
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมในภาคตะวันออก 

ประเทศไทย และอาเซียน

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี



ขั้นตอนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ศุกร์ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖          
            หารือภาพรวมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

ศุกร์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
             ประชุมผู้บริหาร เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์

ศุกร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖       
      พันธกิจวิจัย  การจัดการศึกษา
พุธ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖       
      พันธกิจวิจัย  การจัดการศึกษา  บริการวิชาการ
พุธ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖       
      ความรับผิดชอบต่อสังคม  การบริหารจัดการ  อื่นๆ

กรกฎาคม ๒๕๕๖
             เสนอขอความเห็นชอบแผนฯ จากสภามหาวิทยาลัย



วิสัยทัศน์

สร้างคนคุณภาพ  สร้างปัญญาให้แผ่นดิน

ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล

เพื่อนําพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน



พันธกิจ
๑.  สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่า

     ต่อการพัฒนาสังคม

๒.  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล 
     สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
     เป็นผู้นําที่มีทักษะสากล

๓.  บริการทางวิชาการสู่สังคม 
     ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง

๔.  ส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซ่ึงศิลปะวัฒนธรรม
     และความเป็นไทย

๕.   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่
      มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้
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๙๐ 

๑๐๐ 

๑.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบรหิารจัดการและ
วฒันธรรมการวจัิยแบบครบวงจร 

๒.  จํานวนสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตรหรอืงานสรา้งสรรคต์อ่ปี 
๓.  รอ้ยละของนักวจัิยทไีดรั้บรางวลัหรอืการยอมรับในเวทวีจัิย

ระดับนานาชาต ิ

๔.  สดัสว่นจํานวนผลงานวจัิยทไีดรั้บการเผยแพรต่อ่จํานวน
อาจารยป์ระจําเต็มเวลา 

๕.  รอ้ยละของจํานวนผลงานวจัิยทเีผยแพรแ่ละไดรั้บอา้งองิใน
ฐานขอ้มลูระดับสากลตอ่จํานวนผลงานวจัิยทเีผยแพรท่ังหมด 

๖.  รอ้ยละของงานวจัิยทใีชกํ้าหนดนโยบายหรอืพัฒนาประเทศ
หรอืสรา้งงานอาชพีหรอืสรา้งรายได ้

๗.  รอ้ยละของหลักสตูรบัณฑติศกึษา 

๘.  รอ้ยละของนสิติระดับบัณฑติศกึษา  แผน  ก 

๙.  รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑติทมีตีอ่บัณฑติของ
มหาวทิยาลัย 

๑๐.  รอ้ยละของหลักสตูรทผีา่นเกณฑ ์   TQF และ  BQF  

๑๑.  รอ้ยละความเชยีวชาญในศาสตร ์
๑๒.  รอ้ยละของศาสตรท์เีปิดสอนทมีอีาจารยป์ระจําดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการตังแตร่ะดับรองศาสตราจารยข์นึไป  

๑๓.  ระดับดัชนคีวามสขุของนสิติ 

๑๔.  ความประทับใจและความเชอืมันในคณุภาพการใหบ้รกิาร
วชิาการเพอืใหส้งัคมมคีวามสขุ 

๑๕.  จํานวนรายไดจ้ากการบรกิารวชิาการ 

๑๖.  รอ้ยละเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นวชิาการทมีกีจิกรรมที
เกดิขนึจรงิ 

๑๗.  จํานวนศาสตรท์ไีดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางความรู ้
และมคีวามเป็นเลศิ 

๑๘.  รอ้ยละของบคุลากรและนสิติทเีขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม  
การสบืสานศลิปะวฒันธรรมไทย 

๑๙.  จํานวนผลงานวจัิย/นวตักรรมในการสบืสานและอนุรักษ์
ศลิปะวฒันธรรมไทย 

๒๐.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบรหิารจัดการบน
พนืฐานของธรรมาภบิาล 

๒๑.  จํานวนรายไดร้วมของมหาวทิยาลัย 

๒๒.  จํานวนองคค์วามรูแ้ละพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
จนเป็นทพีงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

๒๓.  รอ้ยละของบคุลากรมผีลการดําเนนิงานบรรลผุลสมัฤทธิ
ตามเกณฑท์มีหาวทิยาลัยกําหนด 

๒๔.  ระดับดัชนคีวามสขุของคณาจารยแ์ละบคุลากร 

รอ้ยละของความสําเร็จ  ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  (ปีท ี ๒)    ตามแผนยทุธศาสตร ์ ๑๐  ปี 



BUU 2020

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
อธิการบดี

Outstanding in ASEAN

Excellent center

Intelligent organization

Quality-based

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
อธิการบดี



UNIVERSITY   PRODUCTION   LINE

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
อธิการบดี

Strategic Management
Man    Money    Material    Management

Risk

USR

Univ
Social

Respon

Academic
Services

Education Research



EDUCATION

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
อธิการบดี

BodyProfessional Mind

Strategic Management



RESEARCH

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
อธิการบดี

Professional
outstanding

Excellence
Center

Strategic Management



ACADEMIC  SERVICES

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
อธิการบดี

Intellectual
Property

Professional
Consultation

&
Continuing
Education

Business
Unit

Strategic Management



UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
อธิการบดี

Art & Culture 
Promotion &
Conservation

Community
Service

Global 
Concern

Strategic Management



ขั้นตอนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ศุกร์ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖          
            หารือภาพรวมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

ศุกร์ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
             ประชุมผู้บริหาร เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์

ศุกร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖       
      พันธกิจวิจัย  การจัดการศึกษา
พุธ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖       
      พันธกิจวิจัย  การจัดการศึกษา  บริการวิชาการ
พุธ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖       
      ความรับผิดชอบต่อสังคม  การบริหารจัดการ  อื่นๆ

กรกฎาคม ๒๕๕๖
             เสนอขอความเห็นชอบแผนฯ จากสภามหาวิทยาลัย



พันธกิจ
๑.  สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่า

     ต่อการพัฒนาสังคม

๒.  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล 
     สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
     เป็นผู้นําที่มีทักษะสากล

๓.  บริการทางวิชาการสู่สังคม 
     ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง

๔.  ส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซ่ึงศิลปะวัฒนธรรม

     และความเป็นไทย

๕.   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่
      มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้


