
ภาคตะวันออก/หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล/ เอกสาร/ หลักฐาน) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ TRL ของงานวิจัยทั้งหมดจาก กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม/ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ ส่วนงาน 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

(ระดับแพลตฟอรม์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
KPI B1 จ ำนวนหลักสูตรมีปริญญำที่ได้รับกำรรับรองระดับสำกล (นับสะสม) 
 
เป้ำหมำย : 4 หลักสูตร  
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 
ค ำอธิบำย 
 หลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล หมายถึง หลักสูตรปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่ได้รับ
การรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น AUN-QA, WFME, ABEST21 หรือ ABET 
เป็นต้น 
 
วิธีค ำนวณ 
 นับจ านวนแบบสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (http://tqf.buu.ac.th) 
 หนังสือรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก 
Obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
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Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก 
Obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

 
KPI B2 จ ำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน (inbound + outbound) ต่อจ ำนวนนิสิตทั้งหมด 
เป้ำหมำย :  240 คน (ร้อยละ 1 ของจ ำนวนนิสิตคงอยู่ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยบูรพำ) 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย   
 นิสิตแลกเปลี่ยน (Outbound) หมายถึง นิสิต/ผู้เรียนจำกมหำวิทยำลัยบูรพำตั้งแต่ระดับปริญญำตรี  
ขึ้นไป ที่มีการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไปศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม หรือท าวิจัย 
(ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ) ณ สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัยที่เป็นคู่สัญญา       
ในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษา         
ที่เป็นคู่สัญญา หรือสถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัยในต่างประเทศที่ไม่เป็นคู่สัญญา หรือได้รับทุนจากส่วนงาน
ภายในหรือภายนอกเพ่ือด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น 

นิสิตแลกเปลี่ยน ( Inbound) หมายถึง นิสิต/ผู้ เรียนชำวต่ำงชำติตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไป           
จากสถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัยที่เป็นคู่สัญญาในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยบูรพา หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ไม่เป็นคู่สัญญา หรือได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้ารับ
การศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม หรือท าวิจัย  (ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ)                
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
วิธีค ำนวณ 
 

จ านวนนิสิต/ผู้เรียนแลกเปลี่ยนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (inbound +outbound) 

จ านวนนิสิต/ผู้เรียนคงอยู่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

×100  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา / ผู้ช่วยอธิการบดี            
ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ข้อมูลนิสิตแลกเปลี่ยนทั้ง  inbound และ outbound ทั้งหมดจาก กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา/ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ ส่วนงาน 
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Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก 
Obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

 
KPI B3 จ ำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยน (inbound +outbound) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 
 
เป้ำหมำย :  15 คน (ร้อยละ 1 ของจ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยทั้งหมดของมหำวิทยำลัยบูรพำ) 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 
ค ำอธิบำย   
 อำจำรย์แลกเปลี่ยน (Outbound) หมำยถึง อำจำรย์/นักวิจัยมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่มีการเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือไป เข้ารับการฝึกอบรม หรือท า(ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ               
การเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ) ณ  สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัยที่เป็นคู่สัญญาในต่างประเทศภายใต้เงื่อนไข
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาที่ เป็นคู่สัญญา หรือ
สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย ในต่างประเทศที่ไม่เป็นคู่สัญญา หรือได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 อำจำรย์แลกเปลี่ยน (Inbound) หมำยถึง อำจำรย์/นักวิจัย จำกสถำบันกำรศึกษำ/ สถำบันวิจัยใน
ต่ำงประเทศ ที่เป็นคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา หรือได้รับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีการเดินทางมาเข้าในราชอาณาจักร หรือสถาบันการศึกษา/ 
สถาบันวิจัยในต่างประเทศที่ไม่เป็นคู่สัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม หรือท า(ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ)  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
วิธีค ำนวณ 

จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยนในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (inbound +outbound) 

จ านวนอาจารย์/นักวิจัย (ไม่นับลาศกึษาต่อ) ทั้งหมดของมหาวทิยาลัยบูรพา ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566
×100  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/  
หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน)  
 ข้อมูลอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ outbound ทั้งหมดจาก กองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล / ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ ส่วนงาน 
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Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก 
Obj.2  ผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการพื้นท่ีภาคตะวันออก 

 
KPI B4 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) ทีม่ีกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ EEC 
model (นับสะสม) 
 

 
เป้ำหมำย : 70 หลักสูตร  
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการด าเนินงานตามรูปแบบ EEC Model หมายถึง 
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่เน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
ตามหลักการอุปสงค์น า (Demand driven) โดยเกิดจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและ
สถานประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ          
ในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 
 
วิธีค ำนวณ 
 นับจ านวนสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ประกาศ/มติจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 มติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
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Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นทีภำคตะวันออก 
Obj.2  ผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการพื้นท่ีภาคตะวันออก 

 
KPI B5 ร้อยละของหลักสูตรปริญญำตรีที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงของ CWIE / 
EEC model 
 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 60 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 หลักสูตรปริญญำตรีที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ EEC model หมายถึง หลักสูตรที่มีการ
ด าเนินการร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต ตั้งแต่การร่วมก าหนดความต้องการ การสนับสนุนเครื่องมือ วิทยากร การร่วม
คัดเลือกผู้เรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนการฝึกงาน และการรับบัณฑิตเข้าท างานทันทีหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา โดยหมายรวมถึงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่มีสัญญาการรับเข้าท างาน
ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรปริญญำตรีที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงของ CWIE (Cooperative and Work 
Integrated Education)  หมายถึ ง  หลักสูตรที่มีการด า เนินการในลักษณะร่วมผลิตบัณฑิต ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมเสริมเพ่ือให้บัณฑิตมี
ความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการท างานจริง มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาอาชีพ
ในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับต าแหน่งงานในอนาคต โดยเป็นไปตามเกณฑท์ีฝ่่ายวิชาการก าหนด 
 
วิธีค ำนวณ 
 

จ านวนหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE / EEC model
จ านวนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด

 x 100 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 

ระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (http://tqf.buu.ac.th) 
มติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา 
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Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก 
Obj.2  ผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการพื้นท่ีภาคตะวันออก 

 
KPI  B6 อัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิตในพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัย  

 

 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 70 
 
ช่วงเวลำ : ปีการศึกษา 2565 
 
ค ำอธิบำย 
 การได้งานท าของบัณฑิตในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย หมายถึง จ านวนบัณฑิต (ปริญญาตรี และ  
บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และได้งานท าในพ้ืนที่เขตจังหวัดภาคตะวันออก หรือพ้ืนที่
ภายในรัศมีไม่เกิน 350 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต หรือพ้ืนที่ภูมิล าเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษา 

พื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย 
จังหวัดในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย  รัศมี 350 กิโลเมตร 

1. กรุงเทพมหานคร 11. ตราด 21. ปราจีนบุรี 31. สมุทรปราการ 
2. กาญจนบุรี 12. ตาก 22. พระนครศรีอยุธยา 32. สมุทรสงคราม 
3. ก าแพงเพชร 13. นครนายก 23. พิจิตร 33. สมุทรสาคร 
4. ขอนแก่น 14. นครปฐม 24. พิษณุโลก 34. สระแก้ว 
5. จันทบุรี 15. นครราชสีมา 25. เพชรบุรี 35. สระบุรี 
6. ฉะเชิงเทรา 16. นครสวรรค์ 26. เพชรบูรณ์ 36. สิงห์บุรี 
7. ชลบุรี 17. นนทบุรี 27. มหาสารคาม 37. สุพรรณบุรี 
8. ชัยนาท 18. บุรีรัมย์ 28. ระยอง 38. สุรินทร์ 
9. ชัยภูมิ 19. ปทุมธานี 29. ราชบุรี 39. อ่างทอง 
10. ชุมพร 20. ประจวบคีรีขันธ์ 30. ลพบุรี 40. อุทัยธานี 

