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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ   ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ นี้ จัดท าขึ้นโดยการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓)  ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มี 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน 
(Wisdom of the East for the Future of the Nation)” การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือให้ได้ 
แผนยุทธศาสตร์ของชาวมหาวิทยาบูรพาอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาเม่ือสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  มหาวิทยาลัยบูรพา 
จะมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลจากการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๑. การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
๒. การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม 
๓. การพัฒนามาตรฐานการวัดระดับความสามารถ (BUU Standard) เพ่ือรับประกันความสามารถ

ของบัณฑิต 
๔. การพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
การน าไปสู่ผลลัพธ์ตามประเด็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประกัน

ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์  จึงก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์จ านวน  
๕ ตัวชี้วัดและก าหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือใช้ในการติดตามและวัดความส าเร็จของการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

 
ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซ่ึงด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีความเก่ียวพันเชื่อมโยงอย่างเป็นพลวัต ตลอดจน
ความก้ า วหน้ าทา งด้ านวิ ทย าศาสตร์ และ เทค โน โลยี ไ ด้ ส่ งผลกระทบ ทั้ ง ท า งตร งและทาง อ้อม 
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทยส่งผลให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมือง  มีผลสืบเนื่องถึงคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเหตุปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากการพัฒนาที่มีความเป็นพลวัตสูงดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาศักยภาพของสังคมชุมชนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลั ยสู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ  ปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๔ -  ๒๕๖๓  ซึ่ งปั จจุ บั น ได้ เ ข้ าสู่ ปีที่  ๕  
ของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วนั้น พบว่า ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามแผนภาพที่ ๑-๑  

 

แผนภาพที่ ๑-๑  ร้อยละความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 



๒ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

 
 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนภาพที่ ๑-๑ พบว่า มหาวิทยาลัย จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ฯ 
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

(๒) การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม 
 (๓) การพัฒนามาตรฐานการวัดระดับความสามารถ (BUU Standard) เพ่ือรับประกันความสามารถของ
บัณฑิต 
 (๔) การพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
 จากความท้าทายของการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๐๑๖๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและบริบทของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตลอดจน     ผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงได้ด าเนินการจัดท า                    
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  ฉบับปรับปรุง  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป้าหมายส าคัญในการปรับปรุง
และ พัฒนาแผนยุ ทธศาสตร์ ฉบั บนี้  เ ป็ น ไป เ พ่ื อ เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพการด า เ นิ น ง าน ในด้ านต่ า งๆ  
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ (๑) คุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  (๒) ศักยภาพในการด าเนินงานและการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้ ง สั งคมชุ มชนบริ เ วณ พ้ืนที่ โ ดยรอบมหาวิทยาลั ย และวิทยา เ ขต  และ พ้ืนที่ ใ กล้ เ คี ย ง  และ 
(๓) คุณภาพทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งคุณภาพในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

 (๑) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการก าหนดกิจกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ อย่างบูรณาการ 

(๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการการปรับปรุงและเสริมสร้างปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๓) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
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เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่ ๒ 
พันธกิจและวิสัยทัศน์ 

 
 สืบเนื่องจากผลของการประชุมร่วมกันทั้งในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับส่ว นงาน 
และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เห็นพ้องตรงกันเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาพันธกิจและวิสัยทัศน์   
ให้มีความเหมาะสมและสามารถสื่อถึงทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการนี้ 
คณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ด าเนินการปรับปรุงพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขึ้นใหม ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๒.๑ พันธกิจ 

๒.๑.๑ พันธกิจที่มีอยู่เดิม 
  พันธกิจที่ก าหนดไว้เดิม มีจ านวนทั้งสิ้น ๕ ประการ ดังนี้ 

(๑) สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 
(๒) จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดับสากล  สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์  

เป็นผู้น า ที่มีทักษะสากล 
(๓) บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาท่ีพ่ึงตนเอง 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และธ ารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
(๕) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพ่ึงตนเองได้ 

 
 ๒.๑.๒ พันธกิจที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ 
  พันธกิจที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่นี้ มีที่มาจากเนื้อความตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา            
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ และมาตรา ๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ 
ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(๒) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  โดยครอบคลุม 
การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
  



๔ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

 การก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ประกอบกับข้อมูล
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สังคมไทยจะต้องเผชิญในอนาคตและทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ที่ด าเนินการโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวง  
เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์และก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ วิสัยทัศน์ที่มีอยู่เดิม 
“สร้างคนคุณภาพ  สร้างปัญญาให้แผ่นดิน  ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล  เพ่ือน าพา

สังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” 
 

 ๒.๒.๒ วิสัยทัศน์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ 
“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน”  
(Wisdom of the East for the Future of the Nation) 

 

 ๒.๒.๓ ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 

Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพ่ือ
การพัฒนาให้กับประเทศ  พร้อมทั้ งแสดงบทบาทน า ในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่ วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ด้าน ประกอบด้วย 
(๑) ศาสตร์ทางทะเล (๒) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (๓) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (๔) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานและการท างาน (๕) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (๖) 
ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (๗) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์
ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา
ตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนา ทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมี
ผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมั่นคง    

จากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข อ ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ฉ บั บ นี้  คื อ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ พั ฒ น า 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  
(๒) ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน  และ (๓) ด้านคุณภาพ 
ทางวิชาการ  วิจัย  และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 



๕ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

๒.๒.๔ ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพาจะมีผลการพัฒนาที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 
เพ่ือสะท้อนระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 (๑) ผลการประเมินและการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานอิสระภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้อยู่ในอันดับดีกว่า ๑๕๐ จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดในทวีปเอเชีย 

(๒) ผลงานด้านการวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ            
ที่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์  เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนาสังคมชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ              
ภาครัฐและภาคเอกชน และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตและ/หรือความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัย 

(๔) จ านวนโครงการส าคัญระดับประเทศ  (โครงการที่เป็นวาระแห่งชาติหรือเป็นนโยบายของรัฐบาล)ที่
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ 

(๕) จ านวนศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ              
๗ ด้าน ที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ 
  



๖ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ก าหนดบนพ้ืนฐานของผลลัพธ์การพัฒนา         ที่

ส าคัญ ๓ ประการ  ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๑ โดยแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยึดหลักคติพจน์ที่ว่า 
“การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development)  ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา
ตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 
๕  ด้าน  ดังแผนภาพที่ ๓-๑ 
 

แผนภาพที่ ๓-๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพที่ ๓-๑ สามารถแจกแจงรายละเอียดขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งกล
ยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
 
  

 การมีส่วนร่วมและ 

การรับผิดชอบต่อสังคม 

การพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการภายใน 

การพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร 

การพัฒนาคุณภาพ 

การวิจัยและการบริการ

วิชาการ 

คุณภาพของบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 



๗ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาคุณภาพของนิสิต มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ “ในเชิงวิชาการ” ซึ่งครอบคลุมความรู้ 

ความเข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ที่ศึกษาในทางปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์หลังจากส าเร็จการศึกษา ให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สังกัดหรือสังคมชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบท 
การพัฒนา และคุณภาพ  “ในเชิงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม”  ครอบคลุมการด ารงตน การยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  
 (๑) ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 

(๒) ร้อยละความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน                  
ของบัณฑิต 

(๓) ร้อยละของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 
 (๔) จ านวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้สามารถ
ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง 
 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาข้างต้น สามารถแสดงกรอบแนวคิด ได้ตามแผนภาพที่ ๓-๒ 
 

แผนภาพที่ ๓-๒ คุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพนิสิตข้ างต้น  สามารถแจกแจงกลยุทธ์และ เป้ าหมาย 
การด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 

 

 

คุณธรรมและจรยิธรรม 

ความรู้และทักษะ 

ทักษะการท างาน / ทักษะทางสังคม 

ความพร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 

ภา
วะ

ผู้น
 าใ

นก
าร

ปฏ
ิบตั

ิงา
น

แล
ะก

าร
พัฒ

นา
 

 



๘ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

กลยุทธ์ ขอบเขตการด าเนินการ / เป้าหมาย 
๑.๑ การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียน
ที่มีศักยภาพ 

เน้นการสร้างและพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งระบบและกลไก 
ในการคัดเลือกผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มี
ศักยภาพทางด้านความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) 
และเชาว์ปัญญา (Aptitude) 

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

เน้นการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตที่ตรงความ
ต้องการของสังคมและสามารถรองรับการพัฒนาประเทศ 
ในยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ให้สามารถด าเนินการจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การพัฒนาความรู้และทักษะจาก
ห้องเรียนสู่ชุมชน (From Classroom to 
Social Engagement) และการพัฒนาการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึก
ประสบการณ ์(Learning by doing) 

เน้นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย โดยใช้ประเด็นปัญหาหรือบริบททางสังคมและ
ทรัพยากรของชุมชนเป็นโจทย์หรือกรณีศึกษา รวมทั้งการเรียนรู้
จากการฝึกประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา 
(Work Integrated Learning) ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้
นิสิตได้พัฒนาทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการศึกษาหรือพัฒนาสังคมชุมชนหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาที่ศึกษา 

๑.๔ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ 

เน้นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้
ทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนานิสิตให้มีทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งเน้น 
การพัฒนานิสิตที่ศึกษาในวิชาฟิสิกส์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์เพ่ิมสูงขึ้น 

๑.๕ การพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคต เน้นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิต
ที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของประเทศไทย 

 
  



๙ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ เน้นการสร้างความโดดเด่นทางด้านผลงานวิจัยและ

การบริการวิชาการ   ในส่วนของการวิจัย เน้นการสร้างและพัฒนางานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) โดยส่วน
งานต่าง ๆ ด าเนินการตามศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research)  ซึ่งอยู่
ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร ศ า ส ต ร์ ส า ข า ต่ า ง  ๆ  เ ข้ า ด้ ว ย กั น  ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ เ ป็ น 
ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาตะวันออก สอดคล้องกับบริบท ทรัพยากร 
และความต้องการในการพัฒนาของสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งนี้ ขอบเขตและเป้าหมายของการวิจัย 
ควรมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ด้าน ดังนี้ 

(๑) ศาสตร์ทางทะเล 
(๒) ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
(๓) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา 
(๔) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน 
(๕) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) 
(๖) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ 
(๗) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ในส่ วนของการบริการวิชาการ เน้นการส่ ง เสริมและผลักดันองค์ความรู้หรื อผลงานวิจัย 

ไปสู่การประยุกต์หรือต่อยอดเพ่ือการพัฒนาสังคมชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ตามบริบททางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย  ได้ด า เนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้ านการวิจัยและบริการวิชาการ  ดังนั้น  
การประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการบางส่วน จะเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ดั งกล่ าว  ทั้ งนี้  ตั วชี้ วั ด เชิ งยุทธศาสตร์ที่ จะใช้ ในการประเมินผลการด า เนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 (๒) จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับ 
 (๓)  จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการหรือผลงานในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
 (๔)  จ านวนผลงานวิจัยหรือการบริการทางวิชาการที่อยู่ในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้ 
จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ หรือศาสตร์เฉพาะ และได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศหรือ 
การพัฒนาสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕)  จ านวนศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ด้านของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานวิจัย (Research 
Centre) 



๑๐ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

จากขอบเขตการ พัฒนาตามยุทธศาสตร์ ที่ ก าหนด สามารถแสดงกรอบแนวคิดที่ ส าคัญ  
ตามแผนภาพที่ ๓-๓  
 

แผนภาพที่ ๓-๓ คุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการข้างต้น สามารถแจกแจงกลยุทธ์และ
เป้าหมายการด าเนินการได ้ดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

กลยุทธ์ ขอบเขตการด าเนินการ / เป้าหมาย 
๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการ
วิจัยและการบริการวิชาการ 

ขอบเขตและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและ 
การบริการวิชาการ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.๒ การสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริม
การท าวิจัย  

เน้นการสร้าง  พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคม
ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งเน้นการสร้างและพัฒนา 
หน่วยงานวิจัยต้นแบบ หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 
Excellence) หรือเครือข่ายนักวิจัยที่ท างานในเชิงบูรณาการ
องค์ความรู้ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ 
ต่อการขยายผลในอนาคต  ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในด้านต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัย 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สภาพการพัฒนาปจัจุบัน 
และความท้าทายในอนาคต 

 
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ -

 ส
ขุภ

าพ
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คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / ส านกั 

ภูม
ิปัญ

ญา
ตะ

วัน
ออ

ก 
 

นิสิต / สังคมชุมชน /  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

บูรณาการองค์ความรู ้



๑๑ 
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กลยุทธ์ ขอบเขตการด าเนินการ / เป้าหมาย 
๒.๓ การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย 
นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ  
ไปสู่การใช้ประโยชน์ 

