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ค�ำน�ำ

แผนยทุธศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ จดัท�าขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ทีจ่ะผลักดนันโยบายต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุ

เป้าประสงค์ โดยในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ฉบบันี้ให้สมบรูณ์ โดยเลง็เหน็ความส�าคัญกบักระบวนการการมส่ีวนร่วม

ของบคุลากรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเป็นหลกั จงึใช้กระบวนการระดมความคิดเหน็ร่วมกนั เพ่ือวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

ทีอ่าจส่งผลต่อการด�าเนนิงานและการพฒันาคณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกนัก�าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นน�าแนวคิดที่ได้จากเวทีระดมความ

คดิเหน็ไปเป็นส่วนประกอบส�าคญัในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ โดยเน้นความเชือ่มโยงของแผนยทุธศาสตร์ น�าแนวคดิ

สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและบรรลุวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา “โดดเด่นด้านวิจัย  

ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม” 

อย่างไรก็ตาม การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐  

ฉบับสมบูรณ์ ส�าเร็จลุล่วง ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกท่าน ผู้ปกครอง นิสิต ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความร่วมมือจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และแผนยุทธศาสตร์

ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จะใช้เป็นประโยชน์ใช้ประกอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และกระบวนการท�างานด้านอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุผล

ส�าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ต่อไป 

ก



สำรบัญ

ค�าน�า ก

สารบัญ ข

บทสรุปผู้บริหาร ๑

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ ๔

ส่วนที่ ๑ สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการก�าหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  ๕

ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT Analysis) ๑๓

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ (ระยะครึ่งแผน) ๑๕

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลองค์กร ๑๙

ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ ๒๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์มีคุณภาพดีเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับสากล ตลอด

จนน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

๒๗

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๓ สงัคมอดุมปัญญาบนฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยขดีความสามารถในการ

ให้บริการแบบมืออาชีพ

๒๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ๓๑

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ๓๔

โครงการและกิจกรรมที่มีความส�าคัญที่จะด�าเนินการในช่วงแผน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ๓๔

การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ ๔๑

ข
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บทสรุปผู้บริหาร

การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ตามวสิยัทศัน์และแผนการด�าเนนิงานของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 

ให้ความส�าคัญกับฐานความคิดการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม จึงมีกลไกการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือให้บุคลากร

ของคณะวิทยาศาสตร์มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และใช้ผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจัดท�าเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความสอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ และ

ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาอย่างมีทิศทาง สร้างสรรค์ และยั่งยืน 

คณะวทิยาศาสตร์เลง็เหน็ความส�าคญัของการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุวสิยัทศัน์ทีจ่ะมุ่งสูอ่งค์กร

แห่งความเป็นเลศิด้านการผลติบณัฑติ วจิยั และเป็นทีพ่ึง่ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชมุชนภาคตะวนัออก 

ประเทศชาต ิและสากล ใช้เป็นรากฐานส�าคญัในการผลกัดนัคณะวทิยาศาสตร์ ให้บรรลุเป้าประสงค์และบรรลวุสิยัทศัน์

ของคณะวทิยาศาสตร์ทีป่ระกาศไว้ว่า “โดดเด่นด้านวจิยั ก้าวไกลวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบณัฑติคณุภาพดี 

มีนวัตกรรมสู่สังคม” 

โดยในช่วงแผนยทุธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ คณะวทิยาศาสตร์

ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ๔ ประเด็นหลัก ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์และกลยุทธ์หลัก

ในการใช้ขับเคลื่อนแผนฯให้บรรลุผลส�าเร็จดังนี้

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐๑
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ผลิตบัณฑิตวิทยำศำสตร์มีคุณภำพดี 

เป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผลติบัณฑิตวิทยาศาสตร์มคีณุภาพด ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บณัฑติในตลาด

แรงงานที่หลากหลายในสังคมอาเซียน + ๓

มีกลยุทธ์หลัก ๖ ด้านดังนี้

๑.  พัฒนาบัณฑิตให้มีความเก่ง อดทน มุ่งมั่น ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน

ในสังคมอาเซียน + ๓

๒.  สร้างระบบสรรหาและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

๓.  จัดระบบบริการนิสิตและศิษย์เก่าที่เน้นคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนรู้อย่างมีความสุข

๔.  พัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู ้เรียนในประเทศ

อาเซียน + ๓

๕.  พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปัจจัยการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนการสอนการวิจัย

๖. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ผลิตผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพระดับสำกล  

ตลอดจนน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์ที่ ๒ ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

ระดับสากล ผลงานวิจัยน�าไปใช้ประโยชน์ในสังคมภาคตะวันออกและประเทศ 

มีกลยุทธ์หลัก ๔ ด้านดังนี้

๑.  ผลติผลงานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่น้นโจทย์วจิยัจากสงัคมภาคตะวนัออกให้มคีณุภาพ

ระดับสากล

๒.  สร้างความเข้มแข็งสาขาวิจัยที่เป็นจุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์และงานวิจัยมีคุณค่าต่อชุมชนและ

ประเทศ

๓.  สร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาสังคม

๔.  เตรียมความพร้อมนิสิตสู่การเป็นนักวิจัยระดับชาติ

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ๒
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สังคมอุดมปัญญำบนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ด้วยขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบมืออำชีพ

เป้าประสงค์ที ่๓ พัฒนาคณุภาพการให้บรกิารวชิาการแบบมอือาชีพ ตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออกและประเทศ

มีกลยุทธ์หลัก ๔ ด้านดังนี้

๑.  เสริมสร้างคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่พึ่งพาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดยเฉพาะศาสตร์ทางทะเลที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและยอมรับ

๒.  สร้างองค์ความรู้และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก ประเทศและ

ให้บริการวิชาการสู่อาเซียน

๓.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับชุมชน

๔.  พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีศักยภาพการบริการแบบครบวงจรทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นหลักธรรมำภิบำล 

และสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

เป้าประสงค์ที ่๔ พัฒนาระบบบริหารจดัการทีเ่น้นหลักธรรมาภบิาลและสามารถ

พึ่งตนเองได้

มีกลยุทธ์หลัก ๕ ด้านดังนี้

๑.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เอื้อต่อการสร้างสุขในการปฏิบัติงาน

๒.  พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นหน่วยงานที่พึ่งตนเองได้

๓.  สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

๔.  พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่องค์กรอัจฉริยะที่ทันสมัย

๕.  พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง องค์กรแห่งการเรียนรู้ยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ

๓
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
และทิศทางของแผนยุทธศาสตร์

จากแนวคิด วิสัยทัศน์และแผนการด�าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ “สร้างสมดุลในองค์กร การสอนก้าว
ไกล งานวิจัยก้าวหน้า เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” ตามวิสัยทัศน์และแผนการด�าเนินงานที่ประกาศไว้

ในขณะนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัฐานความคดิ การมีส่วนร่วมเพือ่ส่วนรวม ผูบ้รหิารจึงมีนโยบายจัดประชมุระดมความคดิ

เห็น เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และใช้ผลที่ได้จากการระดมความคิด

เห็นจัดท�าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินงานเชิงพัฒนาเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั เน้นความสอดคล้องตามพันธกิจและวสิยัทศัน์ของคณะวทิยาศาสตร์ ซึง่ขณะนัน้คณะวทิยาศาสตร์ได้

ประกาศแผนยทุธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ และถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์

สูก่ารปฏบัิต ิท�าให้การด�าเนินงานของคณะวทิยาศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ทีก่�าหนดไว้ และสอดคล้องกบันโยบายของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาอย่างมีทิศทาง สร้างสรรค์ และยั่งยืน 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ได้ขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์มาแล้วเป็นเวลา ๓ ปี และในฐานะ

หน่วยงานการศึกษาที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลง ให้ก้าวไกลทันยุคทันสมัยและ

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นความส�าคัญและมีความ

เห็นตรงกันให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ จึงจัดเวที

ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีจะมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ด้านการผลิต บัณฑิต วิจัย และเป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชนภาคตะวันออก ประเทศชาติ 

และสากล ใช้เป็นรากฐานส�าคัญในการผลักดันคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์และบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ

วิทยาศาสตร์ที่ประกาศไว้ว่า “โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิต
คุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม”

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ข้ึน โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน 

ผู้ปกครอง นิสิต ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อระดมความคิดเห็นในการ

ก�าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและ

ภายนอก (SWOT Analysis) ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิการและส่งผลต่อการพฒันาของคณะวทิยาศาสตร์ 

๔
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ส่วนที่ ๑: สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการก�าหนดทิศทาง
การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

สถำนกำรณ์ระดับโลก : กำรเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๑. กำรรวมตัวกันเป็นประชำคมอำเซียน (ASEAN Community)

ในปี ๒๕๕๘ มีประเทศสมาชิกจ�านวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 

บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ�ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน 

ประกอบด้วย ๓ ด้านได้แก่

๑) ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน มุง่ให้ประเทศในภมูภิาคอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิมรีะบบแก้ไข

