กลยุทธ์และตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
(ตามมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
9 สิงหาคม 2556

วิสัยทัศน์
“สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อนาพาสังคมไทย
สู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ
พันธกิจ คือ ภารกิจโดยหน้าที่ และภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรให้พันธสัญญาว่าจะใช้เป็นกรอบ
ดาเนินงาน มี ๕ พันธกิจ ดังนี้
๑. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
๒. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นา
ที่มีทักษะสากล
๓. บริการวิชาการสู่สังคม
ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง
๔. ส่งเสริม สนับสนุนและธารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕.พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้

-2กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัย ในการสร้างผลงานและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่
สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทนาในประชาคมโลก
มหาวิทยาลัยวิจัย
หมายถึง :
๑. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ การวิจัย และพัฒนาแบบครบวงจร เป็นสากล
๒. มีสัดส่วนบัณฑิตศึกษามากกว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี
๓. มีแผนการศึกษาที่ต้องทาการวิจัยมากกว่า แผนการศึกษาที่ไม่ต้องทาการวิจัย
๔. มีวัฒนธรรมวิจัย และนิสิต บัณฑิต มีศักยภาพทางการวิจัย
๕. คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีสมรรถภาพนักวิจัย
ผลงานวิจัย
หมายถึง :
๑. มีผลงานวิจัยทางวิชาการรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นเผยแพร่
และนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
๒. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก
บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่
หมายถึง :
๑. มีผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร
/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ มีงานสร้างสรรค์บูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทย
๒. มีงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
๓. มีการบูรณาการองค์ความรู้หรือ สหสาขาวิชาชีพเพื่อการวิจัยและพัฒนา
บทบาทนาในประชาคมโลก
หมายถึง :
๑. มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์
๒. มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
/ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากล
๓. การยอมรับจากประชาคมโลก เช่น การประชุมนานาชาติหรือ workshop ระดับนานาชาติ
การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ
เป็นผู้ประเมินบทความ/โครงการวิจัยระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายนาหรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับนานาชาติ

-3ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวัฒนธรรมการวิจัยแบบครบวงจร
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทาง
การดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและ
ทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้อ
๒ หรือ ๓ ข้อ
๔ หรือ ๕ ข้อ
๖ ข้อ
๗ ข้อ
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
4

๒๕๕๗
4

๒๕๕๘
5

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
5
5

๒๕๖๑
5

๒๕๖๒
5

๒๕๖๓
5

-4ตัวชี้วัดที่ ๒ จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี
คาอธิบาย :
๑. สิทธิบัตร หมายถึง : ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาเต็มเวลาที่ได้รับสิทธิบัตร
๒. อนุสิทธิบัตร หมายถึง : ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาเต็มเวลาที่ได้รับอนุสิทธิบัตร
๓. งานสร้างสรรค์ หมายถึง : ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่นการแปลวรรณกรรมท่าราเพลง
(ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย)
สูตรการคานวณ
จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์
เกณฑ์การให้คะแนน : การแจงนับ
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
3

๒๕๕๗
3

๒๕๕๘
3

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
4
4

๒๕๖๑
4

๒๕๖๒
5

๒๕๖๓
5

-5ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ
คาอธิบาย :
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ/ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากล หมายถึง :
 คณาจารย์หรือบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากประชาคมโลก
ด้านการวิจัย เช่น การประชุมนานาชาติ หรือ Work Shop ระดับนานาชาติ การได้รับเชิญ
เป็นที่ปรึกษาและผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับนานาชาติ
เป็นผู้ประเมินบทความหรือโครงการวิจัยระดับนานาชาติ เป็นผู้บรรยายนา หรือเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัยระดับนานาชาติ การตีพิมพ์หนังสือ ตารา หรือการเขียนบทวิชาการ
(Book Chapter) ที่ได้รับการตีพิมพ์กับสานักพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 จานวนคณาจารย์หรือบุคลากรวิจัยหัวจริงทั้งหมด หมายถึง : จานวนคณาจารย์และนักวิจัย
ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนส่วนงานทางวิชาการที่มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ
คาอธิบาย :
ส่วนงานทางวิชาการทีม่ ีนักวิจยั ทีไ่ ด้รับรางวัลฯ หมายถึง : จานวนส่วนงานตามมาตรา 9 (3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ที่มีคณาจารย์หรือบุคลากรวิจัยที่ได้รับรางวัลตามข้อ 3.1
สูตรในการคานวณ
3.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ = นักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ X ๑๐๐
จานวนคณาจารย์หรือบุคลากรวิจัยทั้งหมด
3.2 จานวนส่วนงานทางวิชาการที่มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ
= การแจงนับ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
3.๑
3.๒