 
วิธีค ำนวณ (ค านวณจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม) 
 

จ านวนบัณฑิต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
และได้งานท าในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยภายในปี 2565

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
 x 100 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย/ หัวหน้าส่วนงาน  
 

 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ระบบภาวะการหางานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

มติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
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Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพ
สนองต่อควำมต้องกำรของพื้นที่ภำคตะวันออก 
Obj.2  ผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการพื้นท่ีภาคตะวันออก 

 
KPI B7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

เป้ำหมำย : 4.3 คะแนน 
 
ช่วงเวลำ : ปีการศึกษา 2565 
 
ค ำอธิบำย 

บัณฑิต หมายถึง ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากทุกคณะ/ วิทยาลัย 
ในปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยบูรพา  

ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
วิธีค ำนวณ (ค านวณจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม) 

 การวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในการ
ประเมิน ดังนี้  

4.21 – 5.00  หมายถึง   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
3.41 – 4.20  หมายถึง   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก  
2.61 – 3.40  หมายถึง   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง  
1.81 – 2.60  หมายถึง   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยู่ในระดับน้อย  
1.00 – 1.80  หมายถึง   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย/ หัวหน้าส่วนงาน  
 

 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 
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Platform 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเป็นที่พึ่งในกำร
พัฒนำภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน 
Obj.1  เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ีภาคตะวันออก
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
KPI B8 จ ำนวนผลงำนหรือกิจกรรมสนับสนุนอุตสำหกรรม (ที่ปรึกษำ/ช่วยเหลือ) 
 
เป้ำหมำย : 30 ผลงำน/กิจกรรม 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 ผลงำนหรือกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมทั้งที่เป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่เพื่อกำร
ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New S-curve) และอุตสำหกรรมที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้เกิดการพัฒนา  
การเติบโตทางธุรกิจ โดยการน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรมหาวิทยาลัย
บูรพา ไปให้ค าปรึกษา/ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้กระบวนการ
ด าเนินงานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ 
 
วิธีค ำนวณ 

-ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับค าปรึกษาของผู้ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม ทั้งหมดจากกองบริหารการวิจัย
และนวัตกรรม/ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ ส่วนงาน 
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Platform 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเป็นที่พึ่งในกำร
พัฒนำภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน 
Obj.1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ีภาคตะวันออก
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
KPI B9 จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มี TRL ระดับ 7 ขึ้นไป 
 
เป้ำหมำย : 10 ผลงำน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 งานวิจัยที่มี TRL (Technology Readiness Level) ระดับ 7 ขึ้นไป หมายถึง งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ผลของการพัฒนาขั้นสุดท้าย โดยผลของการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสุดท้ายได้ผ่านการสาธิตในสภาวะ
ท างานจริง ซึ่งสภาวะท างานจริง (operational environment) หมายถึงสภาพแวดล้อมจริงในการท างานของ
ระบบ ทีไ่ม่สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องต่อความส าเร็จ/ ล้มเหลวในการท างานของระบบได้ 

ส าหรับเอกสารประกอบของต้นแบบระดับ TRL 7 ประกอบด้วย วิธีการทดลอง และผลการทดสอบระบบ
ต้นแบบ (prototype system) ในสภาวะแวดล้อมการท างานจริง (operational environment) ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการที่จะประยุกต์ใช้งาน 
 
วิธีค ำนวณ 

-ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก/หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ TRL ของงานวิจัยทั้งหมดจาก กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม/ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ ส่วนงาน 
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Platform 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเป็นที่พึ่งในกำร
พัฒนำภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน 
Obj.1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ีภาคตะวันออก
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
KPI B10 ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยที่ไปถ่ำยทอด/แลกเปลี่ยนควำมรู้สู่ภำคธุรกิจ/
อุตสำหกรรม (Talent Mobility) 
 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 5 ของจ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยทั้งหมดของมหำวิทยำลัยบูรพำ (75 คน) 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 อาจารย์และนักวิจัยที่ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชนในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเป็นงาน
วิชาการในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การวิจัยและพัฒนา 2. การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม 3. การ
วิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน 4. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5. การบริหารจัดการองค์กร หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 6. การด าเนินการอ่ืนๆ (อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ 0001/2564 เรื่อง การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาค
ธุรกิจเอกชน (Talent Mobility)) 
 
วิธีค ำนวณ 
 
จ านวนอาจารย์/นักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2566

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566
 x 100 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก/หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับ Talent mobility ทั้งหมดจากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ ส่วนงาน 
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Platform 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเป็นที่พึ่งในกำร
พัฒนำภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน 
Obj.2  เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในการพัฒนาพื้นท่ีเชิงเศรษฐกิจสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 
KPI B11 จ ำนวนกิจกรรมที่น ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมไปใช้ในกำรพัฒนำพื้นที่ (ภำคตะวันออก) 
 
เป้ำหมำย : 50 กิจกรรม 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 

กิจกรรม (โครงกำรบริกำรวิชำกำร กำรฝึกอบรม และอ่ืนๆ) ทีม่ีการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ที่เกิดจำกงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยบูรพำ ออกไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก อันประกอบไปด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว  
 

  
วิธีค ำนวณ 

-ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก/หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
  โครงการบริการวิชาการ คลีนิคเทคโนโลยี และการจัดอบรมผ่านการด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ 
นักวิจัย 
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Platform 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเป็นที่พึ่งในกำร
พัฒนำภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน 
Obj.2  เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในการพัฒนาพื้นท่ีเชิงเศรษฐกิจสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 
KPI B12 จ ำนวนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/โครงกำรบริกำรวิชำกำร ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDG related) 
 
เป้ำหมำย : 50 ผลงำน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 งำนวิจัย/ งำนสร้ำงสรรค์บนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) รวมถึงโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งไปสู่ เป้าหมาย SDGs ที่ครอบคลุมมิติสังคม (People) เศรษฐกิจ (Prosperity) สิ่งแวดล้อม 
(Planet) สันติภาพ (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) และสอดคล้องกับ 3 เสาหลักของการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน (Sustainability) คือ ด้านสังคม (People) เศรษฐกิจ (Economic) และสิ่งแวดล้อม (Planet) โดยมีจุดเน้น
ที่ส าคัญตามเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ คือ การมุ่งที่จะก าจัดความยากจนในทุกมิติ ลดความเหลื่อมล้ าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้
โลกยังเป็นระบบสนับสนุนสิ่งมีชีวิตได้อยู่ 
 
วิธีค ำนวณ 

-ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ฐานข้อมูล BUU-Sustainability และเว็บไซด ์http://sustainability.buu.ac.th/SDGs/  
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Platform 3 กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
Obj. เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการ ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูง 

 
KPI B13 คะแนนกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบันตำมเกณฑ์ 
EdPEx 
 
เป้ำหมำย : 250 คะแนน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ใช้ผลการประเมินที่เกิดขึ้นระหว่างรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 
ค ำอธิบำย 

คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา                
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยมีการตรวจ
ประเมินโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ในกรณี              
ที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 และ EdPEx300 โดย 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสมัครขอรับรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) และได้รับผลการประเมินดังกล่าว สามารถใช้เทียบเคียงแทนได้ 
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน / รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 

รายงานผลการประเมิน (Feedback Report) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 และ EdPEx300 โดย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ/หรือ 
ผลการประเมินเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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Platform 3 กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
Obj. เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการ ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูง 