เน้นการส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
ผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์จริง เพื่อการ
พัฒนาสังคมทุกภาคส่วน  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิด 
การขอความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ 
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ การก าหนดภาระงานและตัวชี้วัด
ส าคัญ (Key Performance Indicators: 
KPIs) 

เน้นการก าหนดภาระงานในด้านต่างๆ ของคณาจารย์ให้มี 
ความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการ
สอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัด
ส าคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) เพ่ือใช้เป็น
แนวทาง 
ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

 
หมายเหตุ 

การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการจ าเป็นต้องพิจารณา “แผนยุทธศาสตร์ด้าน 
วิเทศสัมพันธ์” และ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร” เป็นส่วนประกอบ เนื่องด้วยแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านวิเทศสัมพันธ์ได้ระบุประเด็นการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
ทางการวิจัยและการบริการวิชาการกับสถาบันหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ  
ในขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรได้ระบุประเด็นการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการไว้อย่างครอบคลุม 
 
  



๑๒ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เน้นการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร  

โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกสายงาน โดยจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและคุณสมบัติให้มี
ศักยภาพตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์การ  ความผูกพันต่อองค์การ พร้อมด้วยการสร้าง พัฒนาสภาพแวดล้อม และสุข
ภาวะในการท างานที่เหมาะสม เพ่ือรองรับกระแสการพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ  ในปัจจุบันและอนาคต 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ได้ด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ทุกระดับและทุกสายงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรบางส่วน จะ
เ ป็ น ไ ป ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ดั ง ก ล่ า ว  ทั้ ง นี้  ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
ที่จะใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 (๒) ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีความ
เหมาะสมกับการใช้งานตามต าแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 (๓) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมีความเหมาะสมกับการใช้งานตามต าแหน่ง หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 
 (๔) ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ต่อการท างานเป็นหมู่คณะ และการมี  
ส่วนร่วมในการท างานเชิงสร้างสรรค์ 
 (๕) ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  นิสิต และ/หรือสังคมชุมชนโดยรอบ 
ที่มีต่อความมจีิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมองค์การ
ของมหาวิทยาลัย 
  



๑๓ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

จากขอบเขตยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ก าหนด สามารถแสดงกรอบแนวคิด 
ที่ส าคัญ ตามแผนภาพที่ ๓-๔  
 

แผนภาพที่ ๓-๔ ศักยภาพของบุคลากร 

 
 

กลยุทธ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

กลยุทธ์ ขอบเขตการด าเนินการ / เป้าหมาย 
๓.๑ การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ขอบเขตและเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ เน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีความชัดเจนและ
เข้มแข็ง รวมทั้งเน้นการเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ 
การท างานเป็นหมู่คณะให้กับบุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ 

๓.๓ การสร้างระบบการสรรหา  รักษาไว้  
ใช้งาน  และพัฒนา 

เน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ และทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ  
ให้มีทักษะที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานส าหรับการรับบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน 
ให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

 

หมายเหตุ 
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา จ าเป็นต้องพิจารณาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู้และทักษะ 
เฉพาะต าแหน่ง รวมทั้ง 
ทักษะทางภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
          คุณธรรม จรยิธรรม 
          จรรยาบรรณวิชาชีพ 

บุคลากร 
ทุกสายงานและ

ทุกระดับ 

 วัฒนธรรมองค์การ  จิตสาธารณะ  และ 
การท างานเป็นหมู่คณะ 

 



๑๔ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นการเน้นการด าเนินการตามพันธกิจปรับปรุงใหม่ 

ข้อที่  ๓ กล่าวคือ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง  ๆ โดยครอบคลุม 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการ  เช่น การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต การวิจัย และการบริการวิชาการ  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยจะต้องเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ความเป็นพหุลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง
ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและนิสิต ตลอดจนการสร้างบรรยากาศทางกายภาพและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ความเหมาะสมต่อการรองรับกระแสการพัฒนาภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างกลมกลืน 
ทั้งนี้   เ พ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมศิลปะ วั ฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก 

 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร ์
(๑) จ านวนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก  

ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา และการกีฬา 

(๒) ความคิดเห็นของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการแสดงบทบาทน าในการส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬาของมหาวิทยาลัย 

(๓) ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 
และความคิดเห็นต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ 
 

จากขอบเขตยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนด สามารถแสดงกรอบแนวคิดท่ีส าคัญ ตามแผนภาพที่ ๓-๕ 
 

แผนภาพที่ ๓-๕ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์กลางด้านศลิปะ วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

การสร้างบรรยากาศ

แห่งการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แบบนานาชาต ิ

การพัฒนาไปสู่การ

เป็น Green 

University 

กิจกรรมในรปูแบบต่างๆ 
เพื่อการท านุบ ารุงศลิปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และ

การกีฬา 
 



๑๕ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

จากขอบเขตยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนด สามารถก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

กลยุทธ์ ขอบเขตการด าเนินการ / เป้าหมาย 
๔.๑ การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น 
Green University 

เน้นการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบส าคัญของการเป็น Green University  
ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม  การใช้พลังงาน 
การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การขนส่งที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาตามหลักการ Green University แก่บุคลากรและนิสิต 
รวมทั้งการเน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสร้าง
สุนทรียภาพและเอ้ือประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศ 
แห่งการเรียนรู้แบบนานาชาติ 

๔.๒ การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เน้นการส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการ โดยให้คณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  และนิสิต  ได้ท าการศึกษาวิจัย
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐาน  
เพ่ือพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม 

๔.๓ การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และ 
การกีฬา 

เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับสังคมชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยครอบคลุมทั้งทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา และการส่งเสริมการกีฬา 

๔.๔ การส่งเสริมแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

เน้นการน าแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่และผลักดันให้เกิดการน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  เช่น  
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ของส่วนงาน 

๔.๕ การบริหารจัดการที่ดี เน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
  



๑๖ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน  

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality 
Class รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
(๑) การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานอิสระ

ภายนอกว่าได้มาตรฐานสากล หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน Thailand Quality Class โดยส านักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 

(๒) ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
 

จากขอบเขตยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ก าหนด สามารถแสดง 
กรอบแนวคิดท่ีส าคัญ ตามแผนภาพที่ ๓-๖ 
 

แผนภาพที่ ๓-๖ เกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class 
 

 
 
 ที่มา : ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 
  



๑๗ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

กลยุทธ์ ขอบเขตการด าเนินการ / เป้าหมาย 
๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality 
Class 

เน้นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  Thailand Quality 
Class  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕.๒ ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต เน้นการหาแนวทางในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตให้เป็นที่
ยอมรับในสังคม 

๕.๓ การประเมินส่วนงานภายในตาม
เกณฑ์ TQA, EdPEX 

เน้นการพัฒนา ปรับปรุงส่วนงาน และการบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 
 
  



๑๘ 

เอกสารปกปิด ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น  ห้ามเผยแพร่แก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่ ๔ 
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 
 เ พ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาที่ก าหนด เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยบู รพาจ า เป็นต้องให้ความส าคัญ 
กับการปรับปรุง แก้ไข และเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานส าหรับการพัฒนา ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณและการเงิน ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้อง และเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๒) การสร้างและพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร  
ส่วนงานและตัวแทนจากคณะกรรมการที่ ได้ท าการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง  ๆ เ พ่ือให้ เกิด 
การบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 (๓) การสร้างและพัฒนาระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและการบริหาร 
ความเสี่ยง  เพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานและ 
การบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพ่ือให้การตรวจสอบการด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๔) การท าความเข้าใจกับผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากรเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและประเด็น
ส าคัญที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ  ตลอดจน 
การปรับแนวทางการด าเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อกันและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๕ )  การพัฒนาระบบการสื่ อสารองค์การและการสร้ างความตระหนักถึ งความส าคัญของ 
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 (๖) การก าหนดบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกสายงานและทุกระดั บ 
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 (๗) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก (Core Value) ที่มีความชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมแนวคิด
จิตสาธารณะให้เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 



  

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

- แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



  

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

  



๒๑ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 
 ผลจากการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๓ ซ่ึงมุงเนนการยกระดับคุณภาพทางดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซ่ึงถือเปนตัวจักรสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว  ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น  
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ทุกตําแหนง และทุกสายงาน 
อยางครอบคลุมรอบดาน เชน การพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
การสรางเสริมบรรยากาศของการมีสวนรวมในการดําเนินงานและการทํางานรวมกัน ควบคูกับการสรางความ
ตระหนักถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของ
บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยบูรพา บนพ้ืนฐานของการพัฒนาระดับสากล 
 ในการนี้ เพ่ือใหการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามท่ีคาดหวังอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสนองตอบตอการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะกรรมการยกรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาตอไป  โดยเนื้อหาในสวนท่ี ๒ เปนการนําเสนอขอมูลของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเบื้องตน 
ขณะท่ีเนื้อหาในสวนท่ี ๓ เปนการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม ซ่ึงเปน
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ประกอบกับขอมูล
จากกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ในสวนท่ี ๔ และสวนท่ี ๕ เปนการนําเสนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร โดยในสวนท่ี ๔ จะมีเนื้อหาท่ีมุงเปาหมายไปท่ีการพัฒนาบุคลากรเปนหลัก 
โดยการจัดแบงกลุมบุคลากรออกเปน ๓ กลุม ประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย และกลุมบุคลากร
สนับสนุนวิชาการ   ในสวนท่ี ๕ มุงเนนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 
 (๑) เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (๒) เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางความเขาใจรวมกันในการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(๓) เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการปองกัน แกไข หรือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 

 



๒๒ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๒ 

ขอมูลท่ัวไป 

 
๒.๑ พันธกิจการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพาไวใน หมวด ๑ บทท่ัวไป มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ดังตอไปนี้ 
 
 มาตรา ๗ ระบุวา “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
ดําเนินการและสงเสริมงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการ 
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถ่ิน และการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม” 
 มาตรา ๘ ระบุวา “ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับ 
 (๑) ความเปนเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ 
 (๒) ความจําเปนและความตองการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทย 
 (๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน 
 (๔) ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปกับความรูทางวิชาการ 
 (๕) ความใฝเรียนรูตลอดชีวิต” 
 
๒.๒ สมรรถนะหลักของบุคลากร (ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรฉบับเดิม) 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ท่ีมหาวิทยาลัยไดเคยกําหนดไว ซ่ึงเปนสมรรถนะข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทตําแหนง และทุกสายงาน และปรากฏอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร  มหาวิทยาลัยบูรพามี ดังนี้  

(๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) 
(๒) การบริการท่ีดี (Service Mind – SERV) 
(๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) 
(๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity – ING) 
(๕) การทํางานเปนทีม (Teamwork – TW) 

 
หมายเหตุ : คณะกรรมการยกรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มีความเห็นวามหาวิทยาลัย 

ควรมีการทบทวนสมรรถนะหลักอีกครั้ง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
และในอนาคต 
 
 
 
 
 
  



๒๓ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

๒.๓ ขอมูลบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

๒.๓.๑. ผูบริหาร จํานวนท้ังสิ้น ๑๑๔ คน ประกอบดวย 
(๑) ผูรักษาการแทนอธิการบดี  จํานวน    ๑  คน 
(๒) ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี  จํานวน    ๘  คน 
(๓) ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี จํานวน    ๘  คน 
(๔) คณบดี    จํานวน  ๒๗  คน 
(๕) รองคณบดี    จํานวน  ๓๕  คน 
(๖) ผูชวยคณบดี    จํานวน  ๓๕  คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.88% 

7.02% 

7.02% 

23.68% 

30.70% 

30.70% 

จํานวนผูบริหาร 

ผูรักษาการแทนอธิการบดี 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี 

ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี 

คณบดี 

รองคณบดี 

ผูชวยคณบดี 



๒๔ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

๒.๓.๒ คณาจารย จํานวนท้ังสิ้น ๑,๔๘๘ คน โดยสามารถจําแนกตามประเภทการจาง ชวงอายุและ
ตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

 
(๑) จําแนกตามประเภทการจาง  

(๑.๑) ขาราชการ       จํานวน  ๑๓๓  คน 
(๑.๒) พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล     จํานวน  ๗๓๗  คน 
(๑.๓) พนักงานเงินรายได      จํานวน  ๓๙๒  คน 
(๑.๔) พนักงานบางสวนเวลา     จํานวน  ๑๒๕  คน 
(๑.๕) ลูกจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ    จํานวน    ๔๙  คน 
(๑.๖) ลูกจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ (ชาวตางประเทศ)  จํานวน    ๕๒  คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.94% 

8.40% 

49.53% 

26.34% 

3.29% 3.49% 

จํานวนคณาจารยจําแนกตามประเภทการจาง 

ขาราชการ 

พนักงานบางสวนเวลา 

พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล 

พนักงานเงินรายได 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ลูกจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ 