ความขดัแย้งระหว่างกนัได้ด้วยด ีมเีสถยีรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกบัภัยคุกคามความม่ันคง

ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 

๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอ�านวยความสะดวกในการ

ตดิต่อค้าขายระหว่างกนั อนัจะท�าให้ภมูภิาคมคีวามเจรญิมัง่คัง่และสามารถแข่งขันกบัภมูภิาคอืน่ๆ ได้ เพือ่ความอยู่ดี

กินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน

๓) ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน เพือ่ให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซยีนอยูร่่วมกนัภายใต้แนวคดิ

สังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

การรวมตัวของอาเซียนสู่การเป็นตลาดเดียว มีผลต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ 

แรงงาน ในกลุ่มประเทศสมาชิก ท�าให้ต้องตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรและแรงงานฝีมือ ประเทศไทย

ต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านภาษา ฝีมือ

แรงงาน การบรหิารจดัการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมถงึการรองรบัผลกระทบต่อความ

มั่นคงของคนไทยในประเทศ

๒. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร 

แนวโน้มประชากรวัยสูงอายุในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�าให้มีรายจ่าย

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ความต้องการแรงงานมีเพิ่มขึ้น  

จะท�าให้เกิดปัญหาการขาดแรงงาน มีผลกระทบหลายประการ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานจะเป็นไปอย่างเสรี  

การแข่งขันสูงขึ้นในส่วนของการแย่งชิงแรงงานที่มีฝีมือและคุณภาพเพื่อทดแทนแรงงานที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ 

ประเทศไทยต้องปรบัตวัเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสวสัดกิารทางสงัคมและพร้อมรบัมอืกบัแรงงาน

ที่จะมีจ�านวนลดลงในอนาคต ซึ่งท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

๕
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๓. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ท�าให้มี

ปริมาณการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น ปัญหาภาวะโลกร้อนท�าให้สภาพอากาศแปรปรวน ฤดูกาลผิดปกติ การเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาตเิกดิข้ึนบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงเพิม่ขึน้ ท�าให้เกดิการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ สร้างความ

เสียหายต่อพื้นที่และการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้นส่งผลให้ 

ผลผลิตทางการเกษตรลดลงท�าให้ราคาสินค้าเกษตรแพงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการครองชีพและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน รวมถึงปัญหาด้านพลังงานที่มีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ท�าให้พลังงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  

ส่งผลต่อประเทศไทยซึง่เป็นประเทศผู้ใช้พลงังานท�าให้มีอัตราการน�าเข้าสงูขึน้ ประเทศไทยให้ความส�าคัญกบัพลังงาน

ทดแทนมากขึ้น มีมาตรฐานการจัดการและเพิ่มพลังงานทางเลือก การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลและ

ยั่งยืน การผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภคเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

๔. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็มีความทนัสมัย มีบทบาทต่อการพฒันา

เศรษฐกิจสังคม และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ

สื่อสารเป็นที่นิยมเพ่ิมขึ้นและแพร่หลายในยุคปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารระหว่างกันใช้ช่องทางของสังคมออนไลน์ 

(Social Network) เพือ่ให้ตอบสนองผู้ใช้ในทนัท ีการจดัการข้อมูลทีน่�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นฐานข้อมลูทีน่�า

ข้อมลูไปวเิคราะห์และน�าผลลพัธ์ไปใช้ประกอบการวางแผนและการบรหิารจัดการ ปัจจุบนัการใช้เครือ่งมือเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก การจดัการข้อมลูและระบบเปล่ียนจากระบบการประมวลผลเน้นการตอบสนอง

ทันที (Real-Time) เป็นการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (Online processing) ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและ

ญีปุ่น่พฒันาเข้าสูก่ารประมวลผลฐานความรู ้(Knowledge base processing) โดยให้คอมพวิเตอร์ใช้ง่าย รู้จักตอบสนอง

กบัผู้ใช้ และแก้ปัญหาด้วยการเก็บสะสมฐานความรู้และมีโครงสร้างทีเ่ป็นการประมวลผลฐานความรูแ้บบประยกุต์ตาม

หลักวิชาด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่รวบรวมศาสตร์หลายแขนง คือ คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา 

ปรัชญา และภาษาศาสตร์ เข้าด้วยกัน 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และตอบสนอง

ความต้องการของคนในสงัคมมากยิง่ขึน้ แต่ขณะเดยีวกนักเ็ป็นอปุสรรคในกรณกีารเข้าถงึเทคโนโลยทีี่ไม่เท่าเทยีมกนั 

ของกลุ่มคนในสังคมต่าง ๆ การน�าเคร่ืองมือไปใช้ในทางที่ผิดต่อศีลธรรมและสร้างผลกระทบในทางลบต่อองค์กร

และผู้อืน่ รวมถึงการน�าเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างไม่เข้าใจและไม่รูเ้ท่าทนัเทคโนโลยซีึง่จะไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายตามมา 

๖
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สถำนกำรณ์ระดับประเทศ : กำรเปลี่ยนแปลงภำยในประเทศไทย 

๑. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกจิไทยมอีตัราการขยายตวัดีขึน้ โดยมีปัจจัยส�าคัญจากการฟ้ืนตัวของภาคการผลิต การบริโภค 

การลงทนุ และการท่องเท่ียว ท�าให้การผลติภาคอตุสาหกรรม การส่งออก การบริโภคของครวัเรอืนและการลงทุนรวม

ขยายตัวปรับตัวดีข้ึน แม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นจากฐานการผลิตที่ต�่าในปีที่ผ่านมา แต่ก็พบว่า 

การขยายตวัของภาคการผลติต้องเผชญิกับแรงกดดนัด้านค่าแรงทีเ่พิม่สงูขึน้และความเสีย่งจากปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิ

ในยุโรป ภายใต้แนวโน้มดังกล่าวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต้องอาศัยการด�าเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

ที่เอื้ออ�านวยต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

การศึกษา คุณภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ท�าให้ต้องเร่งพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการจะเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน

๒. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคม

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นแต่โครงสร้างประชากรวัยเด็กและ

วัยท�างานลดลงอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ขาดแคลนก�าลังคนในวัยท�างาน การศึกษาของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่พบว่า

คุณภาพการศึกษาลดลง ความสามารถในการเรียนรู้แบบเชิงลึกและน�าไปประยุกต์ใช้ ได้อยู่ในระดับต�่า การลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยมีน้อย ขาดการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อน�าไปพัฒนาประเทศ 

ประเทศไทยมคีวามเหลือ่มล�า้ทางรายได้ของประชากรน�าไปสู่ความขดัแย้ง ชนชัน้กลางมีน้อยไม่เพยีงพอต่อการสร้าง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาวะด้านสุขภาพของคนไทยมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบเข้าถึงหลักประกัน

สุขภาพอย่างท่ัวถึงตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะที่สังคมไทยมีความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรม มกีารเชือ่มโยงกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมกบัต่างประเทศเพิม่ขึน้ ขาดการถ่ายทอดปลูกฝังค่านยิม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ค่านิยมเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มขึ้น

๓. กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคม 

ฐานความรู้ (Knowledge based Economy) และขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ กระแสการพัฒนา

รูปแบบใหม่ในรูปแบบ Knowledge based Economy, Molecular Economy, Experience Economy จะมีการหลอม

รวมศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน แนวโน้มล่าสุดคือ Boutique Economy จะมีการหลอมรวมศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับจิตใจให้

ความส�าคัญกับความสุขของคนและสภาวะการด�ารงชีวิตที่สะอาดและปลอดภัย

ประเทศไทยยังขาดการเตรียมพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจในอนาคตให้ทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมต่อ 

การแข่งขัน ขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ขาดการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

๗
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เทคโนโลยอีย่างเป็นระบบ(ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ขาดความตระหนกั ขาดข้อมลูข่าวสารและความรู้ใน

การพึง่พาตนเอง) ท�าให้เกิดความล้าหลังเม่ือเทียบกบัประเทศอืน่ จึงจ�าเป็นต้องเร่งปรบัตวัโดยเน้นการวจัิยและพฒันา

อย่างเป็นระบบมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้ง 4 สาขาหลัก ได้แก่ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อเทียบการสร้าง

ผลงานด้านวจิยัและพฒันาและบคุลากรด้านการวจิยัและพฒันากบัต่างประเทศพบว่ามีน้อยกว่าประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

เช่น ญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้การดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เข้ามาในประเทศไทยยังไม่เป็นที่เด่นชัด 

เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่ประเทศไทยก็ยังมีความเข้มแข็งในบางสาขาวิชาจ�าเพาะ เช่น เกษตร

และชีววิทยา อิมมูโนโลยีและชีววิทยาจุลภาพ พบว่าผลงานวิจัยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน สาขาวัสดุศาสตร์เป็น

อันดับสองรองจากสิงคโปร์ พลังงานทางเลือกเป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

นโยบำยภำครัฐ กรอบแผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษำ

๑. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

วสิยัทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี ๑๑ กล่าวไว้ว่า “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ 

ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๑ ให้สอดคล้องกับวสิยัทัศน์ บนหลักการของการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา คือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกกลุ่ม

ทุกวัยให้มีศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น 

ท�าเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิด

ใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว 

ชุมชน และสังคมให้ม่ันคง และเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมในอนาคต 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พร้อมกับเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริม

บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ 

ซึง่ประเดน็ทีส่่งผลต่ออุดมศึกษาโดยตรงคือการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือ

แรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

๘
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๒. แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

รัฐบาลก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุภารกิจภายใต้แนวทางหลัก ๓ ประการ ดังนี้

๑. เพื่อน�าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ

มากข้ึน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญของการสร้างความเตบิโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยนื การพฒันาคณุภาพ

และสุขภาพคนไทยในทกุช่วงวยัเป็นปัจจัยชีข้าดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขนัได้ของเศรษฐกจิ

ไทย

๒. เพ่ือน�าประเทศไทยสู่สังคมท่ีทีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็น

มาตรฐานเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน

๓. เพื่อน�าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อม

และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง

นโยบาย กลยุทธ์และแนวทางด�าเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 

๒ ระยะ ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�าเนินการในปีแรก ได้แก่ ๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ

คนในชาติ การสร้างความม่ันคงให้เกิดในสังคมและการพัฒนาการเมืองของประเทศ ๒) การแก้ไข

ปัญหาค่าครองชพีของประชาชนและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และการเสรมิสร้างคณุภาพชวีติของ

เยาวชนและประชาชน ๓) การสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรเพือ่การเกษตร การสร้างรายได้ของ

ประเทศและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ

๒. นโยบายท่ีจะด�าเนินการในระยะ ๔ ปี ได้แก่ ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ๒) นโยบายเศรษฐกิจ 

๓) นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวติ ๔) นโยบายทีดิ่น ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ๕) นโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ๖) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ ๗) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. แผนกลยุทธ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖)

แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่

เข้มแขง็เป็นสงัคมความรู ้ทีแ่ข่งขันได้ในสากลมีความมัน่คงและประชาชนมชีวีติทีด่ ีก�าหนดกลยทุธ์หลกัในการพฒันา

ไว้ ๕ กลยุทธ์คือ 

กลยุทธ์หลักที่ ๑ : พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิตยกระดับเศรษฐกิจ และชุมชนและคุณภาพบริการทางสังคม

กลยุทธ์หลักท่ี ๒ : พัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของภาค

เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์หลักที่ ๓ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์หลักที่ ๔ : สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนจาก

สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์หลักที่ ๕ : ปรับระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพสูง

๙
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๔. นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชำติ

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ

พฒันาประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจทีมี่การขยายตวัอย่างมคีณุภาพและมเีสถยีรภาพ ภายใต้วสิยัทศัน์ “นวตักรรม

เขยีว เพือ่สงัคมคณุภาพและเศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพ” ซึง่สอดรบักบัทศิทางการพฒันาประเทศไทยให้สามารถแข่งขัน

ได้อย่างยัง่ยนื มเีศรษฐกจิชมุชนเข้มแขง็ เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละประชาชนมีคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ โดยในการด�าเนนิ

การเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ได้ก�าหนดกรอบการพัฒนาของแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ไว้ ๕ ประการคือ 

(๑) พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน 

(๒) พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ 

เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 

(๓) พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) 

(๔) พัฒนาและผลิตก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ประชากรศาสตร์ (Demographic Change) 

(๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๕. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ ยกระดับ

คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน

การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งสนับสนุน

การพฒันาท่ียัง่ยนืของท้องถิน่ไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภบิาล การเงนิ การก�ากบัมาตรฐานและเครอืข่ายอดุมศกึษา 

บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ

นโยบายท่ีระบุไว้ในกรอบแผนเป็นการผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาพร้อมกับการพัฒนา หลายประเด็นมี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและรองรับซึ่งกันและกัน บางประเด็นเป็นกลไกเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้เป็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการอื่น กรอบแผนจัดท�าโดยค�านึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการ

พัฒนาอุดมศึกษา สามารถน�ากรอบดังกล่าวไปจัดท�ารายละเอียดในภาคปฏิบัติเพื่อเอื้ออ�านวยให้พัฒนาได้อย่างเป็น

เอกภาพ บนพ้ืนฐานของคณุภาพการศกึษาเป็นส�าคญั เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่ รวมทัง้พฒันาอดุมศกึษา

ให้รุดหน้า

๑๐
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๖. ร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาก�าหนดวิสัยทัศน์ในปี ๒๕๕๙ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท�างานเพื่อด�ารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม  

มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นใช้กลยุทธ์ผ่านการน�าองค์กรเชิงรุก รวมทั้ง

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และเป็นวิชาชีพที่ยอมรับของสังคม มียุทธศาสตร์ ๘ ด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เปลี่ยนระบบการน�าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเอกภาพและคุณภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา

แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบรับนักศึกษา 

เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกวัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ น�าประเทศพ้นวิกฤตและชี้น�าการพัฒนาด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

๗. แผนยุทธศำสตร์อุดมศึกษำไทยในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็น

ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ก�าหนดวสัิยทัศน์ คอื บณัฑติไทยมคีวามสามารถในระดบัสากล และมคีวามรบัผดิชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก มีเป้าหมายคือ (๑) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับที่ทัดเทียม

กับบัณฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน (๒) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเป็นประชาคม

อาเซยีน (๓) สถาบันอุดมศกึษาไทยมีจ�านวนกิจกรรมทางวชิาการทีร่่วมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนเพิม่มากขึน้ในแต่ละปี 

(๔) จ�านวนบัณฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาไทยสามารถท�างานทัง้ในหน่วยงานระหว่างประเทศ บรษิัท

ข้ามชาติในประเทศและ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี (๕) จ�านวนนักศึกษาอาเซียนใน

สถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนมี ๓ ด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประเทศอาเซียน

๑๑
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๘. แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยบูรพำ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓)

มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพ

การศึกษาระดับสากล เพื่อน�าพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน” เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจและ

บรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่๒ การจดัการศกึษาทีมี่คณุภาพในระดบัสากล สร้างบณัฑติให้มีคณุธรรม เชีย่วชาญ

ในศาสตร์ เป็นผู้น�าที่มีทักษะสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม สนับสนุนและธ�ารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนามหาวทิยาลัยให้เข้มแขง็ มรีะบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และ

พึ่งตนเองได้

โดยมีเป้าประสงค์คือ (๑) มหาวิทยาลัยเป็นอุดมศึกษาชั้นน�าที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย 

และมีผลงานโดดเด่นในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (๒) มหาวิทยาลัยเป็นคลังความรู้ และแหล่งอ้างอิง

ทางวิชาการของประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคม น�าพาสังคมสู่สังคมอุดมปัญญา

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการด�าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการก�าหนด

ทิศทางพัฒนาองค์กรในระยะยาว ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

งานด้านต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยคณะต้องเตรียมการพัฒนาด้าน

ต่างๆ ดังนี้

ด้านการพัฒนาบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อ

มัน่แก่ผู้ใช้บัณฑติ ปรับปรงุกระบวนการจดัการศกึษา การเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน วจิยัในชัน้เรยีน เพือ่

พัฒนาบัณฑติวทิยาศาสตร์ให้รูล้กึรูจ้รงิในศาสตร์เฉพาะตน เก่งงานและเก่งความด ีมคีวามสามารถในการปรบัตวัเม่ือ

ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตในชีวิต มีความมุ่งมั่นในการท�าให้ตนเองและสังคมอยู่ดีมีสุข ตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานที่หลากหลายในสังคม 

ด้านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการท�าวิจัยท่ีเป็น

ความสามารถหลักของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้โอกาสที่มีอยู่เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น วิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยและการสร้างเครือข่ายวิจัย เน้นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการท�าวิจัย โดยผลงานวิจัยต้องน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม ภาคตะวันออกและประเทศ 

ด้านการบริการวิชาการเน้นสร้างสังคมอุดมปัญญา โดยให้บริการวิชาการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และ

รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้สังคมสามารถพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน เรียนรู้ร่วม

กันระหว่างนักวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ต้องน�าประสบการณ์และ

องค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในเชิงกว้างซึ่งเป็น

องค์ความรู้ที่ส�าคัญในการน�าไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิต

ด้านการบรหิารจดัการภายในองค์กรต้องมุ่งเน้นการบรหิารจัดการทีมี่คณุภาพและพึง่ตนเองได้ โดยปรบัปรงุ

และเพ่ิมประสทิธภิาพการท�างาน สร้างวฒันธรรมองค์กรให้เข้มแขง็เอือ้ต่อการสร้างสขุในการปฏบิตังิาน ยกระดบัและ

พัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรเน้นการเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมความพร้อมให้

สามารถปรับตัวเป็นผู้น�าและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

๑๒
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ส่วนที่ ๒: ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT Analysis)  
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
(External Environment) และการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
มีรายละเอียดดังนี้