 

KPI B14 กำรเติบโตของเงินรำยได้  (ร้อยละกำรเติบโตของรำยได้ของมหำวทิยำลัยจำกแหล่ง              
เงินรำยได้)  
 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 3 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 การเติบโตของเงินรายได้ หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
วิธีค ำนวณ 

รายได้จากแหล่งเงินรายได ้ปีปัจจุบัน-รายได้จากแหล่งเงินรายได ้ปีก่อน

รายได้จากแหล่งเงินรายได ้ปีก่อน
 x 100 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 

รายได้จากเงินรายได้รวบรวมจากระบบรายงานสรุปฐานะการเงิน (http://balance.buu.ac.th) 
>รายงานส าหรับวิเคราะห์งบการเงิน 
> หัวข้อ (1-2) รายงานสัดส่วนรายได้ (เฉพาะเงินรายได้) 
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Platform 3 กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
Obj. เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการ ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูง 

 
KPI B15 คะแนนกำรประเมิน Green University 
 
เป้ำหมำย : 5,500 คะแนน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใช้ผลการประเมินที่เกิดข้ึนระหว่างรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 
ค ำอธิบำย 

การด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก  
(UI GreenMetric) หรือ การประเมิน Green University ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas 
Indonesia: UI) ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึ้น เพ่ือวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย             
โดยจะด าเนินการส ารวจข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก จาก 6 องค์ประกอบ คือ สถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Setting and Infrastructure-
SI) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change-EC) ของเสีย (Waste-WS)          
น้ า (Water-WR) การขนส่ง (Transportation-TR) และ การศึกษา (Education-ED)  
 
วิธีค ำนวณ 

-ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/ผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 http://greenmetric.ui.ac.id/ 
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รายละเอียดค าอธิบายตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

(ระดับโปรแกรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล 
Obj.  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้ังระดับพื้นที่
และระดับสากล 

 
KPI C1 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) เพื่อพัฒนำทักษะ (Re-skill/                  
Up-skill/New skill) 
 
เป้ำหมำย: 100 หลักสูตร (นับสะสม) 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพ่ือพัฒนาทักษะ หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรที่เป็น
ความร่วมมือหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน             
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
 Upskill หมายถึง หลักสูตรการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร 

Reskill หมายถึง หลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่และปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการ
ท างานในกรณีที่มีการเปลี่ยนสายงาน 

New skill หมายถึง หลักสูตรที่ช่วยสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน เช่น                
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านดิจิทัล หรือท างานร่วมกับ AI เป็นต้น 
  
วิธีค ำนวณ 
 กรณีท่ีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง 2 ส่วนงานขึ้นไปภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ให้นับเป็น 1 หลักสูตร
เท่านั้น (โดยให้ส่วนงานตกลงกันเอง) 

นับจ านวนสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพ่ือพัฒนาทักษะ (Re-skill/ Up-skill/New skill) 
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Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล 
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้ังระดับพื้นที่
และระดับสากล 

 
KPI C2 จ ำนวนแรงงำนที่เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ (Re-skill / Up-skill/ New skill) 
 
หน่วยนับ : 6,000 คน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 จ านวนแรงงาน/บุคลากรวัยท างานที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ (Re-skill, Up-skill,                 
New-skill) จากหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นความร่วมมือหรือได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
 
วิธีค ำนวณ 
 ชั่วโมงการอบรม 15 ชม. นับเป็นจ านวนเท่ากับ 1 คน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะของแต่ละหลักสูตร 

จ านวนชั่วโมงของการจัดโครงการ/หลักสูตร 
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Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล 
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้ังระดับพื้นที่
และระดับสากล 

 
KPI C3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรรับรองสมรรถนะ 
 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 100 
 
ช่วงเวลำ : ปีการศึกษา 2565 
 
ค ำอธิบำย   

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ หมายถึง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี                       
ในปีกำรศึกษำ 2564 จากส่วนงานที่จ าเป็นต้องมีการสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพภายใน 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา 
 
วิธีค ำนวณ 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศกึษา 2564

ท่ีสอบได้ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพภายในปี 2565 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด

ที่เข้ารับการสอบเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพภายในปี 2565

×100  

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ระบบบริการการศึกษา (https://reg.buu.ac.th) 
 มติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
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Program 2 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
Obj.  สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 

KPI C4 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยที่ถูกจัดล ำดับใน 500 
ล ำดับแรกของโลก 
 
เป้ำหมำย : 15 กิจกรรม/โครงกำร 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ (หมายรวมถึงการจัดอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ และอ่ืนๆ) ตามแนวทางที่คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด โดยด าเนินการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ถูกจัดล าดับใน 500 ล าดับแรกของโลก จาก Times Higher 
Education (THE) World University Rankings   
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ /  
หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ฐานข้อมูลฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 มติจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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KPI C5 จ ำนวนครั้งในกำรน ำเสนอตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยในกิจกรรมระดับสำกล 
 
เป้ำหมำย : 150 ครั้ง 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในระดับสากล (รวมถึงการจัดอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ และอ่ืนๆ) ตามแนวทางที่คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด และมีการ
น าเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมดังกล่าว 
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/  
หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ฐานข้อมูลฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มติจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 2 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
Obj.  สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
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KPI C6 จ ำนวน Visiting Professor/ Visiting Scholar  
  
เป้ำหมำย : 10 คน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) หรือผู้เชี่ยวชาญอาคันคตุกะ (Visiting Scholar) หมายถึง 
ผู้มีความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มีเครือข่าย
พันธมิตรทางวิชาการในระดับนานาชาติ  
  
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้าส่วนงาน/ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 หนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 2 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
Obj.  สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
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Program 2 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
Obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 
KPI C7 จ ำนวนผู้เรียนในระดับปริญญำตรีขึ้นไปที่เป็นชำวต่ำงชำติ 
 
เป้ำหมำย : 500 คน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 ผู้เรียน หมายถึง นิสิตชาวต่างชาติที่มีการลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเข้ารับ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ณ มหาวิทยาลัยบูรพาในรูปแบบออนไลน์ หรือ รูปแบบการเข้ารับ
การศึกษา ณ ที่ตั้ง 
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา   
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Program 2 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
Obj.  สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 
KPI C8 จ ำนวนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDG และมีกำรน ำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ บนเว็บไซต์ 
sustainability.buu.ac.th 
 
เป้ำหมำย : 50 กิจกรรม 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 

กิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนงานได้จัดขึ้นและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)                 
ในเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย มีภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม/รายละเอียด               
และได้รับคัดเลือกให้น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษอยู่บนเว็บไซต์ sustainability.buu.ac.th 
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 กิจกรรมที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอยู่บนเว็บไซต์ sustainability.buu.ac.th 
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Program 3 พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคตะวันออก 
Obj.  พัฒนาหลักสูตรสร้างก าลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ี 

 
KPI C9 จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่รับนิสิตเข้ำโครงกำร CWIE / EEC model 
 
เป้ำหมำย : 600 สถำนประกอบกำร 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 สถานประกอบการ/สถานที่ฝึกงานที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE/EEC model หมายถึง สถาน
ประกอบการ/สถานที่ฝึกงานที่รับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 4 
เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 

ฐานข้อมูล CWIE 
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Program 3 พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคตะวันออก 
Obj.  พัฒนาหลักสูตรสร้างก าลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ี 

 