๒๕ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๒) จําแนกตามชวงอายุ  
  (๒.๑) อายุต่ํากวา ๓๐ ป   จํานวน  ๑๗๒  คน 
  (๒.๒) อายุ ๓๑ – ๓๕ ป   จํานวน  ๓๓๗  คน 
  (๒.๓) อายุ ๓๖ – ๔๐ ป   จํานวน  ๓๖๔  คน 
  (๒.๔) อายุ ๔๑ – ๔๕ ป   จํานวน  ๒๐๘  คน 
  (๒.๕) อายุ ๔๖ – ๕๐ ป   จํานวน  ๑๔๙  ป 
  (๒.๖) อายุ ๕๑ – ๕๕ ป   จํานวน  ๑๑๘  คน 
  (๒.๗) อายุ ๕๖ – ๖๐ ป   จํานวน    ๘๓  คน 
  (๒.๘) อายุมากกวา ๖๐ ป   จํานวน    ๕๗  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.56% 

22.65% 

24.46% 

13.98% 

10.01% 

7.93% 

5.58% 
3.83% 

จํานวนคณาจารยจําแนกตามชวงอายุ 

ต่ํากวา 30 ป 

31-35 ป 

36-40 ป 

41-45 ป 

46-50 ป 

51-55 ป 

56-60 ป 

มากกวา 60 ป 



๒๖ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๓) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  
   (๓.๑) ศาสตราจารย   จํานวน        ๑  คน 
   (๓.๒) รองศาสตราจารย   จํานวน      ๑๕  คน 
   (๓.๓) ผูชวยศาสตราจารย   จํานวน    ๒๓๔  คน 
   (๓.๔) อาจารย    จํานวน  ๑,๒๑๑  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07% 2.82% 

15.73% 

81.38% 

จํานวนคณาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

อาจารย 



๒๗ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 ๒.๓.๓ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น ๑,๙๖๓ คน โดยสามารถจําแนกตามประเภท
การจาง ชวงอายุ วุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาชีพ ดังนี้ 
 
 (๑) จําแนกตามประเภทการจาง ไดดังนี้ 
  (๑.๑) ขาราชการ     จํานวน      ๘๑  คน 
  (๑.๒) พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล   จํานวน    ๓๐๙  คน 
  (๑.๓) พนักงานเงินรายได    จํานวน  ๑,๐๙๔ คน 
  (๑.๔) ลูกจางโครงการ    จํานวน      ๗๖  คน 
  (๑.๕) ลูกจางประจํา    จํานวน    ๑๑๖  คน 
  (๑.๖) ลูกจางท่ีทํางานดานบริการ   จํานวน    ๒๘๖  คน  
          ท่ีใชคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 
  (๑.๗) ลูกจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ  จํานวน        ๑   คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการ 
4.13% 

ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ 

0.05% 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

15.74% พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได) 
55.73% 

ลูกจางโครงการฯ 
3.87% ลูกจางประจํา 

5.91% 

ลูกจาง
มหาวิทยาลัย 
14.57% 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามประเภทการจาง  

ขาราชการ 

พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล 

พนักงานเงินรายได 

ลูกจางโครงการ 

ลูกจางประจํา 

ลูกจางมหาวิทยาลัย 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ลูกจางผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ 

ลูกจางฯ วุฒิต่ํากวาปริญญาตร ี



๒๘ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
 (๒) จําแนกตามชวงอายุ  
  (๒.๑) อายุต่ํากวา ๒๑ ป   จํานวน  ๗  คน 
   (๒.๒) อายุ ๒๑ – ๒๕ ป   จํานวน  ๒๓๓  คน 
   (๒.๓) อายุ ๒๖ – ๓๐ ป   จํานวน  ๔๐๕  คน 
   (๒.๔) อายุ ๓๑ – ๓๕ ป   จํานวน  ๓๗๒  คน 
   (๒.๕) อายุ ๓๖ – ๔๐ ป   จํานวน  ๓๒๖  คน 
   (๒.๖) อายุ ๔๑ – ๔๕ ป   จํานวน  ๒๐๒  คน 
   (๒.๗) อายุ ๔๖ – ๕๐ ป   จํานวน  ๑๘๐  ป 
   (๒.๘) อายุ ๕๑ – ๕๕ ป   จํานวน  ๑๖๓  คน 
   (๒.๙) อายุ ๕๖ – ๖๐ ป   จํานวน    ๗๕  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชวงอายุต่ํากวา 21 
0.36% 

ชวงอายุ 21-25 
11.87% 

ชวงอายุ 26-30 
20.63% 

ชวงอายุ 31-35 
18.95% 

ชวงอายุ 36-40 
16.61% 

ชวงอายุ 41-45 
10.29% 

ชวงอายุ 
46-50 
9.17% 

ชวงอายุ 
51-55 
8.30% 

ชวงอายุ 56-60 
3.82% 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามชวงอายุ 

ต่ํากวา21 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 



๒๙ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
 (๓) จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด  
   (๓.๑) ระดับปริญญาเอก   จํานวน    ๑๘  คน 
   (๓.๒) ระดับปริญญาโท   จํานวน  ๓๒๒  คน 
   (๓.๓) ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๑,๐๑๔ คน 
   (๓.๔) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน  ๖๐๙  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาเอก 
0.92% 

ปริญญาโท 
16.40% 

ปริญญาตรี 
51.66% 

ต่ํากวา ปริญญาตรี 
31.02% 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ต่ํากวาปริญญาตรี 



๓๐ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
 (๔) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาชีพ   
   (๔.๑) ตําแหนงเชี่ยวชาญ   จํานวน      ๑  คน 
   (๔.๒) ตําแหนงชํานาญการพิเศษ  จํานวน    ๙๘  คน 
   (๔.๓) ตําแหนงชํานาญการ  จํานวน  ๕๓๙  คน 
   (๔.๔) ตําแหนงปฏิบัติการ   จํานวน  ๕๓๓  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.52% 

46.03% 

8.37% 

0.09% 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาชีพ 

ปฏิบัติการ 

ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ 

เช่ียวชาญ 



๓๑ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
สวนท่ี ๓ 

การวิเคราะห SWOT 

 
จุดแข็ง โอกาส 

กลไกการบริหารและสวนงาน 
๑. มหาวิทยาลัยบูรพาเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ 
ซ่ึงมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และสามารถ
กําหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรไดเอง 
๒ .  มหา วิ ทย าลั ย บู รพา มีส ว น ง านภ าย ใน ท่ี มี 
ความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาตาง ๆ หลายดาน  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได 
๓. มหาวิทยาลัยบูรพามีท่ีตั้งอยูในเขตการพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรมของประเทศ และเปนแหลง
ทองเท่ียวสําคัญของชาวตางชาติและคนไทย 

การบูรณาการความรวมมือทางด านเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในบริบทของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) ควบคูกับกรอบความรวมมือทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community) ทําใหโอกาสในการพัฒนาการศึกษา
เปดกวางมากข้ึนในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

เครือขายความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยบูรพามีเครือขายความรวมมือ ท้ังในและ
ตางประเทศ ซ่ึงสามารถใชเปนแหลงแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรได 
 

๑. พ้ืนท่ีทางภาคตะวันออกของประเทศ มีแนวโนม 
ท่ีจะเปนเปาหมายสําหรับชาวตางชาติในการพักอาศัย 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผูเชี่ยวชาญมารวมงาน
กับมหาวิทยาลัยได 
๒. มีแนวโนมท่ีแหลงทุนวิจัยภายนอกจะเพ่ิมมากข้ึน 
เนื่ อ งด ว ยน โยบายของภาครั ฐ ในการผลั กดั น 
ใหภาคเอกชนเพ่ิมงบดานการวิจัยและพัฒนา 

คาตอบแทนและสวัสดิการ 
คาตอบแทนในปจจุบันยังอยู ในระดับท่ีสามารถ
แขงขันไดกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

รัฐบาลมีแนวโนมท่ีจะปรับเพ่ิมคาตอบแทนใหกับ
บุคลากรภาครัฐมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
  



๓๒ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

จุดออน อุปสรรค / ภัยคุกคาม 
กลไกการบริหารและสวนงาน 

๑. ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยังไมสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. โครงสรางทางการบริหารและสายการบังคับบัญชา
ยังมีความซับซอน 
๓. ขาดการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 
รวมท้ังการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเพียงพอ 
๔. กลไกและกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรใหม 
ยังขาดประสิทธิภาพและไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร เชน 
มาตรฐานทางจรรยาบรรณ ความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ 
๕. ระบบและกลไกการทดลองการปฏิบัติงานยังไมมี
มาตรฐานท่ีชัดเจนและขาดประสิทธิภาพ 
๖. ขาดกลไกการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
๗. ขาดระบบการเตรียมผูบริหารรุนใหม รวมท้ังกลไก
การพัฒนาผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงอยูแลว 
๘. ขาดการวิเคราะหความตองการและการทดแทน
กําลังคน 
๙. ขาดการสรางบรรยากาศสังคมแหงการเรียนรู 
๑๐. ขาดระบบการใหรางวัลหรือเชิดชูเกียรติสําหรับ
บุคลากรท่ีเปนแบบอยางในการพัฒนา 
๑๑. ขาดการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรโดยรวมของมหาวิทยาลัย
อยางเพียงพอ 

๑. สถาบันการศึกษาบางแหงพยายามใหคาตอบแทน
สูง ซ่ึงอาจทําใหเกิดสภาวะสมองไหล 
๒. มีแนวโนมวาจะมีมหาวิทยาลัยจากตางพ้ืนท่ี หรือ
จากตางประเทศ เขามาเปดการเรียนการสอน 
ในบริเวณภาคตะวันออกมากข้ึน 

ปจเจกบุคคล 
๑. ขาดทักษะทางภาษา 
๒. ขาดจิตสาธารณะ และการทํางานเปนหมูคณะ 
๓. คณาจารยและบุคลากรท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ/วิชาชีพมีจํานวนนอยและขาดแรงจูงใจ 
๔. คณาจารยท่ีตองรับตําแหนงบริหารรับภาระงาน 
ท่ีหนัก จึงทําใหขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหรือ
การเขาสูตําแหนงวิชาการ 
๕. อาจารยมีภาระงานสอนจํานวนมาก จึงทําให 
ไมสามารถทํางานวิจัยได 

สภาวะทาง เศรษฐ กิจและสั งคมในยุคป จจุบัน  
อาจสงผลกระทบตอจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
บุคลากรได เชน การรับจางทํางานวิจัยใหกับนิสิต 
หรือการแสวงหาประโยชนสวนตนจากตําแหนงหนาท่ี 
เปนตน 

 



๓๓ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๔ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
๔.๑ การจัดกลุมบุคลากรเพ่ือการพัฒนา 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรฉบับนี้  มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ในทุกระดับและทุกสายงาน โดยจําแนกตามประเภทตําแหนงและคุณสมบัติ ณ ปจจุบัน ท้ังนี้ โดยคํานึงถึง
ศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยสามารถแสดงการจําแนกกลุมเปาหมายเพ่ือ 
การพัฒนาไดตามแผนภาพ ตอไปนี้ 
 
แผนภาพท่ี ๔.๑ การจําแนกกลุมเปาหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

 
 
 
  

จําแนกตามคุณสมบัติ 
จําแนกตามประเภท

ตําแหนง 
ภาพรวม 

บุคลากรท้ังหมดใน
มหาวิทยาลัย 

ผูบริหาร 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับสวนงาน 

ประสบการณ 

คณาจารย 

คุณวุฒิ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ประสบการณ 

บุคลากรสนับสนุน
วิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาชีพ 

ประสบการณ 



๓๔ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 จากการจําแนกบุคลากรออกตามประเภทของตําแหนงและคุณสมบัติของแตละบุคคล โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม แผนภาพท่ี ๔.๑   ในสวนนี้ ไดทําการแจกแจงรายละเอียดประเด็นสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร ท้ังในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและจําแนกรายกลุมตําแหนง เพ่ือประโยชนตอการใชเปน
แนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการและกิจกรรมการพัฒนาโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
 
 ๔.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 
 การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม เปนผลลัพธจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร 
คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ตามกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร   ประเด็น
การพัฒนาดังกลาว ครอบคลุมท้ังการพัฒนาความรู ทักษะ และความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต  ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีมหาวิทยาลัย
จะตองกําหนดและพัฒนาบุคลากรโดยรวม สามารถแสดงไดตามแผนภาพ ตอไปนี้ 
 
แผนภาพท่ี ๔.๒ ประเด็นการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 

 
 หมายเหตุ : ประเด็นการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดขางตน จะตองดําเนินการจัดให
เหมาะสมกับประเภทและระดับตําแหนงของบุคลากร ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการประจําป 
 

"การสัมมนาวาดวยแผนยุทธศาสตรแล 
ะการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย" โดยมีบุคลากรมากกวา 
รอยละ ๘๐ ของบุคลากรท้ังหมด ไดเขารวม