๑. ปัจจัยแวดล้อมภำยนอก (External Environment)

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (Environmental Analysis) เป็นการพิจารณาแนวโน้มของ

ปัจจัยต่างๆ เพื่อแสวงหาโอกาส (Opportunity) ที่คณะวิทยาศาสตร์สามารถน�ามาสร้างผลงาน สร้างรายได้  

และภัยคุกคาม (Threat) ซึ่งเป็นอุปสรรคจากภายนอกที่ขัดต่อความเจริญก้าวหน้าและส่งผลกระทบต่อความย่ังยืน

ของคณะวิทยาศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ประเด็นโอกำส (Opportunities)

๑. ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีนท�าให้มีโอกาสในการขยายตลาดแรงงานของบณัฑติและ

ขยายฐานการบริการได้กว้างไกล 

๒. การคมนาคมสะดวกเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพ แหล่งอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและสนามบิน 

๓. เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน บุคลากร นิสิต และ

ท�างานวิจัยร่วมกันเพื่อน�ามาใช้พัฒนางานด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

๔. สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการก�าหนดโจทย์วจัิยแบบบรูณาการให้ความไว้วางใจในชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั

จากประชาคมภายนอก ท�าให้คณะเป็นทีพ่ึง่ทางวชิาการของภมูภิาคและถ่ายโอนองค์ความรูสู้ส่าธารณะ

๕. มีแหล่งทุนวิจัยภายนอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖. การขยายตวัและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ น�าไปใช้ในการปฏบิตังิานอย่างเป็นรปูธรรม 

๗. คณะวิทยาศาสตร์มีสมาคมศิษย์เก่าที่มีความพร้อมในการร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

ประเด็นภัยคุกคำม (Threats)

๑. ระบบการศึกษาพื้นฐานและการคัดเลือกนิสิตไม่เหมาะสม 

๒. ภาวะการแข่งขันสูง เนื่องจากมีการขยายตัวของสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น 

๓. ค่านิยมของสังคมไทยที่ยังยึดติดกับชื่อเสียงของสถาบัน

๔. การชะลอตัวของเศรษฐกิจมีผลต่อการเติบโตในตลาดแรงงานและภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 

๕. สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยใกล้สถานบันเทิง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๖. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

๑๓
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๗. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขาดความสมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถน�าข้อมูลมาใช้ใน

การตัดสินใจและบริหาร

๘. แนวโน้มจ�านวนประชากรลดลง ส่งผลให้จ�านวนผู้เรียนลดลง 

๒. ปัจจัยแวดล้อมภำยใน (Internal Environment)

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร (Organization Analysis) ได้แก่ การพจิารณาถงึแนวโน้มของปัจจยั

ต่างๆ เพ่ือระบุจุดแข็ง (Strength) ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ท�าได้ดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับคณะและหน่วยงานอื่นๆ หรือ

ข้อได้เปรียบของคณะวิทยาศาสตร์และจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุง (Weaknesses) ซึ่งส่งผลในทางลบต่อการด�าเนินงาน

ของคณะวิทยาศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths) 

๑. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลายศาสตร์ มีคุณวุฒิและประสบการณ ์

สามารถท�างานเชิงบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย ซึ่งจะช่วย

ท�าให้คณะวิทยาศาสตร์ ด�าเนินงานตามพันธกิจได้ (อ้างอิงจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ (SAR) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน เสนอต่อมหาวทิยาลยับรูพา 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๒. คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิทยาศาสตร์มีการก�าหนด

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ีชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมภาคตะวันออก (อ้างอิงจาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ (SAR) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรมี

ความพึง พอใจต่อการบริหาร (อ้างอิงจากคะแนนประเมินบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร ๔.๙๓) 

๔. คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะส�าหรับบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ โดย

สร้างความร่วมมือกับชมุชนภายนอก เพือ่ตอบสนองความต้องการของชมุชนอย่างแท้จรงิ (อ้างองิจาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ (SAR) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๕. คณะวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เก่ง อดทน 

มุ่งม่ัน) (อ้างอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๑๔
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ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses)

๑. บคุลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มภีาระงานสอนมากเกินไปท�าให้ส่งผลกระทบกบัการพฒันา

ตนเอง ในด้านการพัฒนาให้มีต�าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (อ้างอิงจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ (SAR) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน เสนอต่อมหาวทิยาลยับรูพา 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒. บุคลากรยังไม่ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์เท่าที่ควร ท�าให้การน�าพาองค์กรไปข้างหน้า  

ในทิศทางเดียวกันเป็นไปค่อนข้างช้า ทั้งนี้เพราะการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับบุคลากรยังไม่ดี

พอ (อ้างอิงจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจ�าปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) และ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๕  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

๓. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ ยังไม่ดีครอบคลุมทุกด้านและขาดการ 

บูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศ และในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการท�างาน (อ้างอิงจากแผนระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๔. คณะวิทยาศาสตร์มีการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตและบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนยงัไม่เพยีงพอ (อ้างอิงจากรายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในคณะวทิยาศาสตร์ 

(SAR) ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๔ (๑ มถินุายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕)

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒-
๒๕๕๗ (ระยะครึ่งแผน)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิตวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ

เป้ำประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพดี มีอัตลกัษณ์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค์

ตัวชี้วัดกำรบรรลุเป้ำประสงค์ 

๑. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การประเมินบัณฑิตคุณภาพดีของคณะวิทยาศาสตร์ 

๒. ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 

๑๕
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คณะวิทยาศาสตร์ก�าหนดจุดเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดีต้องสร้างความพึงพอใจและเชื่อมั่นแก่

ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจากผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่า การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้

คณุภาพดนีัน้ คณะวทิยาศาสตร์มแีนวทางในการผลติบณัฑติโดยสร้างความพงึพอใจและความสขุในการเรยีนของนสิติ 

ซึ่งพบว่านิสิตมีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในการให้บริการจากระบบบริการนิสิตและศิษย์เก่า 

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีงานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน แต่จ�านวนผลงานวิจัยยังน้อยกว่าเป้าหมาย คณะ

วทิยาศาสตร์มแีนวทางในการผลติผลงานวจิยัเพือ่ให้ผลงานวจัิยในชัน้เรียนเพ่ิมขึน้ โดยจัดสรรทุนอุดหนนุการวจัิยเพือ่

ให้ได้ผลวิจัยน�ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

การผลิตบัณฑิตนั้นนอกเหนือจากกระบวนการเรียนการสอนแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โดยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งพบว่าการพัฒนา

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

สิง่ส�าคญัอีกประการหนึง่ทีค่ณะวิทยาศาสตร์ค�านงึถงึเป็นอย่างมากคอืการสร้างความพงึพอใจและเชือ่มัน่แก่

ผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งพบว่าจากผลการด�าเนิน

งานทีผ่่านมาผู้ใช้บณัฑติมคีวามพงึพอใจและเชือ่มัน่อยู่ในระดบัด ี(อ้างองิจากรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษา

ภายในคณะวิทยาศาสตร์ (SAR) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ วิจัยพัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี

เป้ำประสงค์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ

พัฒนาสังคม ภาคตะวันออกและประเทศ

ตัวชี้วัดกำรบรรลุเป้ำประสงค์

๑. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีงานวิจัยอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่องต่อปี 

๒. จ�านวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๓. จ�านวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่น�าไปใช้ประโยชน์ 

การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์เน้นการน�าผลการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ภาคตะวันออกและประเทศ ซึ่งผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนภาคตะวันออกมีจ�านวนมากเกินเป้าหมาย

ทีก่�าหนดไว้ แต่พบว่าผลงานวจิยัไม่เป็นไปตามอตัลักษณ์ของคณะวทิยาศาสตร์ ผลงานวจัิยของสายวชิาการยังมีน้อย 

สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่น้อยกว่าเป้าหมาย ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการก�าหนดแนวทางแก้ไข 

โดยจัดสรรทุนอุดหนุนการท�าวิจัยรวมถึงสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ให้ท�าวิจัย เน้นการต่อยอดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

สนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

๑๖
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นอกจากนี้ในรอบแผนยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ยังมีการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

(Research Management System) โดยมีระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย และสร้างความร่วมมือในการ

แลกเปลีย่นนกัวจิยั อกีทัง้ยงัสร้างนสิติวจิยัแม้ว่าจ�านวนงานวจัิยของนสิติยงัน้อย แต่คณะวทิยาศาสตร์ยงัคงด�าเนนิการ

สร้างนิสติวจิยัอย่างต่อเน่ือง เพราะเลง็เห็นความส�าคญัในการเตรยีมความพร้อมนสิติให้มคีวามสามารถในการท�าวิจยั 

สู่เส้นทางนักวิจัย เพื่อน�าองค์ความรู้ด้านวิจัยและผลงานไปใช้ในการพัฒนาสังคมภาคตะวันออกและประเทศต่อไป 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงสังคมอุดมปัญญำ

เป้ำประสงค์ ผลงานวิจัย สังคมอุดมปัญญาด้วยองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยขีดความ

สามารถในการให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ

ตัวชี้วัดกำรบรรลุเป้ำประสงค์

๑. จ�านวนองค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 

๓. จ�านวนรายได้จากการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์

การบริการวิชาการเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาแบบมืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์มีศูนย์บริการวิชาการ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีบบเบ็ดเสรจ็ ให้บรกิารทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

ของการให้บรกิารวิชาการโดยใช้การตลาดเชงิรกุ โดยใช้ช่องทางเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และให้บรกิารผ่านทางเวบ็ไซต์ 

รวมถึงให้บริการโดยตรงตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งท�าให้ลูกค้าได้รับบริการ ได้รับความรู้  

ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการงานบริการ

วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีร้อยละการเพิ่มข้ึนของรายได้จากโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ เป็น ร้อยละ ๒๕ ๓๗ และ ๓๘ ตามล�าดับ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสูงบน

ฐำนธรรมำภิบำลและกำรพึ่งตนเอง

เป้ำประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์มียุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการที่เน้นธรรมาภิบาล และสามารถพึ่ง

ตนเองได้

ตัวชี้วัดกำรบรรลุเป้ำประสงค์ 

๑. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานในระดับดี 

๒. สัดส่วนรายรับต่อรายจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 

๓. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ(สมศ.) 