๒๕๕๖
0.70
8

๒๕๕๗
0.80
9

ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
0.90
1.00
1.10
10
12
14

๒๕๖๑
1.20
16

๒๕๖๒
1.30
18

๒๕๖๓
1.40
20

-6ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คาอธิบาย :
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หมายถึง : หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
= จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติ x ๑๐๐
จานวนหลักสูตรทัง้ หมด
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
55.00

๒๕๕๗
55.00

๒๕๕๘
60.00

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
60.00 65.00

๒๕๖๑
65.00

๒๕๖๒
70.00

๒๕๖๓
70.00

-7ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก
คาอธิบาย :
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก หมายถึง : นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก แผน ก (ทาวิทยานิพนธ์)
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข หมายถึง : นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก แผน ข (ไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์)
 นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหมด หมายถึง : นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก แผน ก และ แผน ข
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก = จานวนนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แผน ก x ๑๐๐
จานวนนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทัง้ หมด
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
55.00

๒๕๕๗
55.00

๒๕๕๘
60.00

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
60.00 65.00

๒๕๖๑
65.00

๒๕๖๒
70.00

๒๕๖๓
70.00

-8กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการทรัพยากรทั้งระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสังคม ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคมไทยและสากล
คาอธิบาย :
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หมายถึง :
๑. มีการสร้างงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและแผนงานในการพัฒนาประเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคม
๒. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อสร้างงาน/อาชีพ สร้างรายได้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสากล
๓. มหาวิทยาลัยและสังคมได้รับประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

-9ตัวชี้วัดที่ ๖ ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
คาอธิบาย :
การเผยแพร่งานวิจัยหมายถึง :
ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นมาตรฐาน
ที่มีผู้ตรวจสอบ (Peer Review) หรือได้นาเสนอในที่ประชุมวิชาการและเผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทรายงาน
การวิจัย (Proceedings) ของการประชุมนั้น
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน
Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

สูตรในการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x 100
Full-time Equivalent Instructor/Researcher : FTER

-10Full-time Equivalent Instructor/Researcher : FTER
หมายถึงอาจารย์ประจาเต็มเวลาเทียบเท่า/นักวิจัย ได้แก่ อาจารย์/นักวิจัย ประเภทข้าราชการพนักงาน
รวมทั้งอาจารย์/นักวิจัยที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษาหรือมีระยะเวลาทางานไม่ต่ากว่า 9 เดือน
ในกรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาทางาน 6 เดือนให้นับเป็น 0.5 คนรวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ
20
20
10

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
3.58

๒๕๕๗
3.78

๒๕๕๘
3.98

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
4.19
4.39

๒๕๖๑
4.59

๒๕๖๒
4.80

๒๕๖๓
5.00

-11ตัวชี้วัดที่ ๗ ค่าเฉลี่ย h-Index ของผลงานวิจัยทั้งหมด
คาอธิบาย :
ค่าเฉลี่ย h-Index หมายถึง : h-Index ที่ได้จากฐานข้อมูล Web of Science รวมของทั้งมหาวิทยาลัย
หารด้วย FTER
สูตรในการคานวณ
ค่าเฉลี่ย h-Index =

h-Index รวมทั้งมหาวิทยาลัยx
Full-time Equivalent Instructor/Researcher : FTER

Full-time Equivalent Instructor/Researcher : FTER
หมายถึงอาจารย์ประจาเต็มเวลาเทียบเท่า/นักวิจัย
ได้แก่ อาจารย์/นักวิจัย ประเภทข้าราชการพนักงาน
รวมทั้งอาจารย์/นักวิจัยที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษาหรือมีระยะเวลาทางานไม่ต่ากว่า 9 เดือน
ในกรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาทางาน 6 เดือนให้นับเป็น 0.5 คนรวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยของ

h-Index

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
0.20

๒๕๕๗
0.20

๒๕๕๘
0.30

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
0.30
0.60

๒๕๖๑
0.70

หมายเหตุ h-Index สืบค้นข้อมูลได้จาก http://apps.webofknowledge.com

๒๕๖๒
0.80

๒๕๖๓
1.00

-12ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือสร้างงานอาชีพหรือสร้างรายได้
คาอธิบาย :
การนับจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นาผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตาม
ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณี
ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว
ยกเว้นในกรณี ที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ากัน
สูตรในการคานวณ
ร้อยละของงานวิจัยที่ใช้กาหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศฯ = ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
73.20