กิจกรรมและเขาใจเน้ือหาของแผนยุทธศาสตร 

"ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการใช
งาน" โดยบุคลากรมากกวารอยละ ๘๐ ของ

บุคลากรท้ังหมด ผานการประเมินตามเกณฑท่ี
เหมาะสม 

"จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
และวัฒนธรรมองคกรท่ีดี" โดยสะทอนจาก 

การสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และ
ผูปกครอง ซึ่งตองมีระดับการประเมินไมต่ํากวา

รอยละ ๘๐ 

"ความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากร" 
โดยสะทอนจากการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ

ของบุคลากร ซึ่งตองมีระดับการประเมิน 
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

"จรรยาบรรณ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ" 
โดยสะทอนจากการสํารวจความคิดเห็นของ
นักเรียน นิสิต และผูปกครอง ซึ่งตองมีระดับ 

การประเมินไมต่ํากวารอยละ ๘๐ และ 
การดําเนินงานในดานตางๆ ท่ีถูกตองเหมาะสม 

"การทํางานเปนทีมและการมีสวนรวม 
เชิงสรางสรรค" โดยสะทอนจากการประเมิน 
ท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน และตองมีระดับ

การประเมินไมนอยกวารอยละ ๘๐ 



๓๕ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 ๔.๒.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากร จําแนกตามกลุมงาน 
  ผลจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นสําคัญตาง ๆ  ท่ีบุคลากรแตละสายงานจําเปนตองไดรับการพัฒนาท้ังทางดาน
ความรูและทักษะในรูปแบบและประเด็นท่ีแตกตางกันออกไป  ท้ังนี้   เพ่ือเปนการรองรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และเพ่ือเปนการสรางความพรอมในการรองรับการพัฒนาไปสู
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและการเปนองคกรอัจฉริยะตามท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร   ดังนั้น ประเด็น 
การพัฒนาบุคลากรในแตละสายงานจึงกําหนดข้ึน โดยมีรายะเอียด ดังตอไปนี้ 
 
 (๑) การพัฒนาบุคลากรกลุมผูบริหาร 
 
แผนภาพท่ี ๔.๓ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรกลุมผูบริหาร 
 

 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีและ 
ผูชวยอธิการบดี 

การวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุกและ 
การบริหารกลยุทธ 

การทูตและการเจรจาตอรอง 

ภาวะผูนํา 

การสรางและการบริหารเครอืขาย 

ระดับสวนงาน 

หัวหนาสวนงาน 

การวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุกและ 
การบริหารกลยุทธ 

การบริหารงบประมาณและการเงิน 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ 
การบริหารความเสี่ยง 

การทูตและการเจรจาตอรอง 

การสรางและการบริหารเครอืขาย 

การพัฒนาทักษะในการพัฒนาบุคลากร 

ภาวะผูนํา 

รองหัวหนาสวนงานและ
ผูชวยหัวหนาสวนงาน 

การพัฒนาทักษะทางการบริหาร 

การวิเคราะหเชิงระบบ 

ภาวะผูนํา 



๓๖ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เบ้ืองตน) 

รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

๑. การวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุก

และการบริหารกลยุทธ 

๑ ครั้ง / ป 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน 

สําเร็จตามเปาหมายมากกวารอยละ ๙๐ 

๒. การทูตและการเจรจาตอรอง จํานวนเครือขายท่ีมีการลงนามความรวมมือ

ระหวางกัน อยูในสถานะ Active โดยมี

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

๓. การสรางและการบริหาร

เครือขาย 

๔. ภาวะผูนํา ผลการประเมินจากผูใตบังคับบัญชามีระดับ

การประเมินสูงกวารอยละ ๘๐ 

หัวหนาสวนงาน 

๑. การวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุก

และการบริหารกลยุทธ 

๑ ครั้ง / ป 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาของสวนงานในทุกดาน  

สําเร็จตามเปาหมายมากกวารอยละ ๙๐ ๒.  การบริหารงบประมาณและ

การเงิน 

๓. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ

การบริหารความเสี่ยง 

๔. การทูตและการเจรจาตอรอง จํานวนเครือขายท่ีมีการลงนามความรวมมือ

ระหวางกัน อยูในสถานะ Active โดยมี

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

๕. การสรางและการบริหาร

เครือขาย 

๖. การพัฒนาทักษะในการพัฒนา

บุคลากร 

บุคลากรภายในสวนงานไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ พรอมท้ังมีผล 

การปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

อยูในระดับท่ีเหมาะสม 

๗. ภาวะผูนํา ผลการประเมินจากผูใตบังคับบัญชามีระดับ

การประเมินสูงกวารอยละ ๘๐ 

รองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน 

๑. การพัฒนาทักษะทางการบริหาร 

๑ ครั้ง / ป 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการของสวนงานมีระดับ

ความสําเร็จมากกวารอยละ ๙๐ 

๒. การวิเคราะหเชิงระบบ 

๓. ภาวะผูนํา ผลการประเมินจากผูใตบังคับบัญชามีระดับ

การประเมินสูงกวารอยละ ๘๐ 

 



๓๗ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๒) คณาจารย 
 
แผนภาพท่ี ๔.๔ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรกลุมคณาจารย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวม 
คณาจารยทุกคน รวมถึง
อาจารยผูชวยสอน (ถามี) 

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

การพัฒนาความรูและทักษะการสอน
และการวิจัย 

การบริหารงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตร รายวิชา แผนการ
สอน และการวัดและประเมินผล 

การพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษา
สําหรับนิสิต 

การปฐมนิเทศอาจารยใหม และการ
นิเทศอาจารยท่ีปฏิบัติงานอยูปจจุบัน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

รองศาสตราจารยและผูชวย
ศาสตราจารย 

การพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

อาจารย 
การพัฒนาคุณวุฒิหรือตําแหนง 

ทางวิชาการ 



๓๘ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เบ้ืองตน) 
คณาจารยทุกคน รวมถึงอาจารยผูชวยสอน (ถามี) 

๑. การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

๑ ครั้ง / ป 

ศาสตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา 
มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะ 
การสอนและการวิจัย 

อาจารยประจําทุกคนของมหาวิทยาลัยบูรพา
ผานเกณฑมาตรฐานกําหนดความเชี่ยวชาญ
ในศาสตรและทักษะในการสอนและการวิจัย 

๓. การบริหารงานวิจัยและ 
การบริการวิชาการ 

อาจารยประจําทุกคนของมหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถดําเนินการวิจัยและ/หรือใหบริการ
วิชาการไดดวยตนเอง และมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จสมบูรณ รอยละ ๑๐๐ 

๔. การพัฒนาหลักสูตร รายวิชา 
แผนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล 

หลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑ 
TQF รอยละ ๑๐๐ 

๕. การพัฒนาทักษะการให
คําปรึกษาสําหรับนิสิต 

ผลสํารวจความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับการ
ใหคําปรึกษาของอาจารยสูงกวารอยละ ๘๐ 

๖. การปฐมนิเทศอาจารยใหม และ
การนิเทศอาจารยท่ีปฏิบัติงานอยู
ปจจุบัน 

ดําเนินการปฐมนิเทศอยางตอเนื่องทุกป  
โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระสําคัญท่ีอาจารย
จําเปนตองรับทราบและเขาใจ 

รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย 
การพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัย 
พ่ีเลี้ยง 

๑ ครั้ง / ป 

คณาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
ทุกคนไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อยางตอเนื่องทุกป 

อาจารย 
การพัฒนาคุณวุฒิหรือตําแหนง 
ทางวิชาการ 

๑ ครั้ง / ป 

๑. อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีจํานวนลดลง รอยละ ๙๐  
จากจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาโทท้ังหมด 
หรือ 
๒. ศาสตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา 
มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

  
  



๓๙ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

(๓) บุคลากรสนับสนุนวิชาการ 
 
แผนภาพท่ี ๔.๕ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรกลุมสนับสนุนวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติพ้ืนฐานและ
ประสบการณ 

บุคลากรทุกคน 

การใหบริการอยางมืออาชีพ 

การพัฒนาความรูความเขาใจใน
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

การกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

การปฐมนิเทศเพ่ือฟนฟูความรู
ความเขาใจแนวทางการ

ปฏิบัติงานและละลายพฤติกรรม 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

ชํานาญการ /  
ชํานาญการพิเศษ/

เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัย
พ่ีเลี้ยง 

ปฏิบัติการ การขอตําแหนงทางวิชาชีพ 



๔๐ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เบ้ืองตน) 

บุคลากรทุกคน 

๑. การใหบริการอยางมืออาชีพ 

๑ ครั้ง / ป 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

จากผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยบูรพา สูงกวารอยละ ๙๐ 

๒. การพัฒนาความรูความเขาใจใน

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการไดเขารับ 

การฝกอบรมตอป ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

ของบุคลากรสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

๓. การกําหนดเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการทุกคนมีแผน

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ

ตนเองและผานการพิจารณาจาก

ผูบังคับบัญชาเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาตนเองอยางเปนรูปธรรม 

๔. การปฐมนิเทศเพ่ือฟนฟูความรู

ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงาน

และละลายพฤติกรรม 

๑. ดําเนินการปฐมนิเทศอยางตอเนื่องทุกป 

โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระสําคัญท่ีบุคลากร

สนับสนุนวิชาการ ท้ังในระดับภาพรวมและ

ในแตละสายงาน จําเปนตองรับทราบและ

เขาใจ 

๒. บุคลากรสนับสนุนวิชาการไดเขารับ 

การฝกอบรมตอป ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

ของบุคลากรสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

ชํานาญการพิเศษ / ชํานาญการ 

การพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัย 

พ่ีเลี้ยง ๑ ครั้ง / ป 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการท่ีมีตําแหนง 

ทางวิชาชีพทุกคน ไดเขารับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องทุกป 

ปฏิบัติการ 

การขอตําแหนงทางวิชาชีพ 

๑ ครั้ง / ป 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย

บูรพามีตําแหนงทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  

ไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 

 
 
 
 



๔๑ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๕ 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ 

 
 เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการปรับปรุง แกไข และ
เสริมสรางปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
๕.๑ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม 
 

(๑) ควรมีการวิเคราะห ทบทวน และกําหนดสมรรถนะหลักในระดับมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสม
กับบริบทของการพัฒนามหาวิทยาลัย  รวมท้ังกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับและ
ทุกสายงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนตอการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพท่ีชัดเจน 

(๒) ควรมีการกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการคัดเลือกบุคลากรใหมท่ีสามารถใชเปนแนวทาง
เดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมท้ังบุคลากรสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

(๓) ควรมีการกําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 (๔) ควรมีการบูรณาการความรวมมือระหวางสวนงาน รวมท้ังการมอบหมายหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบใหแกสวนงานในการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของสวนงานนั้น ๆ 
 (๕) ควรมีการกําหนดโครงสราง สายการบังคับบัญชา ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ท่ีสามารถใชเปนมาตรฐานอางอิงไดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมท้ังในระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน 
หนวยงาน (กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรมีการปรับโครงสรางและแนวทางการดําเนินงาน 
ใหเหมาะสมกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย) 
 (๖) ควรมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหมี 
ความเหมาะสมกับการรองรับการพัฒนา ท้ังในชวงเวลาปจจุบันและอนาคต 
 (๗) ควรมีการสรางและพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 (๘) ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ใหครอบคลุมในทุกดานท่ีจําเปนหรือเพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต 
 (๙) ควรมีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีชัดเจน เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๑๐) ควรมีการกําหนดและบังคับใชมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในแตละระดับและแตละ
ตําแหนงอยางจริงจัง 
 
๕.๒ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาผูบริหาร 
 
 (๑) ควรมีการกําหนดแนวทางการคัดเลือกหรือพัฒนาผูบริหารรุนใหมใหมีมาตรฐานสูง ท้ังทางดาน
ความรูและทักษะทางการบริหาร ทางดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และความพรอมดาน
สุขภาพจิตเพ่ือการเปนนักบริหารท่ีดี รวมท้ังศึกษาและกําหนดระบบหรือกลไกการใหคําปรึกษาสําหรับ 
นักบริหารรุนใหม (Mentor) 



๔๒ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

(๒) ควรมีการวิเคราะหและกําหนดเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงานสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหาร 
ในทุกระดับใหมีความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(๓) ควรมีการกําหนดคาความคาดหวังและตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารในแตละ
ระดับอยางชัดเจนโดยพิจารณาจากยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนหลัก  

(๔) ควรมีการกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูบริหารทุกระดับท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  
โดยผูบริหารทุกระดับตองเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 
๕.๓ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาคณาจารย 
 