๑๗
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงโดยเน้น การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ

พึ่งตนเองได้ เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอยู่เป็นระยะและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง คณะวิทยาศาสตร์ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการโดยใช้หลักความมีส่วนร่วม (Participation) 

ของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร จึงสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการระดมความคิดเห็นร่วมจัด

ท�าแผนยุทธศาสตร์องค์กร จากนั้นถ่ายทอดทิศทางเป้าหมายและกระจายแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ 

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ด้านการ

บรหิารจดัการซึง่พบว่าผูบ้ริหารและบคุลากรได้รบัการพฒันาและได้รบัความรูเ้พ่ิมขึน้ เน้นการสร้างเครอืข่ายพนัธมติร

เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั คณะวิทยาศาสตร์เน้นการสร้างความสามารถในการพึง่ตนเอง 

บริหารจัดการรายได้ซึ่งพบว่าเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีเงินเหลือจากรายจ่ายสุทธิเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง โดยอาศัยการวิเคราะห์หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness)  

ในการใช้ทรัพยากรและสร้างแนวการบริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะวิทยาศาสตร์ให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ แม้ติดปัญหาด้านความเข้าใจการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ

แต่มแีนวทางและมีเวทีในการสร้างความรูค้วามเข้าใจอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีค้ณะยงัมเีป้าหมายในการก้าวสูก่ารเป็นองค์กร

อัจฉริยะจึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

๑๘
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์ก่อต้ังข้ึนพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี ๕ แผนกวิชา ได้แก่แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 

แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ด�าเนินการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์)  

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วทิยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปล่ียนชือ่เป็น คณะวทิยาศาสตร์ โดยมี ๖ ภาควชิา 

ได้แก่

 ๑. ภาควิชาคณิตศาสตร์  ๒. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 ๓. ภาควิชาเคมี   ๔. ภาควิชาชีววิทยา

 ๕. ภาควิชาฟิสิกส์   ๖. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เมื่อในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และรับนิสิตเข้า

ศึกษาในหลกัสูตรเป็นต้นมาจนมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ วทิยาเขตบางแสน ได้รบัการยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยั

บูรพา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึง ๘ มกราคม ๒๕๕๑ มีฐานะเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการศึกษาธิการ 

และกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ ตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ

และกฎหมายอื่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ก หน้าที่ ๘ - ๓๔  

ราชกิจจานุเบกษา ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๙
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สภำพทำงกำยภำพ

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ตัง้อยูเ่ลขที ่๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมอืง จ.ชลบรุี 

๒๐๓๑๐ ถือเป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ส�าคัญของจังหวัดชลบุรีอีกพื้นที่หนึ่ง และเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคตะวันออก ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มีอาคารทั้งสิ้น ๑๐ อาคาร พ้ืนท่ีรวม 

๔๓,๖๕๘ ตารางเมตร ดังนี้

๑. อาคารสิรินธร พื้นที่ ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร

๒. อาคารเคมี พื้นที่ ๒,๘๕๐ ตารางเมตร

๓. อาคารฟิสิกส์ พื้นที่ ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

๔. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร พื้นที่ ๓๕๐ ตารางเมตร

๕. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมทางด้านอาหาร พื้นที่ ๑,๓๘๐ ตารางเมตร

๖. อาคารคณิตศาสตร์ พื้นที่ ๑,๐๘๐ ตารางเมตร

๗. อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พื้นที่ ๑๗,๔๙๘ ตารางเมตร

๘. โรงปฏิบัติการสุญญากาศและฟิล์มบาง พื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร

๙. โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า พื้นที่ ๓๐๐ ตารางเมตร

๑๐. อาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร

วิสัยทัศน์

โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

๒. วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. ถ่ายทอด เผยแพร่ บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม และร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งบนฐานของธรรมภิบาลและการพึ่งตนเอง

ปรัชญำ

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น�าสังคม

๒๐



แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ Faculty of Science  Strategy Map 2013 - 2017

โดดเด่นด้านวิจัย  ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สร้างบัณฑิตคุณภาพดี  มีนวัตกรรมสู่สังคมวิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

 คุณภาพการให้บริการ

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 การพัฒนาองค์กร

ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์มีคุณภาพดี 
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์

ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับสากล  
ตลอดจนน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สังคมอุดมปัญญาบนฐานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีด้วยขีดความสามารถ 

ในการให้บริการแบบมืออาชีพ

การบริหารจัดการที่เน้น 
หลักธรรมาภิบาล 

และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

จัดระบบบริการนิสิตและศิษย์เก่า 
ที่เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี 

และเรียนรู้อย่างมีความสุข

สร้างความเข้มแข็งสาขาวิจัย 
ที่เป็นจุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์ 

และงานวิจัยมีคุณค่าต่อชุมชนและประเทศ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้าน 
การวิจัยและบริการวิชาการ 

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับชุมชน

สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ  
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

พัฒนาบัณฑิตให้มีความเก่ง อดทน มุ่งมั่น  
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

และตลาดแรงงานในสังคมอาเซียน + ๓

ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ที่เน้นโจทย์วิจัยจากสังคม 
ภาคตะวันออก ให้มีคุณภาพระดับสากล

เสริมสร้างคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นองค์กร 
ที่พึ่งพาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะศาสตร์ทางทะเล 

ที่ทุกภาคส่วน เชื่อมั่นและยอมรับ

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
ให้เป็นหน่วยงานที่พึ่งตนเองได้

พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และปัจจัยการเรียนการสอน 

ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนการวิจัย

เตรียมความพร้อมนิสิต 
สู่การเป็นนักวิจัยระดับชาติ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง 
เอื้อต่อการสร้างสุขในการปฏิบัติงาน

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
สู่องค์กรอัจฉริยะที่ทันสมัย

สร้างองค์ความรู้และงานบริการ
วิชาการที่ตอบสนองการพัฒนา 
สังคมภาคตะวันออก ประเทศ 
และให้บริการวิชาการสู่อาเซียน

บูรณาการ
การเรียน การสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ

พัฒนาระบบการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องและ 
ตรงกับความต้องการของ 

ผู้เรียน ในประเทศอาเซียน+๓

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการ

สร้างระบบสรรหาและ 
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 
ที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อ 
ในคณะวิทยาศาสตร์

พัฒนาระบบบริการวิชาการ 
ให้มีศักยภาพการบริการ 
แบบครบวงจรทันสมัย

สร้างเครือข่ายพันธมิตร 
วิจัยเพื่อตอบโจทย์ 
ในการพัฒนาสังคม

๒๑ ๒๒
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ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดท�าขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการระดมความคิดเห็น ร่วมก�าหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการและตัวชี้วัดความส�าเร็จ เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะมีทิศทางเดียวกัน

และบรรลุวิสัยทัศน์องค์กรที่ได้ประกาศไว้ มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์มีคุณภาพดีเป ็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับสากล  

ตลอดจนน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สังคมอุดมปัญญาบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยขีดความสามารถใน

การให้บริการแบบมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

เป้ำประสงค์

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผลติบัณฑติวทิยาศาสตร์มคุีณภาพด ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในตลาด

แรงงานที่หลากหลายในสังคมอาเซียน + ๓

เป้าประสงค์ที่ ๒ ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับสากล ผลงานวิจัยน�า

ไปใช้ประโยชน์ในสังคมภาคตะวันออกและประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ในภาคตะวันออกและประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและสามารถพึ่งตนเองได้

๒๓
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แผนยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑
ผลิตบัณฑิตวิทยำศำสตร์มีคุณภำพดีเป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ผลติบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวชิาชพี ปรบัเปลีย่นวิธกีารเรยีนรูจ้ากการท่องจ�า เป็นการคดิวเิคราะห์ 

ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ต้องเก่งงานและเก่งความดี รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับภาวะ

วิกฤตในชีวิต สามารถผ่านพ้นและเรียนรู้ด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง มีพลังจิตที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการท�าให้ตนเองและ

สังคมอยู่ดีมีสุข 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์มีคุณภาพดี ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานที่หลากหลายในสังคมอาเซียน + ๓

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดี เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์(๑) โดยกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนและหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF) 

ตลอดจนปรบัปรงุกระบวนการจดัการศกึษาให้ผลิตบณัฑิตทีมี่คุณภาพตามคณุลักษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของคณะ

วิทยาศาสตร์คือ “เก่ง(๒) อดทน(๓) มุ่งมั่น(๔)” ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานที่

หลากหลายในสังคมอาเซียน + ๓(๕) 

ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑.๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา

ต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

๑.๒ จ�านวนระบบการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐

๒๔
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ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑.๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการผลิต

บัณฑิตในด้านการเรียนการสอนและการให้บริการ

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

๑.๔ อันดับความนิยมของการเข้าศึกษาต่อในคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา(ติดอันดับ๑ ใน….)