KPI C10 ร้อยละของสถำนประกอบกำรในพื้นที่ภำคตะวันออก/พื้นที่บริกำรที่รับนิสิตเข้ำ
โครงกำร CWIE / EEC model 
 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 40 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 สถานประกอบการ/สถานที่ฝึกงานในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE/EEC 
model ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมายถึง สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย พ้ืนที่เขตจังหวัดภาคตะวันออก หรือพ้ืนที่ภายในรัศมีไม่เกิน 350 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัย/วิทยา
เขต  

พื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย 
จังหวัดในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัย  รัศมี 350 กิโลเมตร 

1. กรุงเทพมหานคร 11. ตราด 21. ปราจีนบุรี 31. สมุทรปราการ 
2. กาญจนบุรี 12. ตาก 22. พระนครศรีอยุธยา 32. สมุทรสงคราม 
3. ก าแพงเพชร 13. นครนายก 23. พิจิตร 33. สมุทรสาคร 
4. ขอนแก่น 14. นครปฐม 24. พิษณุโลก 34. สระแก้ว 
5. จันทบุรี 15. นครราชสีมา 25. เพชรบุรี 35. สระบุรี 
6. ฉะเชิงเทรา 16. นครสวรรค์ 26. เพชรบูรณ์ 36. สิงห์บุรี 
7. ชลบุรี 17. นนทบุรี 27. มหาสารคาม 37. สุพรรณบุรี 
8. ชัยนาท 18. บุรีรัมย์ 28. ระยอง 38. สุรินทร์ 
9. ชัยภูมิ 19. ปทุมธานี 29. ราชบุรี 39. อ่างทอง 
10. ชุมพร 20. ประจวบคีรีขันธ์ 30. ลพบุรี 40. อุทัยธานี 

 
วิธีค ำนวณ 
 

จ านวนสถานประกอบการที่ฝึกปฏบิัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก/พื้นที่บริการที่รับนิสติเข้าโครงการ CWIE / EEC model

จ านวนสถานประกอบการที่ฝกึปฏิบัตงิานทั้งหมดที่รับนิสติเข้าโครงการ CWIE / EEC model
 x 100 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 

ฐานข้อมูล CWIE 
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Program 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
Obj.  พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 

 
KPI C11 จ ำนวนรำยวิชำ BUU – MOOCs 
 
เป้ำหมำย : 20 รำยวิชำ (นับสะสมจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 รายวิชา BUU-MOOCs หมายถึง รายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีการจัดการเรียนการสอนบนระบบ  
Thai-MOOCs หรือ BUU-MOOCs ที่มีการเผยแพร่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
วิธีค ำนวณ 
 นับรายวิชาเมื่อมีการเผยแพร่ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ระบบ Thai MOOC (https://exlms.thaimooc.org/site/BUU_MOOC) 
 ระบบ BUU-MOOC (https://mooc.buu.ac.th/) 
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Program 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
Obj.  พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 

 
KPI C12 จ ำนวนผู้ใช้บริกำร BUU - MOOCs 
 
เป้ำหมำย : 1,000 คน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 ผู้ใช้บริการ BUU-MOOCs หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา หรือบุคคลทั่วไป ที่ลงทะเบียนเรียน               
ในรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา บนระบบ Thai-MOOCs หรือ BUU-MOOCs ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ระบบ Thai MOOC (https://exlms.thaimooc.org/site/BUU_MOOC) 
 ระบบ BUU-MOOC (https://mooc.buu.ac.th/) 
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Program 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 
Obj.  พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 

 
KPI C13 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบ Credit Bank  
 
เป้ำหมำย : 150 คน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 

ผู้ใช้บริการระบบ Credit Bank หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา หรือบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาขอเทียบโอน
รายวิชา หรือสะสมหน่วยกิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 เอกสารการขอเทียบโอนจากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
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Program 5 พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร 
Obj.  พัฒนาหลักสูตรส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ 

 

KPI C14 จ ำนวนหลักสูตรเฉพำะที่มีปริญญำ (Degree program) ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
 
เป้ำหมำย : 30 หลักสูตร 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 หลักสูตรแบบมีปริญญำ (Degree program) ที่มีการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม (Innovative Entrepreneurs) หรือเป็นบุคลากรประกอบการในองค์กร (Entrepreneurs) 
  
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ระบบ tqf.buu.ac.th 
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Program 5 พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร 
Obj.  พัฒนาหลักสูตรส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ 

 
KPI C15 จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) ที่มีกำร
ด ำเนินงำนตำมรูปแบบ EEC model/ CWIE 

 
เป้ำหมำย : 1,000 คน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 

ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการด าเนินงานตาม
รูปแบบ EEC model/ CWIE โดยอาจเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา บุคคลทั่วไป หรือพนักงานขององค์กรที่เข้ารับ
การอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่เน้นการพัฒนาบุคลากรให้ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามหลักการอุปสงค์น า (Demand driven) ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ หัวหน้าส่วนงาน/ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม 
           รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการด าเนินงานตามรูปแบบ EEC model/ CWIE 
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Program 5 พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร 
Obj.  พัฒนาหลักสูตรส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ 

 
KPI C16 จ ำนวนนิสิตและศิษย์เก่ำที่เป็นผู้ประกอบกำร 

 
เป้ำหมำย : 1,538 คน (ร้อยละ 5 ของจ านวนนิสิตคงอยู่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 
2566) 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 

สัดส่วนของจ านวนนิสิตปัจจุบัน/ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ (ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เป็น
ผู้ประกอบการ 
 
 

วิธีค ำนวณ 

 
จ านวนนิสิต/ศิษย์เก่า ทั้งหมดที่เป็นผู้ประกอบการนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560-2565 

จ านวนนิสิตคงอยู่ทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566
 x 100 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์/ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
          ข้อมูลจ านวนนิสิตและศิษย์เก่าท่ีเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดจาก กองกิจการนิสิต / อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออก / ส่วนงาน 
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Program 5 พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร 
Obj.  พัฒนาหลักสูตรส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ 

 
KPI C17 จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ 
(Startup) 

 
เป้ำหมำย : 25 ล้ำนบำท 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 

จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (รวมงบประมาณด้านการวิจัยจาก PMU) ที่มาสนับสนุน           
การสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ เช่น ทุนจากศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บุคคลภายนอก                      
ต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 
 

วิธีค ำนวณ 

 
จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

จ านวนงบประมาณด าเนินงานทั้งหมด
 x 100 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
          ข้อมูลงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกท่ีสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม/ ส่วนงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95



 

 

Program 6 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
Objective  : ส่งเสริมการเพิ่มระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 

 
KPI C18 จ ำนวนสถำนประกอบกำร/ผู้ประกอบที่ได้รับกำรพัฒนำ (outside in และ inside 
out) 
 
เป้ำหมำย : 500 สถำนประกอบกำร/ ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 จ านวนสถานประกอบการ/ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนา ทั้งการพัฒนาศักยภาพภายในสถาน
ประกอบการหรือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอง และการพัฒนาธุรกิจให้สนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและบริบทของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถเติบโตทางธุรกิจ มีผลก าไร รวมถึงการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น  
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
          ข้อมูลงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม/ ส่วนงาน 
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Program 6 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
Obj.  ส่งเสริมการเพิ่มระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

 
KPI C19 Industrial income (ล้ำนบำท) 
 
เป้ำหมำย : 330 ล้ำนบำท 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 รายได้ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน (รวมรายได้จากโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน) โดยเกิดจากการน าองค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ไปเผยแพร่ทั้งในรูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการและรูปแบบอื่น ๆ  

 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก/ ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ 
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Program 6 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
Obj.  ส่งเสริมการเพิ่มระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

 
KPI C20 จ ำนวนควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 
เป้ำหมำย : 25 ควำมร่วมมือ 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 จ านวนคู่ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  