 (๑) ควรมีการกําหนดแนวทางและมาตรฐานการคัดเลือกอาจารยใหมท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกสวนงาน เชน ทักษะทางภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาท่ีสาม ศักยภาพในการทําวิจัย  
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รวมท้ังการตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิ ประวัติในเชิงจรรยาบรรณ และ
สุขภาพจิต เปนตน 
 (๒) ควรมีการปรับปรุงระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมีความคลองตัว รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
ในระดับสากล 
 (๓) ควรมีระบบและกลไกรองรับการจางคณาจารยชาวตางชาติหรือคณาจารยพิเศษท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ หรือการรองรับการขอตําแหนงทางวิชาการและคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการสําหรับคณาจารย
ชาวตางชาติ 
 (๔) ควรมีการกําหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารยท่ีชัดเจนและสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ 
ควบคูกับการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนการสอน เพ่ือปองกันปญหาคณาจารยมุงเนนแตการสอนโดยไม
ทําวิจัย 
 (๕) ควรมีการกําหนดการตอสัญญาจางโดยพิจารณาจากตําแหนงทางวิชาการ ท้ังนี้ใหครอบคลุมถึง
คณาจารยท่ีเขาปฏิบัติงานกอนท่ีจะมีการประกาศใชดวย โดยพิจารณาหลักกฎหมาย และกรณีศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ประกอบ 
 (๖) ควรมีการจัดตั้งศูนยบมเพาะนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางคณาจารยและนักวิจัย รวมท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ 
ผานระบบการใหคําปรึกษา (Mentor) 
 (๗) ควรมีการศึกษาวิเคราะหและกําหนดระบบหรือกลไกในการจัดระดับทักษะทางสอนของ
คณาจารยเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารยในอนาคต 
 
๕.๔ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนวิชาการ 
 

(๑) ควรมีการกําหนดแนวทางและมาตรฐานการคัดเลือกบุคลากรใหมท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกสวนงาน เชน ทักษะทางภาษาอังกฤษ ความพรอมในการปฏิบัติงาน ประวัติในเชิงจรรยาบรรณ 
และสุขภาพจิต เปนตน 

(๒) ควรมีการจัดทําโครงสรางการบริหารและเสนทางความกาวหนาในตําแหนง/สายอาชีพท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย ซ่ึงหมายรวมถึงตําแหนงบริหารดวย 



๔๓ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๓) ควรมีการกําหนดสัดสวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับโครงสรางการดําเนินงานและความจําเปน และ
ตองมีการบังคับใชกรอบอัตรากําลังอยางจริงจัง 

(๔) ควรจัดฝกอบรมท้ังในเชิงความรูและทักษะ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมท้ังศึกษา

และกําหนดระบบหรือกลไกการใหคําปรึกษา (Mentor) สําหรับผูปฏิบัติงานในทุกระดับ 

 



  

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

  



๔๕ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

 

 นับตั้งแตการกอตั้ง เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพาเขาสูการ

ดําเนินงานปท่ี ๖๐ ซ่ึงไดปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี 

สวนงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต จําแนกเปนคณะ จํานวน ๒๓ คณะ และวิทยาลัย จํานวน ๔ วิทยาลัย  

จากการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียท้ังหมด ในป พ.ศ. ๒๕๕๗  ท่ีผานมา  ซ่ึงเปน 

การจัดอันดับโดย บริษัท Quacquarelli Symonds ภายใตหลักเกณฑ QS University Rankings: Asia 2014 

มหาวิทยาลัยบูรพาไดรับการจัดอันดับ อยูในชวงอันดับระหวาง ๒๐๑ - ๒๕๐  

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาสูความเปนเลิศ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  -  

๒๕๖๓  ประกอบกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาความเขมแข็งทางดานวิชาการและ

การวิจัยสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ควบคูกับเปาหมายในการไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีป

เอเชียตามเกณฑ QS University Rankings ไมต่ํากวาอันดับท่ี ๑๕๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทําใหมหาวิทยาลัย

บูรพา 

มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนดทิศทางการพัฒนาใหเกิดชัดเจน และเนนการบูรณาการทรัพยากร

ทางการบริหารและความรวมมือระหวางสวนงาน เพ่ือสรางความเชื่อมโยงของระบบงานในดานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังจําเปนตองมี

แผนการพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยตามแผนท่ีกําหนดไว 

จากประเด็นท่ีกลาวมา ระบบงานดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยบูรพา นับเปนระบบงานหนึ่ง 

ท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดแผนการพัฒนาโดยมุงเนนการบูรณาการความรวมมือ

และทรัพยากรทางการบริหารระหวางสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลอง

ระหวางกัน อีกท้ังจําเปนตองมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ รวมท้ังกําหนด

เปาหมายการดําเนินงาน โดยมุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธของสวนงาน

ภายในมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน   ปจจุบัน งานวิเทศสัมพันธเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากร จํานวน ๔ คน และมีขอบเขตการดําเนินงานท่ีสําคัญสรุปได ดังตอไปนี้  

 (๑) งานดานความสัมพันธระหวางประเทศ ซ่ึงเก่ียวของกับการแสวงหาความรวมมือใหม ประสานงาน

ตามความรวมมือท่ีมีอยูเดิม และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับเอกสารความรวมมือตาง ๆ 

 (๒) งานดานพิธีการและสารนิเทศ เก่ียวของกับการตอนรับอาคันตุกะ รวมท้ังการประสานงานและ

เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ 



๔๖ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๓) งานดานทุนและความรวมมือกับตางประเทศ  เก่ียวของกับการประสานงานระหวางหนวยงาน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหทุน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต ตลอดจนการศึกษาตอในตางประเทศของ

คณาจารยและนิสิต 

 (๔) งานดานการดูแลอาจารย อาสาสมัคร และนักศึกษาชาวตางชาติ เก่ียวของกับการดําเนินการ 

ทางเอกสารสําหรับการทํางานของคณาจารยชาวตางชาติ และการศึกษาของนิสิตภายในประเทศไทย รวมท้ัง

การประสานงานดานการเดินทางและการอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

(๕) งานบริหารท่ัวไปภายในสํานักงาน 

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ท้ังในระดับประเทศและระดับระหวาง

ประเทศท่ีเปนไปอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ภายใตกระแสภูมิภาคนิยม (Regionalism) ทําใหงานวิเทศสัมพันธ

ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดําเนินงานใหมีความยืดหยุนและมีลักษณะเปนการทํางานเชิงรุกมากข้ึน 

รวมท้ังจําเปนตองแสดงบทบาทนําในการพัฒนาระบบงานดานงานวิเทศสัมพันธ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและ

ในระดับสวนงาน   จากท่ีกลาวมา เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยบูรพา เปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย

ภายในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  รวมท้ังสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ  

QS University Rankings  คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการตางประเทศ  จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาดานงานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยบูรพาฉบับนี้  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

  



๔๗ 
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สวนท่ี ๒ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา 

 

๒.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 

 จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ซ่ึงกําหนด

วิสัยทัศนไว คือ “สรางคนคุณภาพ สรางปญญาใหแผนดิน ดวยคุณภาพทางการศึกษาระดับสากล เพ่ือนําพา

สังคมไทย  สูสังคมอุดมปญญาท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน” ไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานดาน

งานวิเทศสัมพันธ ท่ีจะตองเสริมสรางและผลักดันผลงานในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ใหเปนท่ีรูจัก 

อยางกวางขวาง ท้ังในเวทีระดับประเทศและเวทีระดับนานาชาติ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา 

“คุณภาพทางการศึกษาระดับสากล” 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา พบวา งานวิเทศสัมพันธ 

เปนตัวจักรสําคัญในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ ใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว โดยใชทรัพยากร

ทางการบริหารในดานตาง ๆ ท่ีมีอยู ควบคูกับการบูรณาการความรวมมือจากสวนงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย เชน การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต  

การเพ่ิมชองทางและการสนับสนุนการขอทุนวิจัย หรือการจัดประชุมวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษาและ

หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนตน  

 

๒.๒ ความรวมมือทางวิชาการ 

 จากฐานขอมูลดานความรวมมือ  (MOU / MOA) ระบุวา  ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘  จนถึงปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยบูรพาไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  จํานวนท้ังสิ้น  

๒๔๔  ฉบับ  โดยครอบคลุม ๒๖ ประเทศท่ัวโลก  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยสวนงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย  ยังไดดําเนินการลงนามความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศจํานวนมาก  ซ่ึงเปนชองทางในการดําเนินการรวมกันระหวาง

หนวยงานภายใตกรอบความรวมดังกลาว ท้ังดานการวิจัย การจัดประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นิสิต  เปนตน   อยางไรก็ตาม  จากการพิจารณาขอมูลความรวมมือดังกลาว ท้ังท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน  พบประเด็นสําคัญท่ีจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนา ดังนี้ 

 (๑) จํานวนความรวมมือและสถาบัน/หนวยงาน ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาหรือสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัย  ไดลงนามความรวมมือไวไมสอดคลองตรงกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาฐานขอมูลท่ีมีอยูยังไมไดรับ

การปรับปรุงใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน หรือมีขอมูลไมตรงกัน 

 (๒) กิจกรรมตามกรอบความรวมมือกับสถาบัน/หนวยงานท่ีลงนามความรวมมือไวยังไมตอเนื่อง  หรือ

ยังไมมีกิจกรรมท่ีสะทอนความรวมมือระหวางกันอยางชัดเจน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวามหาวิทยาลัยบูรพาหรือ 

สวนงานตาง ๆ ยังขาดการใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากความรวมมือระหวางสถาบัน/หนวยเทาท่ีควร 

อาทิ การทําวิจัยหรือการบริการวิชาการ การจัดประชุมวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต เปนตน 



๔๘ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 

๒.๓ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 

๒.๓.๑ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ QS University Rankings : Asia 2014 

 QS University Rankings เปนเกณฑการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

โดย บริษัท Quacquarelli  Symonds  ตั้งอยู ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ซ่ึงหลักเกณฑ  

QS University Rankings: Asia 2014 สามารถแจกแจงได  ดังนี้ 

 (๑) Academic Reputation (รอยละ ๓๐)  เปนการสํารวจความมีชื่อเสียงดานวิชาการจาก 

ผูรวมวิชาชีพ (Peer Review)  ไดแก  อาจารย  นักวิชาการ  นักวิจัยท่ัวท้ังเอเชีย  

 (๒) Employer Reputation (รอยละ ๑๐)  เปนการประเมินคุณภาพของบัณฑิตท่ีไดงานโดยไดรับ

การประเมินจากผูจางงานท่ัวเอเชีย 

 (๓) Faculty : Student Ratio (รอยละ ๒๐) เปนการประเมินจากสัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารย 

 (๔) Citations per Paper (รอยละ ๑๕) เปนการประเมินจากสัดสวนการอางอิงตอผลงานวิจัยท่ีไดรับ

การตีพิมพ 

 (๕) Papers per Faculty (รอยละ ๑๕)  เปนการประเมินจากสัดสวนจํานวนผลงานวิจยัท่ีไดรับ 

การตีพิมพตออาจารย 

 (๖) International (รอยละ ๑๐) เปนการประเมินจากสัดสวนจํานวนอาจารยชาวตางชาติ สัดสวน

จํานวนนิสิตตางชาติ และจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 จากเกณฑการจัดอันดับขางตน ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยบูรพาไดรับการจัดอันดับ อยูในชวง

ระหวาง ๒๐๑ - ๒๕๐ จากมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียท้ังหมด  จากเกณฑการจัดอันดับท่ีกําหนด งานวิเทศ

สัมพันธและงานท่ีเก่ียวของกับการตางประเทศในทุกมิติ จะมีความสัมพันธกับการสนับสนุนและสงเสริม 

การดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพตามเกณฑ QS Rankings อาทิ การเผยแพรขอมูลขาวสารผลงาน 

ทางวิชาการของคณาจารยและนิสิต หรือการจัดเวทีนานาชาติสําหรับคณาจารยและนิสิตในการเผยแพรผลงาน

ใหเปนท่ีรูจักและยอมรับโดยท่ัวไป หรือการแสวงหาโอกาสในการสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนบุคลากร

และนิสิตระหวางสถาบัน/หนวยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

 

 ๒.๓.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ Times Higher Education 

 Times Higher Education เปนสถาบันจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยของโลก ตั้งอยู  

ณ  กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  ซ่ึงเปนสถาบันท่ีไดรับการสนับสนุนจาก  บริษัท Thomson Reuters   

ซ่ึงตั้งอยู ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดกําหนดเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไว ๕ ดาน 

ครอบคลุมตัวชี้วัด จํานวน ๑๓ ตัวชี้วัด   ในป ค.ศ.๒๐๑๓ เกณฑการจัดอันดับดังกลาวสามารถสรุปได  

ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี ๒-๑ ตัวชี้วัดตามเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Times Higher Education) 

เกณฑ ตัวช้ีวัด คะแนน รวม 
๑. Teaching: the learning 
environment เปนการพิจารณาจาก
สภาพแวดลอมในการเรียนการสอน 