๑๒ ๑๑ ๑๐ ๙ ๘

๑.๕ ร้อยละของจ�านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียน 

การสอนเข้ากับงานวิจัยและบริการวิชาการ

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

๑.๖ ร้อยละของบัณฑิตมีงานท�าในตลาดแรงงานอาเซียน + ๓ N/A N/A N/A ๗๐ ๘๐

(๑)  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก�าหนด
(๒) เก่ง หมายถึง มีความสามารถทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตรงต่อเวลา 

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา และเป็นคนดีของสังคม รวมเรียกว่า “เก่งวิชาการ 

และเก่งความดี”
(๓) อดทน หมายถึง อดทน ทนต่อแรงกดดัน มีความมั่นใจ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีจิตใจที่ไม่อ่อนไหวง่าย 
(๔) มุงมั่น หมายถึง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อบรรลุภารกิจที่ยากล�าบาก พร้อมที่จะเอาชนะปัญหา ดังค�ากล่าวที่

ว่า “ใครท�าไม่ได้ เราท�าได้” ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในนโยบายขององค์กร
(๕) อาเซียน + ๓ หมายถึง ประเทศในกลุ่มอาเซียน(ASEAN) ๑๐ ประเทศและประเทศนอกกลุ่มอีก ๓ ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนจนี ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี และประเทศญีปุ่่น และรวมถงึบรษิัทใน

กลุ่มอาเซียน+๓ ที่มาเปิดกิจการในประเทศไทยด้วย

กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. พัฒนาบัณฑิตให ้ มีความเก ่ง 

อดทนมุ่งมั่น ตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานใน

สังคมอาเซียน + ๓

 Ì ผลิตบัณฑิตคุณภาพดีเพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

 � พัฒนานิสิตให้เป็นตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ

วิทยาศาสตร์

 � พัฒนานสิติให้มีความรู้ด้านภาษา วฒันธรรม สงัคม อาเซยีนและ

พร้อมท�างานในสังคมอาเซียน+ ๓

๒๕
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒. สร้างระบบสรรหาและสร้างแรง

จงูใจให้นกัเรยีนทีมี่คณุภาพเข้าศกึษา

ต่อในคณะ

 Ì สร้างกลไกเพื่อจูงใจให้นักเรียนที่มีคุณภาพต้องการเข้าศึกษาใน

คณะวิทยาศาสตร์ 

 � ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 � ปรับวิธีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ทุกระดับ

การศึกษา

 � สร้างระบบสรรหานักเรียนที่เก่งและดีเข้าศึกษาต่อที่คณะ

วิทยาศาสตร์

 Ì จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ส�าหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อฝึกปฏิบัติการท�าวิจัย

 Ì โครงการสร้างโอกาสให้นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเรยีน

รู้การท�าวิจัย โดยเน้นวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๓. จัดระบบบริการนิสิตและศิษย์เก่า

ทีเ่น้นคุณภาพชวิีตทีด่แีละเรียนรู้อย่าง

มีความสุข

 Ì สร้างระบบบริการนิสิตและศิษย์เก่า

 � พฒันาระบบบรกิารนสิติและศษิย์เก่ารปูแบบใหม่ให้ได้รบับรกิาร

อย่างรวดเร็ว

 � จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 Ì ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิต

 � จัดกิจกรรมด้านดนตรีและกีฬา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

แก่นิสิต

 Ì ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตให้เรียนรู้อย่างมีความสุข

 � ปรับวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียน

 � สร้างทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ด้วยตัวเองและ

เรียนรู้ตามความสนใจ

๔. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้

สอดคล้องและตรงกับความต้องการ

ของผู้เรียนในประเทศอาเซียน + ๓

 Ì จัดท�าหลักสูตรการศึกษาเพื่อขยายและสร้างเครือข่ายทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ

 � พัฒนาระบบการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์

 � พัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 � พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายประเทศ

อาเซียน + ๓

๒๖
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๕. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และปัจจัยการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ

การเรียนการสอน การวิจัย

 Ì ปรบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีส่นบัสนนุการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

 Ì จัดตั้งหน่วยงานกลางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้

บัณฑิตมีคุณภาพ

๖. บูรณาการการเรียนการสอนการ

วิจัยและการบริการวิชาการ

 Ì สร้างกลไกในการน�างานวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการมา

พัฒนาการเรียนการสอน 

 � พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยบูรณาการเข้ากับ

ประสบการณ์การท�าวิจัยและการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
ผลิตผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพระดับสำกล ตลอดจน 

น�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผลิตงานวิจัยและสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่แก้ ไขปัญหาและ

ตอบโจทย์วิจัยจากสังคมภาคตะวันออกและตอบสนองสังคมของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๒ ผลติผลงานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพ

ระดับสากล ผลงานวิจัยน�าไปใช้ประโยชน์ในสังคมภาคตะวันออกและประเทศ

จุดเน้นการวิจัย เน้นโจทย์วิจัยจากชุมชน/สังคมภาคตะวันออกและประเทศ ให้ ได้ผลงานวิจัยด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพระดบัสากล ผลงานวจัิยเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิเพือ่การพัฒนาสงัคม

ไทยและสังคมโลก

๒๗
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ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๒.๑ ร้อยละของผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ต่อ

จ�านวนอาจารย์ของคณะ

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

๒.๒ ร้อยละของเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัยต่อเงินทุนวิจัยที่คณะได้รับทั้งหมด 

๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐

๒.๓ ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกน�าไปอ้างอิงในระดับสากล

เทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมด

๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐

๒.๔ ร้อยละผลงานวิจัยที่น�ามาพัฒนาภาคตะวันออกต่อ

ผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

๒.๕ ร้อยละผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕

กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ผลิตผลงานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีท่ีเน้น โจทย์วิจัย จาก

สังคมภาค ตะวันออกให้มีคุณภาพระดับ

สากล

 Ì พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแบบบูรณาการ ครบวงจร

 � พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย สร้างแรงจูงใจในการท�าวิจัย

 � พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการท�าวิจัยที่เหมาะสม คล่องตัว และยืดหยุ่น

 � จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยให้เพียงพอ  

มีมาตรฐาน ปลอดภัย

 � พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

๒. สร้างความเข้มแข็งสาขาวิจยัท่ีเป็นจดุ

แข็งของคณะวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย

มีคุณค่าต่อชุมชนและประเทศ

 Ì ผลิตผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม

 Ì เพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์

๒๘
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๓. สร้างเครอืข่ายพนัธมติรวจิยัเพือ่ตอบ

โจทย์ในการพัฒนาสังคม

 Ì จัดตั้งกลุ่มวิจัยที่มีทิศทางวิจัย (Research Directions) ในการ

พัฒนาสังคมที่ชัดเจน 

 Ì สร้างผลงานวิจัยเน้นการพัฒนาสังคมและต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

 Ì จัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามความร่วมมือในการท�าวิจัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓  

สังคมอุดมปัญญำบนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ด้วยขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบมืออำชีพ

ให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชนเพ่ือสร้างความเข้มแขง็และยกระดบัการบรกิารวชิาการบนฐานวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

เป้าประสงค์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ  

ตอบสนองความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออกและประเทศ

การให้บรกิารวิชาการครอบคลมุการพฒันาความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

บูรพาและชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้สู่ชุมชน(๖) อย่างทั่วถึง ให้เป็นสังคมอุดมปัญญาบนฐานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี(๗) โดยมกีารบรกิารวชิาการแบบมอือาชพี(๘) อย่างต่อเนือ่ง พฒันาต่อยอดองค์ความรู ้และรกัษาภมูปัิญญา

ท้องถิน่ รวมถงึการจดัการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม น�าสูก่ารพึง่พาตนเองอย่างย่ังยนื(๙) ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

๒๙
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ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด
เป้าหมายในช่วงปี (พ.ศ.) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๓.๑ จ�านวนชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ/หรือศาสตร์ทางทะเล