๒๕๕๗
77.00

๒๕๕๘
80.80

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
84.80 88.60

๒๕๖๑
92.40

๒๕๖๒
96.20

๒๕๖๓
100
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กลยุทธ์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีคุณธรรม
เชี่ยวชาญในศาสตร์ มีความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
สามารถสร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่สังคม
คาอธิบาย :
คุณธรรม
หมายถึง : ความรับผิดชอบตนเอง/สังคมมีความซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเองสูง
หมายถึง : ดารงตนเป็นคนดี ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่าง
เชี่ยวชาญในศาสตร์
หมายถึง : โดดเด่นในวิชาชีพ รู้จริงทาจริงในศาสตร์นั้นๆ รู้ลึกทั้งด้านวิชาการ
และแนวปฏิบัติ
การบริหารจัดการ หมายถึง
: มีทักษะการบริหารจัดการในศาสตร์ของสากล พร้อมสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชานาญและมีภาวะผู้นา
ณประโยชน์ หมายถึง
:
๑. กระทาการใดๆของบัณฑิตที่เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม เป็นที่พึ่งของสังคม
๒. เป็นต้นแบบนาของผู้ปฏิบัติดีที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม

-14ตัวชี้วัดที่ ๙ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย :
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (
TQF : HEd.) หมายถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุม
อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สูตรในการคานวณ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิต
= ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทัง้ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
4.32

๒๕๕๗
4.42

๒๕๕๘
4.52

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
4.61
4.71

๒๕๖๑
4.81

๒๕๖๒
4.90

๒๕๖๓
5.00

-15กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิตประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ
ระดับสากล
คาอธิบาย :
ระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิตประสิทธิภาพสูง หมายถึง
:
๑. ระบบการเรียนการสอน ที่มีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒ ด้านความรู้
๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๑.๔ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑.๕ ด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และอยู่ในระดับดี ทุกตัวบ่งชี้
๓. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นสาคัญ บนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
๔. เป็นระบบการเรียนการสอนที่เน้นด้านทฤษฎี ปฏิบัติและการสร้างให้เกิดคุณค่าเพิ่ม
๕. ปัจจัยประกอบการเรียนการสอน มีความทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูง

-16ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุง
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร
ที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

-17เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)
มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)
มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

-182. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
2

๒๕๕๗
3

๒๕๕๘
3

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
3
4

๒๕๖๑
4

๒๕๖๒
4

๒๕๖๓
5

-19กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้
และสร้างความพร้อมให้มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกศาสตร์
คาอธิบาย :
คณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง
: คณาจารย์ที่มีค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การสอนจากนิสิต เฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบปีการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๕)
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ หมายถึง
: การที่สาขาวิชานั้น มีคณาจารย์ประจาที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อปี

-20ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านเกณฑ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศักยภาพในการถ่ายทอด
คาอธิบาย :
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสาเร็จของ
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 11.1 คณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง : คณาจารย์ที่มีค่าคะแนนผลประเมินคุณภาพ
การสอนจากนิสิตเฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบปีการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๕)
* ข้อมูลมาจากผลการประเมินในระบบสารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 11.2 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณเช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 14 ของ สมศ.
สูตรการคานวณ
11. 1 ร้อยละศักยภาพในการถ่ายทอด = จานวนคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด X ๑๐๐
จานวนคณาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
11. 2 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ = ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การพิจารณา
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

เกณฑ์การให้คะแนนสูตรคานวณที่ ๒
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน

-21ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
๒. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพ
ให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ.
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
11.๑
11.๒

๒๕๕๖
80.00
3.62

๒๕๕๗
83.00
3.82

ปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
86.00 88.00 89.00
4.02
4.21
4.41