๑.๑ Reputational survey (Teaching) ๑๕ ๓๐ 
๑.๒ Ph.D. awards per academic ๖ 
๑.๓ Undergraduate admitted per 
academic 

๔.๕๐ 

๑.๔ Ph.D. / Undergraduate degree 
awarded 

๒.๒๕ 

๑.๕ Income per academic ๒.๒๕ 
๒. Research: volume, income and 
reputation พิจารณาจากปริมาณ
ผลงานวิจัย รายไดจากการวิจัย และ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย 

๒.๑ Reputational survey (research) ๑๘ ๓๐ 
๒.๒ Research income ๖ 
๒.๓ Paper per research and 
academic staff 

๖ 

๓. Citations: research influence พิจารณาจากการแสดงถึงความเชื่อม่ันของ
นักวิชาการท่ัวโลกท่ีมีตอคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

๓๐ ๓๐ 

๔. Industry income: innovation พิจารณาจากรายไดท่ีมาจากการสนับสนุน 
ทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย 

๒.๕ ๒.๕ 

๕. International outlook: staff, 
students and research พิจารณาจาก
ความเปนนานนาชาติ ท้ังในสวนของ
นักศึกษาและบุคลากร 

๓.๑ Ratio of international to 
domestic students 

๒.๕๐ ๗.๕ 

๓.๒ Ratio of international to 
academic staff 

๒.๕๐ 

๓.๓ Citations – Research influence ๒.๕๐ 
รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

๒.๔ แนวโนมการพัฒนาภายใตกรอบความรวมมือของประชาคมอาเซียน 

 จากการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย World Economic Forum ในชวง

ระหวางป ค.ศ. ๒๐๑๓ – ๒๐๑๔ ซ่ึงปรากฏอยูใน Global Competitiveness Report (GCI) มีประเด็น 

ท่ีนาสนใจ คือ ความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย ไดรับการจัดอันดับอยูในอันดับ

ท่ี ๓๗ จากประเทศท่ีไดรับการจัดอันดับ จํานวนท้ังสิ้น ๑๔๘ ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยไดรับการจัดอันดับ

เพ่ิมข้ึน ๑ อันดับจากป ค.ศ. ๒๐๑๒ – ๒๐๑๓ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเกณฑการประเมิน 

ในดานตางๆ ไดตามแผนภาพท่ี ๒-๑ เม่ือพิจารณาขอมูลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษา ซ่ึงสํารวจโดยใช 

Executive opinion survey บทพ้ืนฐานการเปรียบเทียบกับระดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ พบวา คุณภาพระบบการศึกษาของประเทศไทยไดรับการจัดอันดับท่ี ๗๘ จากจํานวนประเทศ 

ท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังสิ้น ๑๔๘ ประเทศ และอยูในอันดับท่ี ๗ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ   

ขณะเดียวกัน ขอมูลจากสถาบัน EF Education First ท่ีไดดําเนินการเผยแพรดัชนีความสามารถดานการใช



๕๐ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

ภาษาอังกฤษของผูใหญในประเทศตาง ๆ  ท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก พบวา ผลสํารวจของประเทศ

ไทยอยูในอันดับท่ี ๔๒ จากการสํารวจท้ังสิ้น ๔๔ ประเทศ  ตามแผนภาพท่ี ๒-๒ 

 

แผนภาพท่ี ๒-๑ ความสามารถในการแขงขันของประเทศเชิงเปรียบเทียบ 

 
ท่ีมา: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013 – 2014 

 

แผนภาพท่ี ๒-๒ ดัชนีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษในประเทศเอเชีย 

 
 ท่ีมา: http://www.ef.co.th/epi 



๕๑ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในบริบทของการพัฒนาตามกรอบความรวมมือของประชาคมอาเซียน ท้ังใน

สวนของกรอบความรวมมือ ASEAN Economic Community  มุงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ

ปจจัยทางการผลิตท่ีเก่ียวของ และกรอบความรวมมือ ASEAN Socio-Cultural Community ซ่ึงมุงเนนการ

เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในเชิงสังคมและวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมดานตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development) แลวนั้น สะทอนใหเห็นวา ประเทศไทย  

โดยสถาบันการศึกษาตางๆ ภายในประเทศ จะตองเรงพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาใหสามารถ

เทียบเคียงไดกับประเทศอ่ืน ๆ  ในภูมิภาคเดียวกัน มีประเด็นสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา 

และอาจเปนโอกาสสําหรับมหาวิทยาลัยบูรพาภายใตบริบทการพัฒนาดังกลาว สามารถแจกแจงได ดังนี้ 

(๑) กลุมอาชีพท่ีสามารถเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศสมาชิกไดอยางเสรีมากข้ึน  จํานวน  ๗  กลุม

อาชีพ  ประกอบดวย  วิศวกร  พยาบาล  สถาปนิก  นักสํารวจ  บัญชี  ทันตแพทย  และแพทย   เม่ือพิจารณา 

ในเชิงการจัดการเรียนการสอน จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิชา

เหลานั้นเกือบท้ังหมด 

(๒) การเปดเสรีทางดานการศึกษา  โดยขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกร เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ไดนําเสนอขอมูลและบทวิเคราะห  กลาวคือ  จากขอตกลงของประชาคมอาเซียน  กิจกรรมสาขาบริการ 

ดานการศึกษาท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนมีขอผูกพัน ไดแก การศึกษากอนวัยเรียน ระดับประถม ระดับมัธยม 

รวมถึงการศึกษาเทคนิคและวิชาชีพ  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  การศึกษาผูใหญ  และโรงเรียนสอน

ภาษาตางประเทศ   ท้ังนี้  ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับท่ีจะเปดเสรีการศึกษาในรูปแบบท่ี  ๑  คือ  การ

ใหบริการขามพรมแดน ซ่ึงครอบคลุม การเรียนทางไกลและการเรียนผานระบบออนไลนตางๆ  รูปแบบท่ี  ๒ 

คือ การเดินทางไปใชบริการในตางประเทศ คือ เดินทางไปศึกษายังประเทศสมาชิก   สวนรูปแบบท่ี ๓  คือ  

การจัดตั้งสถานศึกษาในตางประเทศ กําหนดใหจัดตั้งในรูปบริษัทและกําหนดใหตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 

๔๙   สวนการเปดเสรีการศึกษาในรูปแบบท่ี ๔ คือ การเคลื่อนยายบุคลากรวิชาชีพ (อาจารยท่ีเดินทางไป

บรรยายหรือสอนในตางประเทศ) ซ่ึงยังไมมีการผูกพันในสวนนี้   เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบศักยภาพและ

คุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถแสดงการวิเคราะหได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒-๒ โอกาสการศึกษาไทยภายใตกรอบความรวมมือประชาคมอาเซียน 

รูปแบบการเปดเสรี
ภาคการศึกษา 

ขอผูกพัน* โอกาสทางธุรกิจ ความทาทายทางธุรกิจ 

รูปแบบที ่๑ การ
ใหบริการขาม
พรมแดน 

ไมมีขอจํากัด การใหบริการเรียน/การสอน
ผานระบบออนไลนสําหรับ 
กลุมที่ไมสะดวกที่จะเดนิทาง 
มาเรียนในไทย 

ประเทศที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยี เชน สงิคโปร 
อาจใหบริการดานการศึกษา
ผานระบบออนไลน 

รูปแบบที ่๒ การ
เดินทางไป
ตางประเทศ 

ไมมีขอจํากัด เปดหลักสูตรนานาชาต ิ
เพื่อรองรับนักเรียนจาก 
กลุมประเทศอาเซียน 

คูแขงที่มีศักยภาพทางดาน
การศึกษา เชน สงิคโปร 
มาเลเซีย แยงตลาดนักเรียน
ตางชาติ รวมทั้งนักเรียนไทย 



๕๒ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

รูปแบบการเปดเสรี
ภาคการศึกษา 

ขอผูกพัน* โอกาสทางธุรกิจ ความทาทายทางธุรกิจ 

รูปแบบที่ ๓ การจัดตั้ง
ธุรกิจ 

นิติบุคคลถือหุนได 
ไมเกินรอยละ ๔๙ 
และตองมีกรรมการ 
สัญชาติไทยไมนอย
กวาก่ึงหนึ่ง 

การออกไปจัดตั้ง
สถาบนัการศึกษาอาจจะอยูใน
รูปของวิทยาเขต ตัวอยางเชน 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง หรือ
การรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ทองถ่ินในประเทศนัน้ 

สถาบนัการศึกษาตางประเทศ
สนใจเขามาใหบริการใน 
ประเทศไทยมากข้ึน 

รูปแบบที ่๔ การ
เคลื่อนยายแรงงาน/
บุคคลทางการศึกษา 

ไมผูกพัน N/A N/A 

 

(๓) การเชื่อมตอของเสนทางคมนาคมท้ังในปจจุบันและในอนาคต รวมท้ังทําเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย

บูรพา นับเปนประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณาเพ่ือนํามาใชประโยชนในการประชาสัมพันธและดึงดูดความสนใจ

ของนักศึกษาในอนาคต ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาจากประเทศใกลเคียง 

เชน เวียดนาม กัมพูชา ลาว รวมถึงประเทศจีน  ดวยทําเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมในลักษณะ Corridor  

ซ่ึงเปนจุดผานของการเดินทาง  ท้ังทางบก  ทางอากาศ  และทางเรือ  ประกอบกับสถานท่ีตั้งของ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  อยูใกลกับชายหาดบางแสน  เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญ จึงนับไดวา

มหาวิทยาลัยบูรพาอยูในทําเลท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกดวยกัน 

 

 จากขอมูลสภาพการพัฒนาและผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในระดับประเทศและในสวน

ของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีนําเสนอขางตน จะเห็นไดวา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาจะตองไดรับ

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเรงดวน และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยบูรพาในการผลักดันใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยในอีก ๕ ปขางหนา และไดรับการจัดอันดับ

คุณภาพการศึกษาอยูในอันดับไมต่ํากวา ๑๕๐ ของโลกแลวนั้น ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 

จึงควรตองเกิดความตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนามากยิ่งข้ึน   ในสวนของงานดานวิเทศสัมพันธ 

มีภารกิจท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการตอบโจทยการพัฒนาใหมหาวิทยาลัยบูรพามีความเปนนานาชาติ  

ซ่ึงมีความสอดคลองตามเกณฑการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดย QS University Rankings และ 

Times Higher Education 

  



๕๓ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๓ 

การวิเคราะห SWOT ดานงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 จากขอมูลในสวนท่ี ๒ ประกอบกับการประชุมระดมความคิดเห็นรวมกันของคณะทํางานรางแผน
ยุทธศาสตรการตางประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสรุปประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานดานงานวิเทศสัมพันธได ดังตารางตอไปนี้ 
 

ประเด็น จุดแข็ง จุดออน 

บุคลากร - บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานวิเทศสัมพันธ 
โดยสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในศาสตร 
ที่เกี่ยวของกบัขอบเขตงานที่ดําเนินการ โดยเฉพาะ
ความรูทางดานความสัมพันธระหวางประเทศและ 
การทูต 

ฐานขอมูล 
ขอมูล และการ
ส่ือสารขอมูล 

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสํานักคอมพิวเตอร
ไดพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการ
บริหารงานดานวิเทศสัมพันธแลว 
 

๑. ฐานขอมูล MOU / MOA ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และในระดับสวนงานยังไมสอดคลองตรงกนั  
และยังไมเปนปจจุบัน 
๒. การส่ือสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
ของงานวเิทศสัมพันธยังไมแพรหลายเทาที่ควร 
๓. การเขาถงึขอมูลขาวสารทาง Website ในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษยังอยูในระดับที่จํากดั 

นโยบาย กฎ 
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

- ๑. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศทีเ่กี่ยวของกบั 
การจางบุคลากรชาวตางชาติและประเด็นที่เกี่ยวของ 
ยังไมเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาสูความเปน
นานาชาติของมหาวิทยาลัย 
๒. ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเงนิรับ/
การเงินจายในกรณกีารดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวาง
สถาบัน/หนวยงานยังไมเอือ้ประโยชนตอความคลองตัว
ในการทํางาน 

หนวยงาน / 
เครือขาย
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

- ๑. มหาวิทยาลัยยังขาดการสรางเครือขายความรวมมือ
และการประสานงานระหวางบุคลากรที่รับผิดชอบ 
งานดานวิเทศสัมพันธของแตละสวนงาน 
๒. การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพ 