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๓.๒ ร้อยละของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ 

ต่อเงินรายได้จากการประมาณการรายรับ

๕ ๘ ๑๐ ๑๕ ๒๐

๓.๓ ร้อยละของโครงการบริการวิชาการส่งเสริมวิชาชีพ

และการพึง่พาตนเองทีม่รีะดบัความพึงพอใจของ ผูเ้ข้าร่วม

โครงการระดับดีขึ้นไป

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

๓.๔ จ�านวนงานบริการวิชาการที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านวิชาการกับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔

 (๖) ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายและ

เป้าประสงค์การท�างานและมีแนวปฏิบัติที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน
(๗) สงัคมอดุมปัญญาบนฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถงึ สงัคมทีมี่ความอยู่ดมีีสุขและพึง่ตนเองได้ บนฐาน

ความรู้และปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๘) มืออาชีพ หมายถึง ผู้ที่สามารถท�างานได้ดี มีความช�านาญในงานในเรื่องนั้นๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างอ้างอิงได้ 

และเป็นที่ยอมรับของคนในวงการและนอกวงการ
(๙) การพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนื หมายถึง การพ่ึงตนเองได้ของชมุชนในการสร้างรายได้และบรหิารการเงนิทีเ่ข้มแขง็ ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. เสริมสร ้างคณะวิทยาศาสตร ์ ให ้

เป ็นองค ์กรที่ พ่ึงพาทางวิชาการด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ

ศาสตร์ทางทะเลทีท่กุภาคส่วนเชือ่ม่ันและ

ยอมรับ

 Ì พัฒนาการให้บริการวิชาการโดยใช้การตลาดเชิงรุก

 Ì เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ

วิชาการแบบมืออาชีพ

 Ì พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการเชิงรุก 

 � บริหารจัดการรายได้จากงานบริการวิชาการน�ามาพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต

๓๐
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒. สร ้างองค์ความรู ้และงานบริการ

วชิาการทีต่อบสนองการพฒันาสงัคมภาค

ตะวันออก ประเทศและให้บริการวิชาการ

สู่อาเซียน

 Ì สร้างองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ ภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชนภาคตะวันออก ประเทศ และอาเซียน

 Ì เผยแพร่และให้บรกิารองค์ความรูผ่้านช่องทางทีห่ลากหลายและ

เข้าถึงผู้รับบริการ

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้าน

การวิจัยและบริการวิชาการระหว่างคณะ

กับชุมชน

 Ì สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการบริการวิชาการสู่อาเซียน

 Ì บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการ

๔. พัฒนาระบบบริการวิชาการให ้มี

ศักยภาพการบรกิารแบบครบวงจรทนัสมัย

 Ì จดัตัง้หน่วยบรกิารวชิาการแบบเบด็เสรจ็เพือ่เป็นศูนย์กลางแลก

เปลี่ยนเรียนรู้

 Ì ศูนย์รวมต้นแบบงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเฉพาะศาสตร์ทางทะเล

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔  
กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นหลักธรรมำภิบำลและสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ือความเป็นผู้น�าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

เป้าประสงค์ที่ ๔ พฒันาระบบบรหิารจดัการทีเ่น้นหลกัธรรมาภบิาลและสามารถ

พึ่งตนเองได้

สร้างความตระหนักในความต้องการของนสิติ ศษิย์เก่าและบคุลากรต่อคณะวทิยาศาสตร์ และก�าหนดวสิยั

ทศัน์ร่วมกนั เพ่ือให้เกิดทิศทางการบริหารงานของคณะวทิยาศาสตร์ให้ชดัเจนตามแผนยุทธศาสตร์การศกึษาของชาติ 

โดยมกีารปรบัเปล่ียนให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ(๑๐) และมสีมรรถนะสงู รวมทัง้สามารถพึง่พาตนเองได้(๑๑)โดยผูบ้รหิารต้อง

ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาล(๑๒) เพื่อความเป็นผู้น�าและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

๓๑
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ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๔.๑ ระดับดัชนีความสุขของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๐๐

๔.๒ ร้อยละรายจ่ายต่อรายรับทั้งหมด ๑๐๐ ๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐

๔.๓ ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

๔.๔ ระดับความส�าเร็จตามเกณฑ์การประเมินของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ (สมศ.)

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

๔.๕ ร้อยละของบุคลากรที่มีการน�าฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศมาใช้เพื่อการปฏิบัติงานหรือเพื่อการบริหาร

ต่อจ�านวนบุคลากรทั้งหมด

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

๔.๖ ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์

๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๗๕ ๔.๐๐

๔.๗ ร้อยละความส�าเร็จของกระบวนการท�างานที่ท�าให้

คุณภาพการให้บริการ/การท�างานเพิ่มขึ้น

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐

 (๑๐) องค์กรอจัฉรยิะ หมายถงึ องค์กรทีม่รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยัสามารถรองรบัการบรหิาร

จัดการและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๑) พึง่ตนเองได้ หมายถึง การทีมี่ระบบบรหิารจดัการบนฐานธรรมาภบิาล สามารถสร้างรายได้จากการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรคณะวิทยาศาสตร์
(๑๒) หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักบริหารท่ีดี ๑๐ ประการ ตามประเด็นที่ก�าหนดโดย ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

๓๒
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กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เอื้อ

ต่อการสร้างสุขในการปฏิบัติงาน

 Ì สร้างองค์กรสุขภาวะในการปฏิบัติงาน

 � จดักจิกรรมสร้างสขุเสรมิการท�างานแก่บคุลากรโดยเน้นการ

มีส่วนร่วม

 Ì สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการท�างานเพื่อองค์กร

๒. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นหน่วย

งานที่พึ่งตนเองได้

 Ì ส่งเสริมภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์

 Ì สร้างระบบการเงินการคลังที่เข้มแข็ง 

 � แสวงหารายได้และบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ การศึกษา

ของคณะวิทยาศาสตร์

 Ì สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 � พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 � เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการด�าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา

 � พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการ

ศึกษา

๔. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่องค์กร

อัจฉริยะที่ทันสมัย

 Ì จดัท�าฐานข้อมลูและน�าระบบสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในระบบ

การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและบริหารจัดการ

 Ì โครงการพัฒนาระบบ Electronic เพื่อการบริหารและการ

บริการ

๕. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่การเป็น

องค์กรสมรรถนะสูงองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ

 Ì พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถและสร้างคุณค่า

แก่องค์กร

 � พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นนักบริหาร

มืออาชีพ

 � จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกบัสมรรถนะ (Com-

petency) ทุกต�าแหน่งงาน

 Ì ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการท�างานภายในองค์กรเพือ่เพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 Ì สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ในองค์กร

 Ì การบริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๓๓



แผ
นยุทธศาสตร์ คณ

ะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ
า พ

.ศ. ๒
๕๕

๖ - ๒
๕
๖๐

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
โครงกำรและกิจกรรมที่มีควำมส�ำคัญที่จะด�ำเนินกำรในช่วงแผน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตวิทยำศำสตร์มีคุณภำพดีเป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เป้ำประสงค์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์มีคุณภาพดี ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานที่หลากหลายในสังคมอาเซียน + ๓

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๑. พัฒนาบัณฑิตให้มีความ

เก่ง อดทน มุ่งมั่นตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

และตลาดแรงงานในสังคม

อาเซียน + ๓

๑.๑. โครงการพัฒนานิสิตให้เป็นตามลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์

๑.๒. กิจกรรมพัฒนานิสิตให้มีความรู้ด้านภาษา 

วัฒนธรรมสังคม อาเซียนและพร้อมท�างานใน

สังคมอาเซียน + ๓

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

๑.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

หัวหน้าภาควิชา

๑.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

หัวหน้าภาควิชา

๒. สร้างระบบสรรหาและสร้างแรง

จูงใจให้นักเรียนที่มีคุณภาพเข้า

ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

๒.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๒.๒ กิจกรรมปรับวิธีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน

คณะวิทยาศาสตร์ทุกระดับการศึกษา

๒.๓ โครงการสร้างระบบสรรหานักเรียนที่เก่งและดี

เข้าศึกษา ต่อที่คณะวิทยาศาสตร์

๒.๔ โครงการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ (Laboratory) 

ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อฝึก

ปฏิบัติการท�าวิจัย

๒.๕ โครงการสร้างโอกาสให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ตอนปลายเรียนรู้การท�าวิจัย โดย

เน้นวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ü
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ü
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ü
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ü
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ü

ü
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ü

๒.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

และ วิเทศสัมพันธ์

๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา

๒.๔ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา

๒.๕ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา  หัวหน้าภาควิชา

๓
๔
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๓. จัดระบบบริการนิสิตและศิษย์เก่า

ที่เน้นคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนรู้

อย่างมีความสุข

๓.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการนิสิตและศิษย์เก่า

รูปแบบใหม่ ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

๓.๒ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน

๓.๓ จัดกิจกรรมด้านดนตรีและ/หรือกีฬา เพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นิสิต

