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ปีงบประมาณ 2564 - 2567
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แผนยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 

(ไดรับความเห็นชอบโดยประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา 



              

             
                

บทท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานและสภาพการณท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ความเปนมาคณะศึกษาศาสตร 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2534 ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ซ่ึงยกฐานะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ท้ังนี้

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีประวัติความเปนมา เริ่มตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งโรงเรียน 

ฝกหัดครูชั้นสูง ณ ซอยประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เม่ือป พ.ศ. 2492 จากนั้นไดรับ 

การยกฐานะข้ึนเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ในป พ.ศ. 2497 ตอมาไดขยายวิทยาเขตออกไปอีก 

2 แหง คือ วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขตบางแสน ซ่ึงกอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 นับเปน

จุดเริ่มตนของคณะศึกษาศาสตร อยางแทจริง ตอมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ไดรับการพัฒนามาเปนระยะ 

จนกระท่ังในป พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 สงผลใหวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 

เปลี่ยนฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และป พ.ศ. 2533 ไดมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ข้ึน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จึงไดรับ

การยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยบูรพา และไดประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาข้ึน  

เพ่ือดำเนินการผลิตบัณฑิตสายศึกษาศาสตร และท่ีเก่ียวของจนถึงปจจุบัน 
 

 การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร 

 ปรัชญา  

  สุโข ปฺญาปฏิลาโภ 

  ความไดปญญา ใหเกิดสุข 

 ปณิธาน  

  ความรูดี มีคุณธรรม นำสังคม 

 พันธกิจ 
 1. ผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ท่ีมีสมรรถนะแหงอนาคต และรองรับการพัฒนา
กำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2. วิจัยและผลิตนวัตกรรมการเรียนรูสูสังคมแหงความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 3. พัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ีผานบริการวิชาการ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
สรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

 

 



              

             
                

   วิสัยทัศน  

  “ขุมปญญาทางการศึกษาเพ่ือผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย  

  ท่ีมีสมรรถนะแหงอนาคต (Wisdom of Education for Producing Professional 

  Teachers, Educators, and Researchers with Competencies of the Future)” 

  คำอธิบาย 
  คณะศึกษาศาสตร เปนชุมชนแหลงการเรียนรูเพ่ือการบมเพาะและพัฒนาครู นักการศึกษา 
นักวิจัย ใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ
พัฒนากำลังคนของประเทศ สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน 
ผลิตภาพการจัดการศึกษา เปนครูนักการศึกษาและนักวิจัยมืออาชีพในยุค 4.0 

 
 อัตลักษณคณะศึกษาศาสตร 

  “ฉลาดรู ใฝศึกษา สื่อสารดี มีคุณธรรม” 

 เอกลักษณคณะศึกษาศาสตร 

  “เปนแหลงการเรียนรูศาสตรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแหงอนาคต” 

 คานิยมองคกร (Core Values) 

  “SMART EDU” 
  

S Social Responsibility สำนึกเพ่ือสังคม 

M Moral เพาะบมคุณธรรมชั้นครู 

A Adaptation เรียนรูทันสถานการณ 

R Relationship สานสัมพันธคร-ูศิษย 

T Technology and Innovation กาวติดนวัตกรรม 

E Expert กาวนำอยางเชี่ยวชาญ 

D Diversity ผสานความหลากหลาย 

U Unity สูเปาหมายเปนหนึ่งเดียว 

 

 สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) 

 “เปนผูนำในการผลิตบัณฑิตครู นักการศึกษา และนักวิจัย ระดับชาติ” 

 

 



              

             
                

 โครงสรางองคกรของคณะศึกษาศาสตร 

 คณะศึกษาศาสตร เปนสวนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีการปรับ

โครงสรางองคการตามการบริหารงานเปน 11 หนวยงาน ดังนี้ 

 1. สำนักงานคณบดี 
 2. สำนักงานจัดการศึกษา 
 3. ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 
 4. ภาควิชาการจัดการเรียนรู 
 5. ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 6. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต 
 7. ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 8. ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 9. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 10. ศูนยวิจัยและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 11. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 
 

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 
เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีมติ อนุมัติยุบโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

    โครงสรางการบริหาร 

   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 
  เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีมติ อนุมัติยุบโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
 

 

 

 

คณบดี คณะกรรมการ 
ประจำคณะศึกษาศาสตร 

รองคณบด ี ผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนาภาควิชา/ศูนย/สำนักงาน 

1. ฝายบริหาร 
2. ฝายวิชาการ 
3. ฝายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
4. ฝายยุทธศาสตรและการประกัน 
   คุณภาพ 
5. ฝายพัฒนานิสิตและฝกประสบการณ 
   วิชาชีพครู 
 

1. สำนักงานคณบด ี
2. สำนักงานจัดการศึกษา 
3. ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ 
 พัฒนาสังคม 
4. ภาควิชาการจัดการเรยีนรู 
5. ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
6. ภาควิชาวิจัยและจติวิทยาประยุกต 
7. ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
8. ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
9. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
10. ศูนยวิจัยและพัฒนาครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา 

1. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 



 
  

 ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล 
2. รองคณบดีฝายบริหาร ดร.เชวง  ซอนบุญ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ  ศิริสวัสดิ์ 
4. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ดร.อาพันธชนิต  เจนจิต 

(1 มิถุนายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563) 
  ดร.สุกัลยา  สุเฌอ 

(1 พฤศจิกายน 2563 – ปจจบุัน) 
5. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและฝกประสบการณ 