หนวยงาน / 
เครือขาย
ภายนอก

มหาวิทยาลัย
ทั้งในและ

ตางประเทศ 

- ๑. มหาวิทยาลัยยังขาดการบริหารจัดการเครือขาย
ภายนอก โดยเฉพาะการดําเนินกจิกรรมรวมกันตาม 
MOU / MOA 
๒. มหาวิทยาลัยยังขาดการบูรณาการ 
ความรวมมือระหวางสถาบัน/หนวยงาน ที่ลงนามใน 
MOU/MOA รวมกัน เพ่ือการบูรณาการและ 
ขยายขอบเขตความรวมมือและสรางกิจกรรม 

 



๕๔ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

ประเด็น โอกาส อุปสรรค 
บุคลากร ๑. บุคลากรชาวตางชาติท่ีทํางานอยูใน

มหาวิทยาลัยบูรพามีจํานวน 
เพียงพอท่ีจะสามารถพัฒนาเครือขาย
งานวิเทศสัมพันธได 
๒. คณาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศสามารถใชเครือขายใน
ฐานะศิษยเกาเพ่ือสรางความรวมมือ
ทางวิชาการและวิจัยได 

๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยภาพรวม 
ยังขาดการตระหนักถึงความสําคัญของงานวิเทศ
สัมพันธ 
๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาจํานวนมาก 
ยังขาดความสนใจในกิจการตางประเทศ หรือ 
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ 
การตางประเทศในระดับท่ีจํากัด 
๓. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพายังขาดความสนใจ 
ในการสมัครรับทุนหรือเขามามีสวนรวม 
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการตางประเทศ 

จํานวน 
ความรวมมือ 

จํานวนความรวมมือท่ีไดลงนามไวมี
จํานวนมาก ซ่ึงเปนชองทางสําหรับ
คณะ/วิทยาลัยตางๆ ในการสรางความ
รวมมือเพ่ิมเติมในหลากหลายรูปแบบ 

การลงนามความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานภายนอก ยังตองอาศัยอํานาจของ
อธิการบดีเปนผูลงนามเพียงผูเดียว 

นโยบาย กฎ 
ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

แนวโนมการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของประเทศมีการขยายขอบเขตเพ่ิมข้ึน
สูระดับ ASEAN และในระดับสากล 

การเปดเสรีการศึกษาทําใหสถาบันการศึกษา 
ในตางประเทศเขามาใหบริการในประเทศไทย 
มากข้ึน รวมท้ังพยายามดึงดูดนักศึกษาใหไปศึกษา
ในประเทศของตน 

หนวยงาน / 
เครือขาย
ภายนอก

มหาวิทยาลัย
ท้ังในและ

ตางประเทศ 

๑. ประเทศไทยเปนท่ีตั้งขององคการ
สหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงมีหนวยงานระดับ
นานาชาติท่ีมหาวิทยาลัยสามารถสราง
ความรวมมือได 
๒. ในแตละป สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 
เลือกประเทศไทยเปนสถานท่ีจัดประชุม
วิชาการนานาชาติบอยครั้ง ซ่ึงเปน
ชองทางใหมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถ
เขาไปมีสวนรวมในดานตางๆ 

 

 

  



๕๕ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๔ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานวิเทศสัมพันธ 

 

จากท่ีนําเสนอขอมูลในสวนท่ี ๒ และสวนท่ี ๓ ประกอบกับการพิจารณาเปรียบเทียบกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยในอีก ๕ ปขางหนา และนโยบายการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสถาบันจัดอันดับตาง ๆ 
ตามท่ีกลาวมาขางตน คณะทํางานรางแผนยุทธศาสตรดานงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได
วิเคราะหและออกแบบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลา ๕ ป 
(ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓) ฉบับนี้ข้ึน  ท้ังนี้ เพ่ือสะทอนภาพเชิงโครงสรางความสัมพันธ
ระหวางงานวิเทศสัมพันธกับสวนงานหรือระบบงานตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  สามารถแสดงได ดังนี้ 
 

แผนภาพท่ี ๔-๑ โครงสรางความสัมพันธทางการบริหารและงานวิเทศสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากแผนภาพแสดงความสัมพันธเชิงโครงสรางและระบบการบริหารงานขางตน สามารถแสดง
ภาพรวมของยุทธศาสตรการพัฒนาได ดังแผนภาพท่ี ๔-๒ ตอไปนี้ 

การบูรณาการ 
การทํางาน 

กฎหมาย 
 

แผน/งบประมาณ 
 

การเงินการคลัง 
 

บุคลากร 
 

ตรวจสอบภายใน 
 

อาคารสถานที ่
 

กลุมงาน 
บริหาร 

กลุมงาน 
กิจการนิสติ 

กีฬาและนันทนาการ 
 

กิจกรรมนิสิต 
 

กลุมงาน 
วิชาการและวิจัย 

บริการการศึกษา 

งานทะเบียน/ประมวลผล 

กลุมงาน 
สื่อสารและการตลาด 

 
วิเทศสัมพันธ 

ประชาสัมพันธ 
 การตลาด 

Supporting Unit 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

 

สถาบัน/สํานัก/ศูนย 
 

คณะ/วิทยาลยั/
โรงเรียน 

 

Visio

n 

Business Unit 



๕๖ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

แผนภาพท่ี ๔-๒ ตัวแบบยุทธศาสตรการพัฒนาการตางประเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตัวแบบขางตน สามารถแจกแจงรายละเอียดในรูปแบบของแผนท่ียุทธศาสตรการดําเนินงาน  

ซ่ึงมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับกลุมงานอ่ืน ๆ ได ดังตอไปนี้

 

Asia 

ASEAN 

Thailand 

BUU  STRATEGY  
BUU IR STRATEGY 

IR 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 



  

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

แผนท่ียุทธศาสตร 

งานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สัญญาและคาตอบแทนชาวตางชาติ 
- การลงนาม MOU / MOA 
- ปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ 
และประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนา 
 

- ทักษะทางดานภาษา 
- ความรูทางดาน IR and Diplomacy 

- เครือขายเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 
- ระบบการบริหารจดัการภายในงานวิเทศสัมพันธ 
- Call Center ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและสวนงาน 
- Mobile Application เพ่ือดาวนโหลดขอมูล 
- พัฒนา Website ๒ ภาษา 

- การสงเสริมและพัฒนาความรูใหกับ
บุคลากรดาน IR and Diplomacy 
- วิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนา
ในดานตางๆ เพ่ือการตัดสินใจ 

- ระบบเผยแพรขอมลูขาวสารและ
ประชาสมัพันธผลงานวิชาการและอ่ืน ๆ 
- พัฒนาชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
 

- สถาบันการศึกษา 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชน 

- สถาบันการศึกษา 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 

การพัฒนาคณาจารย 
และเจาหนาท่ี (ตอเน่ือง) 

 

พัฒนาและบูรณาการฐานขอมูล 
(มหาวิทยาลัยและสวนงาน) 

 

ปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ 

ระบบสื่อสารองคกรและ
ประชาสมัพันธ (ตอเน่ือง) 

๒๕
๕๙

 
๒๕

๖๐
 –

 ๒
๕๖

๑ 
๒๕

๖๒
 –

 ๒
๕๖

๓ 

หนวยศึกษา IR and 
Diplomacy (ตอเน่ือง) 

การบริหาร MOU / MOA เดิม 
(ท้ังในและตางประเทศ) 

การประชาสัมพันธและการตลาด 
(ตอเน่ือง) 

การแสวงหาความรวม
มือใหม 

 

สหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยน
บุคลากร (ตอเน่ือง) 

- แสวงหาชองทาง ประสานงาน และผลักดันบุคลากรสูเวทีวิชาการ
ระดับสากล เชน Reviewer of Inter. Journal / Visiting 
Professor / Guest Speaker / Advisor of Inter. Org. เปนตน 

สงเสริมและผลักดันบุคลากรสูเวทีระดับสากล 

- ระบบการรายงานผลกิจกรรม 
- จํานวนความรวมมือและกิจกรรม 
- อาจารยและนิสิตตางชาต ิ
- ผลงานวิชาการและการอางอิงผลงาน 

- การฟนฟู Inactive MOU / MOA 
- MOU / MOA Celebration 

- แสวงหาชองทาง ประสานงาน และผลักดันนิสิตสู
เวทีวิชาการระดบัสากล เชน การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานวิจัย หรือดําเนินกิจกรรมรวมกับ
นิสิตในตางสถาบัน 

สงเสริมและผลักดันนิสิตสูเวทีระดบัสากล 

- การเจาภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาต ิ
- การดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับองคกร
ระหวางประเทศ 

สรางความนาเช่ือถือของมหาวิทยาลัย 
ในเวทีนานาชาติ 

 

๕๗ 



๕๘ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 แผนท่ียุทธศาสตรดานงานวิเทศสัมพันธขางตน เปนการแสดงภาพรวมของประเด็นสําคัญตาง ๆ 

ครอบคลุมท้ังประเด็นท่ีจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน เพ่ือประโยชนตอการสรางพ้ืนฐานของการพัฒนา 

และประเด็นท่ีควรตองเสริมสรางและพัฒนา เพ่ือประโยชนตอการยกระดับศักยภาพการดําเนินงานดานวิเทศ

สัมพันธของมหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยสามารถสรุปยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานได ดังตอไปนี้ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร 

 ขอบเขตและเปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและ

กระบวนการบริหาร เปนยุทธศาสตรท่ีเนนการปรับปรุงแกไขระบบและกระบวนการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานวิเทศสัมพันธหรืองานการตางประเทศ ท้ังทางตรง

และทางออม ซ่ึงครอบคลุมประเด็นสําคัญ เชน ระบบการบริหารจัดการขอมูล ระบบการบริหารงานบุคคล 

ระบบการติดตอสื่อสารและการประสานงาน เปนตน   ขณะเดียวกัน ยุทธศาสตรนี้ไดมุงเนนการปรับปรุงแกไข

ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในการสงเสริมและสนับสนุนความเปนนานาชาติ

ของมหาวิทยาลัยบูรพา เชน สัญญาจางและสิทธิประโยชนของบุคลากรและนิสิตชาวตางชาติ และการเงินรับ/

การเงินจายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางสถาบัน/หนวยงาน  เปนตน  จากขอบเขตและ

เปาหมายของยุทธศาสตรดังกลาว  สามารถแจกแจงกลยุทธการดําเนินงานท่ีสําคัญได ดังตอไปนี้ 

 กลยุทธท่ี ๑.๑ การเสริมสรางและพัฒนาการบูรณาการขอมูลทางการบริหาร 

 กลยุทธท่ี ๑.๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบูรณาการเครือขายความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธท่ี ๑.๓ การปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเก่ียวของ 

 กลยุทธท่ี ๑.๔ การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร 

 จากกลยุทธขางตน สามารถแจกแจงตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ พรอมระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธดังกลาวได ดังตารางตอไปนี้ 

 

กลยุทธ / 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หนวยวัด ระยะเวลา/เปาหมาย 

ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 
หมายเหตุ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

กลยุทธท่ี ๑.๑ การเสริมสรางและพัฒนาการบูรณาการขอมูลทางการบริหาร 
๑.๑.๑ ฐานขอมลูความรวมมือและกิจกรรม
ท่ีมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และ
สอดคลองกันท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและ
สวนงาน 

ฐานขอมูล ๑ ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางตอเน่ือง 

ตองสามารถแสดงผล 
MOU / MOA เชน ทวีป 
ประเทศ สถาบัน/
หนวยงาน วันท่ีลงนาม  
ผูลงนาม จํานวน เปนตน 

๑.๑.๒ ฐานขอมลูบุคลากรและนิสติ
ชาวตางชาติท่ีมีความถูกตอง ครบถวน  
เปนปจจุบัน และสอดคลองกันท้ังในระดับ
มหาวิทยาลยัและสวนงาน 

ฐานขอมูล ๑ ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางตอเน่ือง 

ตองสามารถแสดงผล เชน 
ประเทศท่ีมา ระยะเวลา
ทํางาน หนวยงานท่ีสังกัด 
ประเภทของการจางหรือ
เขามาศึกษา เปนตน 



๕๙ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

กลยุทธ / 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หนวยวัด ระยะเวลา/เปาหมาย 

ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 
หมายเหตุ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๑.๑.๓ ฐานขอมลูการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนิสติของมหาวิทยาลัย 

ฐานขอมูล ๑ ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางตอเน่ือง 

ตองสามารถแสดงผล เชน 
จํานวน สังกัด สถาบัน/
หนวยงานท่ี วันเดือนป 
และระยะเวลาท่ีบุคลากร
และนิสติแลกเปลีย่น 

๑.๑.๔ ฐานขอมูลผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีมีความถูกตอง ครบถวน 
เปนปจจุบัน และสอดคลองกันท้ังในระดับ
มหาวิทยาลยั  และสวนงาน 

ฐานขอมูล ๑ ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางตอเน่ือง 

ตองสามารถแสดงผล เชน 
ประเภทของผลงาน ช่ือ
และสังกัดเจาของผลงาน 
แหลงท่ีผลงานปรากฏ 
จํานวนผลงานท่ีไดรับการ
อางอิง หรือนําไปใช
ประโยชนจริง เปนตน 