๓.๔ ปรับวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

๓.๕ โครงการสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถเลือก

เรียนได้ ด้วยตัวเองและเรียนรู้ตามความสนใจ

ü
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ü
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ü

ü

ü

ü
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ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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ü

ü
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๓.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๓.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๓.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๓.๔ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าภาควิชา

๓.๕ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๔. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 

ให้สอดคล้องและตรงกับความ

ต้องการของผู้เรียนในประเทศ

อาเซียน + ๓

๔.๑ พัฒนาระบบการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์

๔.๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

๔.๓ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ร่วมกับเครือข่ายประเทศอาเซียน + ๓
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ü
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ü
ü
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ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

๔.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๔.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๔.๓ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๕. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และปัจจัยการเรียนการสอนที่เอื้อ

ต่อการเรียนการสอนการวิจัย

๕.๑ โครงการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

๕.๒ โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการพัฒนาการ

ศึกษา เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ

ü

--

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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๕.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๕.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๓
๕
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๖. บูรณาการ การเรียนการสอน  

การ วิจัยและการบริการวิชาการ

๖.๑ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยบูรณ

าการเข้ากับประสบการณ์การท�าวิจัยและการ

บริการวิชาการ

ü ü ü ü ü ๖.๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 

บัณฑิตศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ผลิตผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพระดับสำกล ตลอดจนน�ำผลงำนวิจัยไปใช้

ประโยชน์

เป้ำประสงค์ที่ ๒ ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับสากล ผลงานวิจัยน�าไปใช้ประโยชน์ในสังคมภาคตะวันออกและประเทศ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๑. ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีที่เน้น โจทย์วิจัย 

จากสังคมภาคตะวันออก ให้มี

คุณภาพระดับสากล

๑.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย สร้างแรง

จูงใจในการท�าวิจัย

๑.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการท�าวิจัยที่เหมาะสม 

คล่องตัว และยืดหยุ่น

๑.๓ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยให้

เพียงพอ มีมาตรฐาน ปลอดภัย

๑.๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การวิจัย
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๑.๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา

๑.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๑.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา

๑.๔ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา

๓
๖
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๒. สร้างความเข้มแข็งสาขาวิจัยที่

เป็นจุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์

และงานวิจัยมีคุณค่าต่อชุมชน

และประเทศ

๒.๑ โครงการผลิตผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ใน  

ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่า 

ทางเศรษฐศาสตร์

ü ü ü ü ü ๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

๓. สร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อ

ตอบโจทย์ในการพัฒนาสังคม 

๓.๑ โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่มีทิศทางวิจัย 

(Research Directions) ในการพัฒนาสังคมที่

ชัดเจน 

๓.๒ โครงการสร้างผลงานวิจัยเน้นการพัฒนาสังคม

และต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการจัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตาม

ความร่วมมือในการท�าวิจัย
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๓.๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา

๓.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา

๓.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา

๓
๗
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ะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ
า พ

.ศ. ๒
๕๕

๖ - ๒
๕
๖๐

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สังคมอุดมปัญญำบนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้วยขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแบบมืออำชีพ

เป้ำประสงค์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออกและประเทศ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๑. เสริมสร้างคณะวิทยาศาสตร์ให้

เป็นองค์กรที่พึ่งพาทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะศาสตร์ทางทะเล 

ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและยอมรับ

๑.๑ โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ

เพื่อเป็น ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการวิชาการโดยใช้การ

ตลาดเชิงรุก

๑.๓ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ในการ ให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ

๑.๔ บริหารจัดการรายได้จากงานบริการวิชาการน�ามา

พัฒนา คุณภาพบัณฑิต
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ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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๑.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๑.๓ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๑.๔ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๒. สร้างองค์ความรู้และงานบริการ

วิชาการที่ตอบสนองการพัฒนา

สังคมภาคตะวันออก ประเทศ

และให้บริการวิชาการสู่อาเซียน

๒.๑ โครงการสร้างองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่ 

ภาคอุตสาหกรรมชุมชนภาคตะวันออก ประเทศ และ

อาเซียน

๒.๒ โครงการเผยแพร่และให้บริการองค์ความรู้ผ่าน

ช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงผู้รับบริการ
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ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ระหว่างคณะกับชุมชน

๓.๑ โครงการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการ

บริการวิชาการสู่อาเซียน

๓.๒ โครงการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือบริการ

วิชาการ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

๓.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 และวิเทศสัมพันธ์

๓.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา

๓
๘
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นยุทธศาสตร์ คณ

ะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ
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๕๕

๖ - ๒
๕
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๔. พัฒนาระบบบริการวิชาการให้

มีศักยภาพการบริการแบบครบ

วงจรทันสมัย

๔.๑ จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเป็น 

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔.๒ ศูนย์รวมต้นแบบงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเฉพาะศาสตร์ทางทะเล

--

ü

--

ü

ü

ü

--

ü

--

ü

๔.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๔.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นหลักธรรมำภิบำลและสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

เป้ำประสงค์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและสามารถพึ่งตนเองได้

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง 

เอื้อต่อการสร้างสุขในการปฏิบัติงาน 

๑.๑ กิจกรรมสร้างสุขเสริมการท�างานแก่บุคลากรโดย

เน้นการมีส่วนร่วม

๑.๒ กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการ

ท�างานเพื่อองค์กร
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๑.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๒. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็น

หน่วยงานที่พึ่งตนเองได้

๒.๑ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์

๒.๒ แสวงหารายได้และบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๒.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๓
๙
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ะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด�าเนินการ (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๓. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ การ

ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

๓.๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๓.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการ

ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

๓.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
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๓.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษ และวิเทศสัมพันธ์

๓.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษ และวิเทศสัมพันธ์

๓.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษ และวิเทศสัมพันธ์

๔. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่องค์กร

อัจฉริยะที่ทันสมัย

๔.๑ โครงการจัดท�าฐานข้อมูลและน�าระบบสารสนเทศ 

มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอน การ

วิจัย บริการวิชาการและบริหารจัดการ

๔.๒ โครงการพัฒนาระบบ Electronic เพื่อการบริหาร

และการบริการ
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๔.๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา

๔.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

๕. พัฒนาคณะสู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ

๕.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ

๕.๒ โครงการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง

กับสมรรถนะ (Competency) ทุกต�าแหน่งงาน

๕.๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างาน

ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งาน

๕.๔ กิจกรรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และจัดการ

ความรู้ในองค์กร

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

๕.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๕.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๕.๓ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

๕.๔ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา

๔
๐
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การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์

ควำมส�ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์

ปัจจบุนัการตดิตามและประเมนิผลของแผนยทุธศาสตร์มคีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการบรหิารจดัการและ

การด�าเนินงาน เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนงาน รวมทั้งเป็นการ

ประเมินความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลเป็น

สิง่ส�าคญัทีส่่งผลต่อการวางแผน น�าสู่การปรับเปล่ียนเป้าหมาย ปรบัปรุงวธีิการด�าเนินงานโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ 

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพามีภาระหน้าที่ในด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และแผนปฏิบัติการประจ�าปี เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การด�าเนินงานในด้านต่างๆ จึงได้ก�าหนดกลไกส�าคัญในการติดตามและประเมินผลแผน โดยมีหน่วยประเมินผลและ

คลังข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ ท�าหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลและรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล

การประเมินแผน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

ส�าหรับใช้ในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานและการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของหน่วยงาน เพื่อ

ให้การขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา บรรลุผลส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ทีก่�าหนดไว้

วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์

๑. เพื่อทราบผลส�าเ ร็จของการด�าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์ของหน ่วยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. เพ่ือทราบถงึปัญหาและอปุสรรคของการด�าเนินการการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓. เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับความสามารถในการสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของ

นิสิตและบุคลากรได้เป็นอย่างดี

๔. เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี

๕. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

๔๑
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ขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์ของหน ่วยงานภายใน 

คณะวทิยาศาสตร์ เป็นการตดิตามการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา ซึง่

มีประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ มีผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ 

โดยให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการทบทวน ปรับปรุง จัดท�าแผนงานหลักและแผนปฏิบัติการประจ�าปีของโครงการหรือ

กจิกรรม รายงานความก้าวหน้าการด�าเนนิการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน และรายงานผลส�าเรจ็ในการ

ด�าเนนิงานการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ของแต่ละโครงการหรอืกจิกรรม รวมทัง้การวเิคราะห์คณุภาพของการจดัท�า

แผนปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ของ

คณะวิทยำศำสตร์

๑. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. ท�าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร

๓. ท�าให้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ความสอดคล้องและเป็นไปตามแผน

ปฏิบัติการประจ�าปีที่ก�าหนดไว้ น�าสู่การปรับแผนปฏิบัติการประจ�าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๔. สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบรหิารและการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของบคุลากร

ในหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

๕. ข้อมูลการติดตามและประเมินผลใช้ประกอบการก�าหนดทิศทางและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในรอบ

ต่อไป

๔๒



คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑

โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๓๐๑๐-๑๑ โทรสาร.๐-๓๘๓๙-๓๔๙๖
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