 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ฐานข้อมูลการลงนามความร่วมมือ 
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Program 6 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
Obj.  ส่งเสริมการเพิ่มระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

 
KPI C21 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
 
เป้ำหมำย : 30 ล้ำนบำท 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 งบประมาณ (หมายถึง งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของส่วนงาน หรืองบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของส่วนงาน (ถ้ามี)) ที่ใช้ในการการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา  

 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดจาก อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก/ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม/ ส่วนงาน 
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Program 7 ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการท าวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 
Obj.  การเพ่ิมจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
KPI C22 จ ำนวนงำนวิจัยที่มีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงชำติ และเผยแพร่ใน
ฐำนข้อมูล Scopus / ISI ควอไทล์ 1-4 
 
เป้ำหมำย : 50 เรื่อง  
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 งานวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยบูรพาและนักวิจัยจากสาบันการศึกษาในต่างประเทศ และได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการวิจัยในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI Web Of Science 
โดยต้องเป็นวารสารที่มีคะแนนคุณภาพวารสารวิชาการ (Quartile Score) อยู่ในระดับ Q1-Q4 
 

 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ฐานข้อมูล Scopus / ISI 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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Program 7 ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการท าวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 
Obj.  การเพ่ิมจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
KPI C23 ร้อยละของจ ำนวนนักวิจัยที่มีค่ำเฉลี่ยดัชนีคุณภำพ (H-index) รวมเท่ำกับ 10 ขึ้นไป 
 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 1.5  
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 H-index คือ ค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนการอ้างถึง (Citations) กับล าดับของบทความที่ถูก
อ้างถึง (Article Rank Number) โดยจ านวนการอ้างถึงต้องมากกว่าหรือเท่ากับล าดับของบทความที่ถูกอ้างถึง 
 H-index รวมกันเท่ากับ 10 ขึ้นไป หมายความว่า อาจารย์/ นักวิจัย 1 คน มีผลงานบทความวิจัยตีพิมพ์
จ านวน 10 เรื่องข้ึนไป โดยทุก ๆ บทความนั้น ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 10 ครั้งหรือมากกว่า   

 
วิธีค ำนวณ 

 

 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพรวมกันเท่ากับ 10 ขึ้นไป

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยคงอยู่ทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 66
x 100 

 
ผู้รับผิดชอบ  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 ฐานข้อมูล Scopus/ISI 
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Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
Obj.  เพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน 

 

KPI C24 ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยและมีรำยไดเ้พ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 
จ ำนวน 5,000 บำท/ครัวเรือน/ปี 
 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 50 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนจากชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ที่
ด าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา และมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 บาท/ครัวเรือน/
ปี  

 
วิธีค ำนวณ 

 
จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการและมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 5,000 บาทข้ึนไป/ปี

จ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ
x 100 

    
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย/ ผู้อ านวยการส านักบริการ
วิชาการ/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 รายงานผลการด าเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. จงัหวัดชลบุร ี
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ U2T 
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Program 9 มุ่งสู่องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
Obj.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร 

 

KPI C25 จ ำนวนส่วนงำนที่ได้รับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส่วนงำน 
ตำมเกณฑ์ EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป 
 
เป้ำหมำย : 15 ส่วนงำน 
 
ช่วงเวลำ : ปีการศึกษา 2565 
 
ค ำอธิบำย 
 จ านวนส่วนงานที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx            
โดยมีประธานคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และได้รับผลการประเมินมากกว่า 200 
คะแนน หรือผ่านการประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 โดย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
วิธีค ำนวณ 

-ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ/ หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ 
 ผลการประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 โดย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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Program 9 มุ่งสู่องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
Obj.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร 

 
KPI C26 มีระบบพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 
เป้ำหมำย : 1 ระบบ 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 มีการวางแผนด้านการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือจัดให้มี               
การพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับ
อนาคต โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้ หรือการจัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  
 
วิธีค ำนวณ 

-ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
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Program 10 พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย 
Obj.  สร้างสมความมั่นคงทางการเงินขององค์กร 

 
KPI C27 จ ำนวนส่วนงำนที่มีกำรบริหำรเงินโดยมรีำยจ่ำยไม่เกินกว่ำรำยได้  
 
เป้ำหมำย : 25 ส่วนงำน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 เป็นการวัดศักยภาพของส่วนงานในการบริหารแหล่งเงินรายได้เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่วนงาน
จะต้องมีการบริหารจัดการที่ท าให้ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนงานมีรายจ่ายรวมไม่สูงกว่ารายได้รวมที่ได้รับ 
 
วิธีค ำนวณ 
  

รำยได้ปีปัจจุบัน    -     ค่ำใช้จ่ำยปีปัจจุบัน    
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 

รายได้จากเงินรายได้รวบรวมจากระบบรายงานสรุปฐานะการเงิน (http://balance.buu.ac.th) 
> รายงานส าหรับวิเคราะห์งบการเงิน 

> หัวข้อ (1-2) รายงานสัดส่วนรายได้ แยกรายคณะ (เฉพาะเงินรายได้) 
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Program 10 พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย 
Obj.  สร้างสมความมั่นคงทางการเงินขององค์กร 

 
KPI C28 จ ำนวนส่วนงำนที่ผ่ำนเกณฑ์ NI-12  
 
เป้ำหมำย : 25 ส่วนงำน 
 
ช่วงเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ค ำอธิบำย 
 เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนงานในการบริหารรายรับและรายจ่ายเพ่ือการอยู่รอดอย่างยั่งยืน              
โดยพิจารณาจากระดับก าไรสุทธิของแต่ละส่วนงาน ที่จะต้องมีค่ามากกว่าร้อยละ 12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
วิธีค ำนวณ 

NI=
รายได้รวมปีปัจจุบัน-รายจ่ายรวมปีปัจจุบัน

รายได้รวมปีปัจจุบัน
×100 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน / หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 

รายได้รวมและรายจ่ายรวมรวบรวมจากระบบรายงานสรุปฐานะการเงิน (http://balance.buu.ac.th) 
> รายงานส าหรับวิเคราะห์งบการเงิน 

> หัวข้อ (2-2) รายงานสัดส่วนรายได้กรณีรายได้ไม่รวมเงินงบประมาณ และค่าใช้จ่าย
ไม่รวมค่าเสื่อมราคา (เฉพาะเงินรายได้) 
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Program 11 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
Obj.  สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
KPI C29 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนมหำวิทยำลัยสีเขียว 
             
เป้ำหมำย: 110 กิจกรรม 

ช่วงเวลำ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ค ำอธิบำย 
จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การจัดการสถานที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. การจัดการด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 3. การจัดการของเสีย 4. การบริหารจัดการน้ า 5. การจัดการระบบขนส่ง และ 
6. การศึกษาและการวิจัย  
(อ้างอิงจากเกณฑ์การจัดอันดับ UI GreenMetric World University Rankings 2022 สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้จากเอกสารเกณฑ์การจัดอันดับ Green University 2022 จากระบบ BUU SPMS ที่เมนู เอกสารดาวน์โหลด) 
  
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 UI GreenMetric Guidelines 2022 
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Program 11 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
KPI C30 จ ำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมยั่งยืน (Green University)  
 
เป้ำหมำย: 55 ล้ำนบำท 

ช่วงเวลำ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ค ำอธิบำย 
จ านวนงบประมาณที่ใช้เพ่ือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของมหาวิทยาลัย 
 
วิธีค ำนวณ 
 -ไม่มี- 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/  
หัวหน้าส่วนงาน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ (แหล่งข้อมูล/ เอกสำร/ หลักฐำน) 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 
 
 
 
 

 

108



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. BUU Strategic Objectives ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565                     
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubric
2564 2565 2566 2567 ความสอดคล้อง

กับ Strategic 
Obj.