๑.๑.๕ ระบบการรายงานผลการดาํเนิน
กิจกรรมตาม MOU / MOA ท่ีทุกสวนงาน
สามารถรายงานผลได 

ระบบ ๑ ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางตอเน่ือง 

ควรกําหนดเปนแนว
ปฏิบัติใหทุกสวนงานตอง
รายงานผลกิจกรรมตาง ๆ 
ใหทราบทันทีหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมน้ัน ๆ 

๑.๑.๖ Website ๒ ภาษา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

Website ๑ ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางตอเน่ือง 

การปรับปรุง Website 
ตองพิจารณาตามเกณฑ 
Webometrics Ranking 
of World Universities 
เปนสวนประกอบ 

กลยุทธท่ี ๑.๒ การเสริมสรางและพัฒนาการบูรณาการเครือขายความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย 
๑.๒.๑ จัดตั้งเครือขายเจาหนาท่ีวิเทศ
สัมพันธระหวางสวนงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

เครือขาย ๑ มกีารประชุมรวมกันอยางนอย
ทุกไตรมาส 

 

๑.๒.๒ วิเคราะหและจดัโครงสรางการ
ทํางานภายในงานวิเทศสัมพันธใหเหมาะสม
กับบริบทการพัฒนา 

โครงสราง
ระบบงาน 

(ฉบับ) 

๑ ปรับปรุงตามความจําเปน โดย
พิจารณาจากบริบทการพัฒนา 

 

๑.๒.๓ บุคลากรและนิสิตมีการรับรูตอ 
งานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลยั 

ระดับการรับรู 
(รอยละ) 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ควรมีการสํารวจระดับการ
รับรูอยางตอเน่ืองทุกป 

กลยุทธท่ี ๑.๓ การปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเก่ียวของ 
๑.๓.๑ การศึกษาวิเคราะหและปรบัปรุง
แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลยัฯ ใหเอ้ือประโยชนตอการสราง
และพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการแบบ
นานาชาติ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ดําเนินการให
แลวเสร็จใน 

๒ ปงบ 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมตาม
ความจําเปน 

ประเด็นสําคญั เชน 
๑. การจางชาวตางชาต/ิ
การขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
๒. การเงินรบัการเงินจาย
กรณีจดักิจกรรมรวม
ระหวางสถาบัน/
หนวยงาน 



๖๐ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

กลยุทธ / 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หนวยวัด ระยะเวลา/เปาหมาย 

ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 
หมายเหตุ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๑.๓.๒ การศึกษาวิเคราะหและกําหนดแนว
ปฏิบัติในการลงนามความรวมมือระหวาง
สถาบัน/หนวยงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ดําเนินการให
แลวเสร็จใน 

๒ ปงบ 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมตาม
ความจําเปน 

เนนการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลยุทธท่ี ๑.๔ การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร 
๑.๔.๑ การจัดฝกอบรมภาษาตางประเทศ
ใหกับเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธและผูท่ี
เก่ียวของ 

ครั้ง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓  

๑.๔.๒ การจัดฝกอบรมความรูทางดาน IR 
และ Diplomacy ใหกับเจาหนาท่ีวิเทศ
สัมพันธและผูท่ีเก่ียวของ 

ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การบริหารจัดการความรวมมือ 

 ขอบเขตและเปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร   ยุทธศาสตรการบริหารจัดการความรวมมือ 

เนนการบริหารจัดการ MOU / MOA ท่ีมีอยูเดิมใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาอยางเปนระบบ รวมท้ังแสวงหา

ความรวมมือใหมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาในภาพรวม   ขณะเดียวกัน ยุทธศาสตรนี้

ครอบคลุมถึงการสรางและพัฒนาชองทางการสื่อสารและการตลาดเชิงรุก ตามแนวทาง “การตลาดสําหรับ

ภาครัฐ” (Marketing in Public Sector) และแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   จากขอบเขตและเปาหมายของ

ยุทธศาสตรดังกลาว สามารถแจกแจงกลยุทธการดําเนินงานท่ีสําคัญได ดังตอไปนี้ 

 กลยุทธท่ี ๒.๑ การบริหารจัดการเครือขายและความสัมพันธ 

 กลยุทธท่ี ๒.๒ การพัฒนาระบบการสื่อสารและการตลาดเชิงรุก 

 กลยุทธท่ี ๒.๓ การแสวงหาความรวมมือ 

 กลยุทธท่ี ๒.๔ การศึกษาทิศทางและแนวโนมการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต 

 จากกลยุทธขางตน สามารถแจกแจงตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ พรอมระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธดังกลาวได ดังตารางตอไปนี้ 

 

กลยุทธ / 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หนวยวัด ระยะเวลา/เปาหมาย 
ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หมายเหตุ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

กลยุทธท่ี ๒.๑ การบริหารจัดการเครือขายและความสัมพันธ 
๒.๑.๑ วิเคราะหและคดัแยก Inactive 
MOU / MOA ท่ีมีแนวโนมจะเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต พรอมท้ังฟนฟู
ความสัมพันธอีกครั้ง (ท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ) 

รอยละ - ๙๐ ๑๐๐ - - คัดแยกจาก Inactive 
MOU/MOA ท้ังหมด เพ่ือ
หา MOU/MOA ท่ีมีความ
เปนไปไดท่ีจะฟนฟูความ
รวมมือและเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย 



๖๑ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

กลยุทธ / 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หนวยวัด ระยะเวลา/เปาหมาย 
ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หมายเหตุ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๒.๑.๒ การสงเสริมกิจกรรม MOU/MOA 
Celebration ระหวางสถาบัน/หนวยงาน 

รอยละ - ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ดําเนินการในรูปแบบตางๆ 
เชน (๑) บันทึกขอความสง
ถึงสถาบัน/หนวยงานน้ันๆ 
ในวันครบรอบการลงนาม 
MOU หรือ (๒) จัด
กิจกรรมรวมกัน 

๒.๑.๓ การสงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางสถาบัน/หนวยงาน 

คน/ป - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๑. บุคลากรท้ังสาย
คณาจารยและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
๒. จํานวนบุคลากรท่ีนับ
ในแตละปตองไมซ้ํากับ
บุคลากรเดิม 

๒.๑.๔ การแลกเปลี่ยนนิสิตระหวาง
สถาบัน/หนวยงาน 

คน/ป - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ จํานวนนิสิตท่ีนับในแตละ
ปตองไมซ้ํากับนิสิตเดิม 

กลยุทธท่ี ๒.๒ การพัฒนาระบบการสื่อสารและการตลาดเชิงรุก 
๒.๒.๑ การพัฒนา Mobile Application 
สําหรับผูสนใจท่ัวไปเพ่ือการดาวนโหลด
ขอมูลของมหาวิทยาลยั 

ระบบ ๑ ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางตอเน่ือง 

๑. งานวิเทศสัมพันธ 
ระดับมหาวิทยาลัยเปน
ผูดูแลรับผิดชอบ โดย
สามารถประสานงานกับ
งานวิเทศสัมพันธของ 
สวนงานได 
๒. เนนการบูรณาการท้ัง
ในระดับมหาวิทยาลยัและ
ระดับสวนงาน 

๒.๒.๒ จัดตั้ง Call Center ท่ีเก่ียวของกับ
งานวิเทศสัมพันธ 

หนวย ๑ ดําเนินการตอเน่ือง 

๒.๒.๓ แผนประชาสัมพันธและการตลาด
ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีความเปนรปูธรรม
และไดรับการผลักดันจากผูบริหาร 

ฉบับ ๑ ดําเนินการตามแผนอยาง
ตอเน่ือง 

๒.๒.๔ จํานวนนิสิตตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึน  
จากการประชาสัมพันธหลักสตูรนานาชาติ 
สูสาธารณะ 

รอยละ - ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๓๐  

กลยุทธท่ี ๒.๓ การแสวงหาความรวมมือ 
๒.๓.๑ จํานวน MOU กับสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศท่ีอยูใน ๑๐๐ อันดับแรกของ
โลก และการดาํเนินกิจกรรมรวมกัน 

จํานวนสถาบัน - - ๕ ๕ ๕  

๒.๓.๒ จํานวน MOU กับหนวยงานระดับ
นานาชาติ และการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

จํานวน
หนวยงาน 

- - ๕ ๕ ๕  

กลยุทธท่ี ๒.๔ การศึกษาทิศทางและแนวโนมการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต 
การจัดตั้งหนวยศึกษา วิเคราะห และ
เผยแพรขอมลูขาวสารดาน IR and 
Diplomacy 

หนวย - ๑ ดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง 

เนนศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมการพัฒนา
ในดานตางๆ เพ่ือการ
ตัดสินใจ รวมท้ังเปนหนวย
สงเสริมและพัฒนาความรู
ทางดาน IR and 



๖๒ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

กลยุทธ / 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หนวยวัด ระยะเวลา/เปาหมาย 
ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หมายเหตุ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

Diplomacy ใหกับ
บุคลากรดานวิเทศสัมพันธ
และผูท่ีสนใจ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การยกระดับบุคลากรและนิสิตสูสากล 

 ขอบเขตและเปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร   ยุทธศาสตรการยกระดับบุคลากรสูสากล 

เปนยุทธศาสตรท่ีเนนแสวงหาชองทาง ประสานงาน และผลักดันบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ใหมี

สวนรวมและมีบทบาทในเวทีวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ   จากขอบเขตและเปาหมายของยุทธศาสตร

ดังกลาว สามารถแจกแจงกลยุทธการดําเนินงานท่ีสําคัญได ดังตอไปนี้ 

 กลยุทธท่ี ๓.๑ การยกระดับมหาวิทยาลัยสูเวทีนานาชาติ 

 กลยุทธท่ี ๓.๒ การสงเสริมและผลักดันบุคลากรสูเวทีนานาชาติ 

 กลยุทธท่ี ๓.๓ การสงเสริมและผลักดันนิสิตสูเวทีนานาชาติ 

 กลยุทธท่ี ๓.๔ การเสริมสรางความรูและทักษะทางการบริหารเครือขายและการทูต (สําหรับผูบริหาร) 

 จากกลยุทธขางตน สามารถแจกแจงตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ พรอมระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธดังกลาวได ดังตารางตอไปนี้ 

 

กลยุทธ / 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หนวยวัด ระยะเวลา/เปาหมาย 
ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หมายเหตุ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

กลยุทธท่ี ๓.๑ การยกระดับมหาวิทยาลัยสูเวทีนานาชาต ิ
๓.๑.๑ การจัดประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ พรอม Proceedings ท่ีไดรับ 
การเผยแพรในฐานขอมูลนานาชาติ 

จํานวน - ๑ ๑ ๒ ๒ ควรมีนักวิชาการและ/
หรือนิสิตตางชาติเขารวม
ไมนอยกวารอยละ ๔๐ 
ของผูเขารวมท้ังหมด 

๓.๑.๒ จํานวนงานวิจัย การบริการวิชาการ 
หรือกิจกรรม ท่ีรวมดาํเนินการกับองคกร
ระดับนานาชาต ิ

จํานวน - ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ จํานวนงานวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือ
กิจกรรม ท่ีนับแลวในป 
น้ัน ๆ จะไมนํามานับรวม
อีกในปถัดไป 

กลยุทธท่ี ๓.๒ การสงเสริมและผลักดันบุคลากรสูเวทีนานาชาติ 
๓.๒.๑ จํานวนคณาจารยท่ีไดรับเชิญใหเปน 
Reviewer ของวารสารระดับนานาชาติ 

จํานวน - - - ๕ ๕  

๓.๒.๒ จํานวนคณาจารยท่ีไดรับเชิญใหเปน 
Visiting Professor ในมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 
 

จํานวน - - - ๕ ๑๐  



๖๓ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

กลยุทธ / 
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หนวยวัด ระยะเวลา/เปาหมาย 
ตามตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 

หมายเหตุ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๓.๒.๓ จํานวนคณาจารยท่ีไดรับเชิญใหเปน 
Guest Speaker ในเวทีประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

จํานวน - - - ๕ ๑๐  

กลยุทธท่ี ๓.๓ การสงเสริมและผลักดันนิสิตสูเวทีนานาชาต ิ
๓.๓.๑ จํานวนผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบตางๆ ของนิสิตท่ีไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาต ิ

จํานวน - ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐  

๓.๓.๒ จํานวนกิจกรรมทางวิชาการในระดับ
นานาชาติท่ีนิสิตไดเขารวม 

จํานวน - - ๑๐ ๑๕ ๒๐  

กลยุทธท่ี ๓.๔ การเสริมสรางความรูและทักษะทางการบรหิารเครือขายและการทูต (สําหรับผูบริหาร) 
การจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการหรือ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการหรอืกิจกรรม
อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะทางการ
บริหารเครือขาย 

จํานวน - ๑ ๑ ๑ ๑  
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