๒๕๖๑
90.00
4.61

๒๕๖๒
93.00
4.80

๒๕๖๓
95.00
5.00

-22ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของภาควิชาหรือสาขาวิชาในคณะที่ไม่มีภาควิชาที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ประจา
ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
จานวนภาควิชาหรือสาขาวิชาในคณะที่ไม่มีภาควิชาที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาตราจารย์ x ๑๐๐
จานวนภาควิชาหรือสาขาวิชาในคณะที่ไม่มีภาควิชาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของภาควิชาหรือสาขาวิชาในคณะที่ไม่มีภาควิชาที่เปิดสอนที่มีอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
25

๒๕๕๗
30

๒๕๕๘
50

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
60
80

๒๕๖๑
85

๒๕๖๒
90

๒๕๖๓
100

-23กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
คาอธิบาย :
การพัฒนาระบบการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนและการแก้ปัญหาของนิสิต
ทั้งด้านการเรียนและด้านส่วนตัว หมายถึง : การดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการ อาคาร สถานที่ วัสดุและ
ครุภัณฑ์เพื่อทาให้เกิดสภาพที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Campus Life) ลดภาวะเครียด
และซึมเศร้าระหว่างการศึกษา โดยการจัดการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างทั่วถึง ครอบคลุม ปลอดภัยและ
เพียงพอกับการบริการนิสิต

-24ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับดัชนีความสุขของนิสิต
คาอธิบาย :
ศิลปะและวัฒนธรรม
เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบ วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะ
ที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและ
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
๑ . การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒ . สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์
๓ . ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔ . การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่าเสมอ
๕ . ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ – ๔ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๑
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน ๒
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน ๓
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน ๔
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน ๕
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
4

๒๕๕๗
4

๒๕๕๘
5

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
5
5

๒๕๖๑
5

๒๕๖๒
5

๒๕๖๓
5

-25กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างรายได้จากการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการทางด้าน
ความรู้ของสังคม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย :
ระบบบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง หมายถึง
:
๑. มีกระบวนการเชิงรุกในการบริการแบบครบวงจร
๒.
ผู้ให้บริการวิชาการมีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
๓. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงาน
๔. มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยาและมีศูนย์บริการให้คาปรึกษา แนะนา
๕. การบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้
ความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู้ หมายถึง
:
๑. เป็นที่พึ่งพาที่น่าเชื่อถือด้านคุณภาพวิชาการ
๒. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทางความรู้ของสังคมและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถแปลง
ความต้องการสู่การปฏิบัติ ส่งมอบบริการ และผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ รวมทั้งสามารถสานสัมพันธ์กับลูกค้า
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
๓. มีระบบการให้คาปรึกษาที่ออกแบบโดยเฉพาะสาหรับหน่วยงานนั้นๆ
๔. วิชาการที่ให้บริการมีความทันสมัยก้าวทันต่อบริบทและการเปลี่ยนแปลงของโลก

-26ตัวชี้วัดที่ ๑๔ จานวนรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการบริการวิชาการ
คาอธิบาย :
จานวนรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการบริการวิชาการหมายถึง
วิชาการของทุกส่วนงาน

: รายได้จากการให้บริการ

สูตรการคานวณ
จานวน = วิธีแจงนับ
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนรายได้ที่ได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
700

๒๕๕๗
750

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
800
850
900
950

๒๕๖๒
1,000

๒๕๖๓
1,050

-27กลยุทธ์ที่ ๘ สร้างเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศเน้นภูมิภาคอาเซียนเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ระดับสากล
๑. มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น
วิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และการสร้างหลักสูตรร่วมกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้น
ภูมิภาคอาเซียน
๒. เครือข่ายวิชาการอาจจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ องค์กรภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์การทางานและมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน

-28ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
คาอธิบาย :
เครือข่าย หมายถึง : บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงาน ของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ที่มีความร่วมมือและเกิดกิจกรรมจริงกับมหาวิทยาลัยบูรพา
สูตรการคานวณ
จานวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีกิจกรรมร่วมกันที่เกิดขึ้นจริง X ๑๐๐
จานวนเครือข่ายทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
60