1 401-500 350-400 KPI A1 คะแนนรวมของ Times Higher Education (THE) 
World Rankings (คะแนนเต็ม 500 คะแนน 
รวมท้ัง 5 pillars)

110 170 1,2,3,4

2 10 เร่ือง 10 เร่ือง KPI A2 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน (EdPex)

250 300 2,3,5

3 150
คะแนน

200
คะแนน

KPI A3 ร้อยละของรายได้สุทธิ (Net income) ของมหาวิทยาลัย 12 12 5

4 KPI A4 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า
อัตราเงินเดือนข้ันต่ าร้อยละ 20 (เทียบจากอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ) ภายใน 1 ปี

63 69 1,3

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 KPI A5 จ านวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมี TRL ระดับ 7 ข้ึนไป 30 50 4
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ท่ีสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม

4. เป็นศูนย์กลางขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

BUU Strategic Objectives ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 (ปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567)
1. แสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และภาคตะวันออก
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล
3. ผลิตบุคลากรคุณภาพสูงและผู้ประกอบการ Startup สนองความต้องการพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนงานเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพ่ือปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 และน าเสนอผลของการปรับแผน
              ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี 7/2565 วันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

4.2 Net Income

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรย่ังยืน
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินตนเองและระดับความส าเร็จ (Rubrics of success) ของการประเมินตนเอง

แผนปีงบประมาณ Rubric แผนปีงบประมาณ

Times Higher Education (THE) 
Asia Rankings

จ านวนงานวิจัยท่ีสร้าง TRL / SRL 
ระดับ 3 ข้ึนไป

คะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์ ความย่ังยืนทางการเงิน

4.1 การเติบโตของรายได้
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3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2564 2565 2566 2567

ผลสัมฤทธ์ิ  
KR1 101 อันดับใน Times Higher Education (THE) Asia 

Rankings
อันดับ 401-500 351-400 KPI B1 จ ำนวนหลักสูตรมีปริญญำท่ีได้รับกำรรับรองระดับสำกล 

(นับสะสม)
หลักสูตร 4 6

KR2 102 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้รับกำรรับรองสมรรถนะ ร้อยละ 80 80 KPI B2 จ ำนวนนิสิตแลกเปล่ียน (inbound + outbound) 
ต่อจ ำนวนนิสิตท้ังหมด (New)

คน 240 240

KR3 103 ร้อยละของหลักสูตรท่ีสอดคล้องเชิงพ้ืนท่ี ร้อยละ 81 81 KPI B3 จ ำนวนอำจำรย์แลกเปล่ียน (inbound +outbound)  
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด (New)

คน 15 15

KR4 104 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) ท่ีมีกำร
ด ำเนินงำนตำมรูปแบบ EEC model

หลักสูตร 30 50

KR5 105 ร้อยละของหลักสูตรปริญญำตรีท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมแนวทำงของ CWIE / EEC model

ร้อยละ 50 60

KR6 106 จ ำนวนหลักสูตรท่ีพัฒนำผู้ประกอบกำรหรือนวัตกร หลักสูตร 5 13

KR7 107 อัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิตในพ้ืนท่ีบริกำรของ
มหำวิทยำลัย

ร้อยละ 20 40

หน่วยวัด

Obj.1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล
Obj.2 ผลิตบุคลำกรคุณภำพในระดับอุดมศึกษำสนองควำมต้องกำร

ผลสัมฤทธ์ิ
พ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 - 2567 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีงบประมำณ 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2567)

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

Obj.1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนระดับสำกล

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 - 2565
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2564 2565 2566 2567
หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

KR1 111 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) 
เพ่ือพัฒนำทักษะ (Re-skill / Up-skill)

หลักสูตร 20 45 KPI C1 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) เพ่ือพัฒนำ
ทักษะ (Re-skill / Up-skill / New skill) (นับสะสม)

หลักสูตร 100 200

KR2 112 จ ำนวนแรงงำนท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ (Re-skill / 
Up-skill)

คน 100 2,500 KPI C2 จ ำนวนแรงงำนท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ (Re-skill / Up-skill 
/ New skill) (กำรอบรม 15 ชม.= 1 คน)

คน 6,000 12,000

KR3 113 จ ำนวนหลักสูตรมีปริญญำท่ีได้รับกำรรับรองระดับสำกล หลักสูตร 2 4 KPI C3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้รับกำรรับรองสมรรถนะ 
(นับเฉพำะสำขำท่ีมีวิชำชีพ)

ร้อยละ 100 100

KR1 121 จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีรับนิสิตเข้ำโครงกำร CWIE / 
EEC model

สถำน
ประกอบกำร

10 550 **KPI C4 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย
ท่ีถูกจัดล ำดับใน 500 ล ำดับแรกของโลก

กิจกรรม/
โครงกำร

15 20

KR2 122 ร้อยละของสถำนประกอบกำรในพ้ืนท่ีภำคตะวันออก
ท่ีรับนิสิตเข้ำโครงกำร CWIE / EEC model

ร้อยละ 5 35 KPI C5 จ ำนวนคร้ังในกำรน ำเสนอตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยใน
กิจกรรมระดับสำกล

คร้ัง 150 200

**KPI C6 จ ำนวน Visiting Professor/Visiting Scholar (New) คน 10 20
**KPI C7 จ ำนวนผู้เรียนในระดับปริญญำตรีข้ึนไปท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ 

(New)
คน 500 700

***KPI C8 จ ำนวนกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ SDG และมีกำรน ำเสนอเป็น
ภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ sustainability.buu.ac.th (New)

กิจกรรม 50 60

KPI B4 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) ท่ีมีกำร
ด ำเนินงำนตำมรูปแบบ EEC model (นับสะสม)

หลักสูตร 70 100

Program 1 ระบบพัฒนำสมรรถนะก ำลังคนระดับสำกล
Obj. ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน และแรงงำนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของสังคมท้ังระดับพ้ืนท่ีและระดับสำกล

ผลสัมฤทธ์ิ  

Program 2 กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล

Obj.2 ผลิตบุคลำกรคุณภำพตอบสนองควำมต้องกำรพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Obj. สร้ำงกำรรับรู้ในตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยในระดับสำกล

Program 1 ระบบพัฒนำสมรรถนะก ำลังคนระดับสำกล
Obj. ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน และแรงงำนในพ้ืนท่ี

Program 2 พัฒนำก ำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภำคตะวันออก
Obj. พัฒนำหลักสูตรสร้ำงก ำลังคนระดับสูงจำกควำมต้องกำรของระบบเศรษฐกิจ
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2564 2565 2566 2567
หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

KPI B5 ร้อยละของหลักสูตรปริญญำตรีท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมแนวทำงของ CWIE / EEC model

ร้อยละ 60 70

KPI B6 อัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิตในพ้ืนท่ีบริกำรของมหำวิทยำลัย ร้อยละ 70 80

KPI B7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (New) ระดับ 4.3 4.5

KR1 131 จ ำนวนรำยวิชำ BUU - MOOCs รำยวิชำ 30 12 KPI C9 จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีรับนิสิตเข้ำโครงกำร CWIE / EEC
model (นับสะสม)

สถำน
ประกอบกำร

600 600

KR2 132 จ ำนวนผู้ใช้บริกำร BUU - MOOCs คน 100 800 KPI C10 ร้อยละของสถำนประกอบกำรในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกท่ีรับนิสิต
เข้ำโครงกำร CWIE/EEC model

ร้อยละ 40 50

KR3 133 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบ Credit Bank คน 20 80
KR4 134 จ ำนวนนิสิตจิตอำสำ คน 300 1,700

KR1 141 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีด ำเนินกำรร่วมกับ
มหำวิทยำลัยท่ีถูกจัดล ำดับใน 500 ล ำดับแรกของโลก

กิจกรรม/
โครงกำร

5 10 KPI C11 จ ำนวนรำยวิชำ BUU – MOOCs (นับสะสม) รำยวิชำ 20 30

KR2 142 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีด ำเนินกำรร่วมกับ
มหำวิทยำลัยท่ีถูกจัดล ำดับใน 200 ล ำดับแรกของเอเชีย

กิจกรรม/
โครงกำร

5 10 KPI C12 จ ำนวนผู้ใช้บริกำร BUU – MOOCs คน 1,000 1,500

KR3 143 จ ำนวนคร้ังในกำรน ำเสนอตรำสัญญลักษณ์มหำวิทยำลัยใน
กิจกรรมระดับสำกล

คร้ัง 100 100 KPI C13 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบ Credit Bank คน 150 250

Program 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนำคต

Program 3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนำคต

Obj. พัฒนำหลักสูตรสร้ำงก ำลังคนระดับสูงจำกควำมต้องกำรของระบบ
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

Obj. พัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนำคต

Program 3 พัฒนำก ำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Obj. พัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนำคต

Program 4 กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล
Obj. สร้ำงกำรรับรู้ในตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยในระดับสำกล
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2564 2565 2566 2567
หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

KR1 151 จ ำนวนงำนวิจัยท่ีมีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงชำติ เร่ือง 40 80 *KPI C14 จ ำนวนหลักสูตรเฉพำะท่ีมีปริญญำ (Degree program) 
ท่ีใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร

หลักสูตร 30 40

KR2 152 จ ำนวนงำนวิจัยท่ีมีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงชำติท่ีเผยแพร่ในฐำนข้อมูล Scopus / ISI

เร่ือง 50 100 KPI C15 จ ำนวนผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตร 
(Non-degree) ท่ีมีกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ EEC 
model/CWIE

คน 1,000 1,500

KR3 153 ร้อยละของนักวิจัยท่ีมีค่ำเฉล่ียดัชนีคุณภำพ (H-index) รวม
เท่ำกับ 10 ข้ึนไป

ร้อยละ 3 3 *KPI C16 จ ำนวนนิสิตและศิษย์เก่ำท่ีเป็นผู้ประกอบกำร(ในรอบ 5 ปี
กำรศึกษำ) (New)

คน 1,538 1538

KR4 154 จ ำนวนงำนวิจัยท่ีเผยแพร่ในฐำนข้อมูล Scopus / ISI ควอ
ไทล์ 1 หรือ 2

เร่ือง 100 150 *KPI C17 จ ำนวนงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ (New)

ล้ำนบำท 25 30

ผลสัมฤทธ์ิ  
KR1 201 จ ำนวนงบประมำณท่ี EAST Park ได้รับสนับสนุนจำก

หน่วยงำนภำยนอกและได้เร่ิมด ำเนินกำร
ล้ำนบำท 12 14 KPI B8 จ ำนวนผลงำนหรือกิจกรรมสนับสนุนอุตสำหกรรม (ท่ีปรึกษำ/

ช่วยเหลือ) (New)
เร่ือง 30 40

KR2 202 จ ำนวนศูนย์เครือข่ำยอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ศูนย์ 2 4 KPI B9 จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีมี TRL ระดับ 7 ข้ึนไป 
(New)

เร่ือง 10 20

*KPI B10 ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยท่ีไปถ่ำยทอด/
แลกเปล่ียนควำมรู้สู่ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม (Talent 
Mobility) (New)

ร้อยละ 5 5

Obj.1 เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ในภำคตะวันออก

Obj.2 เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Obj.1 เป็นสถำบันอุดมศึกษำหลักในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม

Platform 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยและเป็นท่ีพ่ึงในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีภำคตะวันออกอย่ำง
ย่ังยืน

Platform 2 กำรเป็นกลไกหลักในกำรขับเคล่ือน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเป็นท่ีพ่ึงในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีภำค
ตะวันออกอย่ำงย่ังยืน

ผลสัมฤทธ์ิ

Program 5 พัฒนำผู้ประกอบกำรหรือนวัตกร

Obj. พัฒนำหลักสูตรส ำหรับกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรObj. สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนคุณภำพงำนวิจัยในระดับสำกล

Program 5 ยกระดับคุณภำพและควำมเป็นสำกลของงำนวิจัยผ่ำน
ควำมร่วมมือกำรท ำวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
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2564 2565 2566 2567
หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

KR1 261 จ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ีเข้ำใช้ประโยชน์จำกอุทยำน
วิทยำศำสตร์

ผู้ประกอบกำร 10 300 KPI C18 จ ำนวนสถำนประกอบกำร/ผู้ประกอบท่ีได้รับกำรรับกำรพัฒนำ 
(outside in และ inside out) (New)

สถำน
ประกอบกำร

500 550

KR2 262 จ ำนวนเงินลงทุนหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดด้ำนวิจัยและ
พัฒนำจำกผู้ประกอบกำรท่ีเข้ำใช้ประโยชน์

ล้ำนบำท 4 4 **KPI C19 Industrial  income  (ล้ำนบำท) (New) ล้ำนบำท 330 370

*KPI C20 จ ำนวนควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรและส่งเสริม
กำรสร้ำงนวัตกรรม (New)

คร้ัง/ควำม
ร่วมมือ

25 25

*KPI C21 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำ
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรของสถำบัน อุดมศึกษำ (ล้ำนบำท) 
(New)

ล้ำนบำท 30 50

KR1 271 สัดส่วนงบประมำณทุนวิจัยท่ีสร้ำง TRL หรือ SRL ระดับ 4 
ข้ึนไป ต่องบประมำณทุนวิจัยพ้ืนฐำน

ร้อยละ 5 8 **KPI C22 จ ำนวนงำนวิจัยท่ีมีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงชำติ 
และเผยแพร่ในฐำนข้อมูล Scopus/ISI ควอไทล์ 1-4

เร่ือง 50 70

KR2 272 จ ำนวนงำนวิจัยท่ีสร้ำง Startup เร่ือง 1 2 **KPI C23 ร้อยละของจ ำนวนนักวิจัยท่ีมีค่ำเฉล่ียดัชนีคุณภำพ 
(H-index) 

ร้อยละ 1.5 1.5
KR3 273 จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร โครงกำร 12 12

KR1 281 สัดส่วนของงบประมำณงำนวิจัยแก้ปัญหำเชิงพ้ืนท่ีต่อ
งำนวิจัยพ้ืนฐำน

ร้อยละ 10 10

KR2 282 จ ำนวนนวัตกรชุมชนท่ีต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัย

คน 5 20

Obj. ส่งเสริมกำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยด้วยงำนวิจัย
และนวัตกรรม

Program 7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรภำคตะวันออกด้วย ววน.