๒๕๕๗
65

๒๕๕๘
70

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
75
80

๒๕๖๑
85

๒๕๖๒
90

๒๕๖๓
100

-29กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ
ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทะเล ศาสตร์ผู้สูงอายุ ศาสตร์ทางการศึกษา ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานการทางาน
ศาสตร์เกี่ยวกับภาษาตะวันออก ศาสตร์เกี่ยวกับภาคตะวันออก และศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
ศูนย์กลางความรู้ที่มีความเป็นเลิศ มี ๕
องค์ประกอบดังนี้
๑. ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ในเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ เรื่องต่อศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาคตะวันออกและประเทศ
๒. มีการบริหารจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน เพิ่มค่า โดยผ่านกระบวนการ เช่น
เวทีวิชาการประจาปี วารสารวิชาการ การตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เป็นต้น
และต้องนาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์หรือจดสิทธิบัตรเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและองค์กรต่อไป
๓. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในตาแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศและสากล
๔.
มีช่องทางในการถ่ายทอด / บริการองค์ความรู้ที่เป็นของศาสตร์นั้น และลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย แพร่หลาย
และครอบคลุม เช่น เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศาสตร์นั้น ๆ จัดสัมมนาวิชาการในศาสตร์นั้นๆ
๕. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสตร์นั้นๆ ทั้งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา หรือรวบรวมจาก
ในประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ

-30ตัวชี้วัดที่ ๑๖ จานวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศ
คาอธิบาย :
ศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางความรู้และมีความเป็นเลิศจะต้องประกอบด้วย ๕
องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ริเริ่มสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ ๓ เรื่อง
๒. มีการบริหารจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยผ่านกระบวนการ เช่น เวทีวิชาการประจาปี วารสารวิชาการ การตีพิมพ์บทความ
ในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เป็นต้น และต้องนาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์หรือจดสิทธิบัตร
๓. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับประเทศในตาแหน่งศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า ๒ คน และเป็นสากล
๔. มีช่องทางในการถ่ายทอด/บริการองค์ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายแพร่หลายและครอบคลุม เช่น เผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศาสตร์นั้นๆ จัดสัมมนาวิชาการในศาสตร์นั้นๆ
๕. เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่นระดับสากล
มีเครือข่ายศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
จานวนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ มีทั้งหมด ๗ ศาสตร์ ได้แก่
๑. ศาสตร์ทะเล
๒. ศาสตร์ผู้สูงอายุ
๓. ศาสตร์ทางการศึกษา
๔. ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานการทางาน
๕. ศาสตร์เกี่ยวกับภาษาตะวันออก (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน)
๖. ศาสตร์เกี่ยวกับภาคตะวันออก
๗. ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
สูตรการคานวณ :

การแจงนับ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
4

๒๕๕๗
4

๒๕๕๘
5

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
5
6

๒๕๖๑
6

๒๕๖๒
7

๒๕๖๓
7

-31กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้นิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ และทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
๑. นิสิต บัณฑิต บุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสาน ทานุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
๒. เปิดโอกาสให้บุคคลทุกภาคส่วนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
๓.
บูรณาการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม ไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
๔. มีหน่วยที่ให้บริการหรือบริหารจัดการเอกลักษณ์ของชาติ ที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
จากสังคม

-32ตัวชี้วัดที่ ๑๗ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
คาอธิบาย :
ศิลปะ
วัฒนธรรม และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจ ที่ดีงาม
ของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริม
สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจาต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคง
และยั่งยืน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

๒๕๕๗
4

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
5
5

๒๕๖๑
5

5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
4

๒๕๕๘
4

๒๕๖๒
5

๒๕๖๓
5

-33กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอื้อต่อการเรียนการสอนและวิจัย
และเป็นมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
คาอธิบาย :
ทรัพยากร หมายถึง

: บุคลากร งบประมาณ พัสดุ (ครุภัณฑ์/อาคารสถานที/่ อุปกรณ์)

การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
หมายถึง : การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
๑. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้หลายหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรคณาจารย์ อาจารย์ในสาขาเดียวกันอยู่ที่ส่วนงานเดียวกัน
๓. ครุภัณฑ์/สถานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการแก่สังคม
และมีการบารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยที่พึ่งตนเองได้ หมายถึง
:
๑. มีระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
๒. สามารถสร้างรายได้ จากการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
๓. มีระบบบริหารการเงิน/การคลังที่เข้มแข็งยึดธรรมาภิบาล และนาด้วยทีมบริหารมืออาชีพ
๔. มีนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบัติทางการเงิน การคลังที่เข้มแข็ง
๕. มีรายได้จากการให้บริการและการจัดการศึกษา
๖. มีผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่นามาจดสิทธิบัตรและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