Program 6 พัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย

Program 6 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร
ภำคตะวันออกด้วยวิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Obj. ส่งเสริมกำรเพ่ิมระดับเทคโนโลยีและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของผู้ประกอบกำร

Program 7 ยกระดับคุณภำพและควำมเป็นสำกลของงำนวิจัย
ผ่ำนควำมร่วมมือกำรท ำวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ

Obj. กำรเพ่ิมจ ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยObj. ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร
ในพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Program 8 พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกภำคตะวันออกด้วยงำนวิจัย
และนวัตกรรมObj. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงำนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย
และนวัตกรรม
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2564 2565 2566 2567
หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

KR3 283 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีพัฒนำชุมชนภำคตะวันออก โครงกำร 12 45

KR4 284 จ ำนวนงำนวิจัย หรืองำนเชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ท่ีเพ่ิมมูลค่ำชุมชน (Creative Economy)

เร่ือง 3 8

KPI B11 จ ำนวนกิจกรรมท่ีน ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมท่ีน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำพ้ืนท่ี (New)

กิจกรรม/
โครงกำร

50 80

***KPI B12 จ ำนวนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (SDG related) 
(New)

เร่ือง/
โครงกำร

50 80

KPI C24 ร้อยละของครัวเรือนท่ีใช้องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยและมี
รำยได้เพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย จ ำนวน 5,000 บำท/ครัวเรือน/เดือน 
(New)

ร้อยละ 50 75

KR1 301 คะแนนกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับสถำบันตำมเกณฑ์ EdPEx (ปี 64 ช่ือ "คะแนนกำร
ประเมินตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติหรือเทียบเคียง
มุ่งสู่ระดับ TQC")

คะแนน 150 คปอ.ให้ตัด
ออก และสภำ
เห็นชอบเม่ือ 
23 ก.ค. 65

KPI B13 คะแนนกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
สถำบันตำมเกณฑ์ Edpex

คะแนน 250 300

Platform 3 กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน

Program 8 พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกภำคตะวันออกด้วยงำนวิจัย
และนวัตกรรมObj. เพ่ิมรำยได้หมุนเวียนให้กับชุมชน

Obj.2 เป็นสถำบันอุดมศึกษำหลักในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเชิงเศรษฐกิจสังคม 
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

Platform 3 กำรพัฒนำสู่องค์กรประสิทธิภำพสูงเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน
Obj.1 เป็นองค์กรประสิทธิภำพสูง
Obj.2 เป็นองค์กรท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและย่ังยืน

Obj.1 เป็นองค์กรท่ีมีกำรบริหำรจัดกำร ท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีและมี
ประสิทธิภำพสูง

Obj.3 เป็นองค์กรท่ียึดหลักธรรมำธิบำลและกำรรับผิดชอบต่อสังคม
ผลสัมฤทธ์ิ ผลสัมฤทธ์ิ
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2564 2565 2566 2567
หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

KR2 302 ควำมย่ังยืนทำงกำรเงิน
(ร้อยละกำรเติบโตของรำยได้ของมหำวิทยำลัยจำกแหล่ง
เงินรำยได้)

ร้อยละ 4 3 KPI B14 กำรเติบโตของเงินรำยได้ 
(ร้อยละกำรเติบโตของเงินรำยได้มหำวิทยำลัยจำกแหล่งเงิน
รำยได้)

ร้อยละ 3 3

KR3 303 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) (Integrity and
 Transparency Assessment : ITA)

คะแนน 85 90 KPI B15 คะแนนกำรประเมิน Green University คะแนน 5,500 6,000

KR4 304 คะแนนกำรประเมิน Green University คะแนน 4,000 4,000

KR1 391 จ ำนวน New Believer ด้ำนควำมเป็นเลิศ (EdPEx 
Assessor และ TQA Assessor)

คน 10 40 KPI C25 จ ำนวนส่วนงำนท่ีได้รับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 200 คะแนนข้ึนไป

ส่วนงำน 15 20

KR2 392 จ ำนวนส่วนงำนท่ีได้รับคะแนนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 200 
คะแนนข้ึนไป

ส่วนงำน 4 6 KPI C26 มีระบบพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource 
Development) (New)

ระบบ 1 -

KR1 3101 จ ำนวนส่วนงำนท่ีมีกำรบริหำรเงินโดยมีรำยจ่ำยไม่เกินกว่ำ
รำยได้  (ปี 64 ช่ือ "จ ำนวนส่วนงำนท่ีมีกำรเติบโตของเงินรำยได้มำกกว่ำ
หรือเท่ำกับร้อยละ 4")

ส่วนงำน 12 10 KPI C27 จ ำนวนส่วนงำนท่ีมีกำรบริหำรเงินโดยมีรำยจ่ำยไม่เกินกว่ำรำยได้ ส่วนงำน 25 30

KR2 3102 จ ำนวนส่วนงำนท่ีผ่ำนเกณฑ์ NI – 12 ส่วนงำน 12 20 KPI C28 จ ำนวนส่วนงำนท่ีผ่ำนเกณฑ์ NI – 12 (Net Income 12
 %)

ส่วนงำน 25 30

Obj. สร้ำงสมควำมม่ันคงทำงกำรเงินขององค์กรObj. สร้ำงสมควำมม่ันคงทำงกำรเงินขององค์กร

Obj. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนขององค์กร

Program 10 พัฒนำระบบบริหำรประสิทธิภำพรำยรับ - รำยจ่ำย

Program 9 มุ่งสู่องค์กรท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศProgram 9 มุ่งสู่องค์กรท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ
Obj. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนขององค์กร

Program 10 พัฒนำระบบบริหำรประสิทฺธิภำพรำยรับ - รำยจ่ำย
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2564 2565 2566 2567
หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

KR1 3111 ผลกำรประเมินด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT)

ร้อยละ 85 85

KR2 3112 ผลกำรประเมินด้ำนควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)

ร้อยละ 80 80

KR3 3113 ผลกำรประเมินด้ำนควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)

ร้อยละ 80 80

KR1 3121 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
มหำวิทยำลัยสีเขียว เช่น งำนด้ำนสถำนท่ีต้ังและโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน งำนบริหำรพ้ืนท่ีภำยในมหำวิทยำลัยในสถำนกำรณ์
วิกฤติ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยเพ่ือประหยัดพลังงำน งำนควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือเพ่ิมคุณภำพกำร
ใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยของนิสิต กำรจัดกำรพลังงำนและกำร
เปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ กำรจัดกำรขยะ กำรใช้น้ ำ และกำร
จัดกำรระบบขนส่ง

กิจกรรม - 100 ***KPI C29 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
มหำวิทยำลัยสีเขียว

กิจกรรม/
โครงกำร

110 120

Program 12 กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (ตัวช้ีวัดจำกกำรควบรวม Program 12
 - Program 16)

Obj. สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว

Program 11 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว

Obj. สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว

Obj. ส่งเสริมประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใส และเป็นธรรมในกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย

Program 11 กำรบริหำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล
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2564 2565 2566 2567
หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกลและกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อ
ควำมต้องกำรของพ้ืนท่ีภำคตะวันออก

Platform / Program / OKRs
ปีงบประมำณ

หน่วยวัด

Platform 1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
และกำรสร้ำงบุคลำกรคุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนท่ี
ภำคตะวันออก

Platform / Program / KPI
ปีงบประมำณ

KR2 3122 พลังงำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได้จำกพลังงำนทดแทน (kWh/ปี) kWh - 1,500,000 ***KPI C30 จ ำนวนงบประมำณท่ีเก่ียวข้องกับกำรสร้ำงควำมย่ังยืน 
(green university) (ล้ำนบำท) (New)

ล้ำนบำท 55 60

KR3 3123 กำรลดลงของกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีก่อน ร้อยละ - 6
KR4 3124 กำรลดลงของกำรใช้น้ ำเม่ือเทียบกับปีก่อน ร้อยละ - 6

       **     หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดอันดับ THE World University Rankings

      ***   หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดอันดับ THE Impact Rankings และ Green University

หมำยเหตุ    New  หมายถึง ตัวช้ีวัดใหม่ท่ีมีการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

       *      หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับเณฑ์การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของ สปอว. (กลุ่มท่ี 2 Technology & Innovation)
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