-34ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร
๔. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๕. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้อ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
4

๒๕๕๗
4

๒๕๕๘
5

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
5
5

๒๕๖๑
5

๒๕๖๒
5

๒๕๖๓
5

-35กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์มีสมรรถนะสูงระดับสากล
และเป็นองค์กรอัจฉริยะ
คาอธิบาย :
องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง
:
๑. มีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดในองค์กร
๒.
มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา
และให้บริการ
๓. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย
๔. มีกิจกรรม/มาตรการ ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่อย่างสม่าเสมอ ทั้งในและ ต่างประเทศ
๕. สร้างองค์ความรู้เพื่อการสนองต่อการบริการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ หมายถึง
:
๑. มีแผนยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงาน/สาขาวิชา
จนถึงระดับบุคคล
๒. มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับทรัพยากร
๓. มีการจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดรับกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
๔. มีการบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์รวมทั้งยกระดับความสามารถบุคคล
๕. จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๖. มีการสร้างสมรรถนะของผู้นาให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
๗. มีระบบการประชาสัมพันธ์ และการตลาดที่สามารถสื่อสารองค์กรให้มหาวิทยาลัยที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
องค์กรอัจฉริยะ หมายถึง
:
๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยทันสมัยสามารถรองรับการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีบุคลากรทั้งระดับอาจารย์ บุคลากรสนับสนุน มีศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. นิสิต บัณฑิต มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
๔. มีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่โดดเด่น สามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ต่อภารกิจมหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศ
๕. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย กว้างขวาง และทั่วถึง

-36ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ร้อยละความสาเร็จของการเป็น Smart Buu ตามแผนแม่บท ICT ของมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย :
แผนแม่บท
ICT ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน :
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท

ICT

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
80

๒๕๕๗
80

๒๕๕๘
85

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
85
90

๒๕๖๑
90

๒๕๖๒
95

๒๕๖๓
100

-37กลยุทธ์ที่ ๑๓ สร้างมหาวิทยาลัยให้มีความแข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็ง
คาอธิบาย :
ความเข้มแข็งขององค์กร หมายถึง
:
๑. มีระบบบริหารจัดการรายได้ที่มีประสิทธิภาพ
๒.
ดาเนินการโดยทีมบริหารที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ
๓. ยึดหลักการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

บุคคลากรมีความสุข หมายถึง
๑.
มีระบบสวัสดิการเหมาะสม
มีความก้าวหน้า และเติบโตในสายงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บุคลากรมีความรักองค์กร มีความผูกพัน ทุ่มเทเพื่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย
บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรได้รับการดูแลสุขภาวะอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
สภาพแวดล้อม บรรยากาศในส่วนงานและมหาวิทยาลัยถูกสุขลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง หมายถึง
:
๑. มีวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง
๒. บุคลากรทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๓. บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้นแบบนาทางความรู้และปัญญา

-38ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ระดับความสาเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คาอธิบาย :
 การประเมินความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร เป็นการวัดที่มุ่งเน้น
ใน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑
. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์กร ได้แก่ ทิศทางขององค์กร (Direction)
ผู้นา (Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทางาน (Culture and Climate)
๒
. ความสาเร็จขององค์กร ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) การจูงใจ
(Motivation) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานและการกากับติดตาม (Coordination and
Control) และการทางานเป็นทีม (Teamwork)
๓. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก ( External Orientation)
และการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)
 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัด
20.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร
๒0.๒ ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
หมายเหตุ ให้มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการตามตัวชี้วัด

-39ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ระดับดัชนีความสุขของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
คาอธิบาย :
ดัชนีความสุข หมายถึง : ความสุขที่มีต่อการปฎิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในด้านสวัสดิการที่ได้รับ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ

:
สรุปผลรวมค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม

โดยที่
ระดับ ๕ หมายถึง
ดัชนีความสุขในระดับดีมาก
ระดับ ๔ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับดี
ระดับ ๓ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับปานกลาง
ระดับ ๒ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับน้อย
ระดับ ๑ หมายถึง ดัชนีความสุขในระดับน้อยมาก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับดัชนีความสุข
ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๖
3.50

๒๕๕๗
3.75

๒๕๕๘
4.00

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
4.25
4.50

๒๕๖๑
4.65

๒๕๖๒
4.75

๒๕๖๓
5.00