วิชาชีพครู 
ดร.เกษมสันต  เจริญพานิช 
 

6. รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

ดร.ธนะวัฒน  วรรณประภา 
 

7. หัวหนาภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒ ิ เพ็งพันธ 
8. หัวหนาภาควิชาการจัดการเรียนรู ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  ทองสอน 
9. หัวหนาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นคร  ละลอกน้ำ 

10. หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวทิยาประยุกต รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ  แหนจอน 
11. หัวหนาภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ดร.ปรัชนันท เจริญอาภรณวัฒนา 

12. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร  อ่ิมสวาสดิ์ 
13. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล 

(เปนผูกำกับดูแล) 
(23 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2563) 

  ดร.เชวง  ซอนบุญ 
(1 พฤศจิกายน 2563 – ปจจุบัน) 

14. ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ  กิตตกิารอำพล 
15. หัวหนาสำนักงานการศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมสันต  พานิชเจริญ 
16.  หัวหนาสำนักงานคณบดี นางสาวกชนุช  เจริญผล 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 



 
  

 คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
(รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล) 

ประธานกรรมการ 

2. ดร.บุญลือ  ทองอยู กรรมการผูทรงคุณวุฒภิายนอกคณะ 
3. ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพยคงคา กรรมการผูทรงคุณวุฒภิายนอกคณะ 
4. ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒภิายนอกคณะ 
5. ดร.จารุณี  ตนัติเวชวุฒิกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒภิายนอกคณะ 
6. วาท่ีรอยตรีอานนท สุขภาคกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 
7. รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ  ศิริสวัสดิ ์
กรรมการ 

8. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
ดร.อาพันธชนิต  เจนจิต 

กรรมการ 
(1 มิถุนายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563) 

 ดร.สุกัลยา  สุเฌอ กรรมการ 
(1 พฤศจิกายน 2563 – ปจจุบัน) 

9. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและ 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

กรรมการ 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมสันต  พานิชเจริญ 
10. รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนะวฒัน  วรรณประภา 
11. หัวหนาภาควิชาการอาชีวศึกษาและ 

พัฒนาสังคม 
กรรมการประเภทหัวหนาภาควิชา 

 รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ  กิตติการอำพล กรรมการประเภทหัวหนาภาควิชา 
(10 สิงหาคม 2563 – 12 ธันวาคม 2563) 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ  เพ็งพันธ กรรมการประเภทหัวหนาภาควิชา 
(14 ธันวาคม 2563 – ปจจุบัน) 

12. หัวหนาภาควิชาการจัดการเรียนรู 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  ทองสอน 

กรรมการประเภทหัวหนาภาควิชา 

13. หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวทิยาประยุกต 
รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาศ  แหนจอน 

กรรมการประเภทหัวหนาภาควิชา 

14. หัวหนาภาควชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ดร.นคร  ละลอกน้ำ 

กรรมการประเภทหัวหนาภาควิชา 

15. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร  อ่ิมสวาสดิ ์

กรรมการประเภทหัวหนาภาควิชา 

16. ผูชวยศาสตราจารยอิทธิเดช  นอยไม กรรมการประเภทผูแทนคณาจารยเต็มเวลาภายในคณะ 
17. ดร.สมศิริ  สิงหลพ กรรมการประเภทผูแทนคณาจารยเต็มเวลาภายในคณะ 
18. ดร.สุกัลยา  สุเฌอ 

 
กรรมการประเภทผูแทนคณาจารยเต็มเวลาภายในคณะ 
(15 มกราคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563) 

 ดร.อาพันธชนิต  เจนจิต กรรมการประเภทผูแทนคณาจารยเต็มเวลาภายในคณะ 
  (1 พฤศจิกายน 2563 – ปจจุบัน) 



 
  

19. รองคณบดีฝายบริหาร 
ดร.เชวง ซอนบุญ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

20. หัวหนาสำนักงานคณบดี 
นางสาวกชนุช  เจริญผล 

ผูชวยเลขานุการ 
 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

 



 
  

 แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 
 

วิสัยทัศน คำอธบิาย 
คณะศึกษาศาสตร  
ภาษาไทย: 

“ขุมปญญาทางการศึกษา 
เพ่ือผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ท่ีมีสมรรถนะแหงอนาคต” 

คณะศึกษาศาสตร เปนชุมชนแหลงการเรียนรูเพ่ือการบมเพาะและพัฒนาครู  
นักการศึกษา นักวิจัย ใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต  
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพัฒนากำลังคนของประเทศ  
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนผลิตภาพ
การจัดการศึกษา เปนครูนักการศึกษาและนักวิจัยมืออาชีพในยุค 4.0 

ภาษาอังกฤษ: 
Wisdom of Education for Producing Professional Teachers, 

Educators, and Researchers with Competencies 
of the Future 
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คณะศึกษาศาสตร 
ขุมปญญาทางการศึกษา 

เพ่ือผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ท่ีมีสมรรถนะแหงอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 1 : 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอความตองการของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและของประเทศ 
 
P1-Obj.1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากล 
P1-Obj.2 : ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความตองการพื้นที่ภาคตะวันออกและพัฒนากำลังคนของประเทศ 
P1-KR1-E  คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดอันดับความนิยมในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี อยูใน 5 อันดับแรก ของสถาบันการผลิตครู 
P1-KR2-E  รอยละผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
P1-KR3    รอยละของหลักสูตรที่สอดคลองเชิงพื้นที ่
P1-KR4    จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทีม่ีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 
P1-KR5    จำนวนหลักสูตรมีปริญญา (Degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 
P1-KR6-E จำนวนหลักสูตรนานาชาติในคณะศึกษาศาสตร 
P1-KR7    อัตราการไดงานทำของบณัฑิตในพืน้ทีบ่ริการของมหาวิทยาลัย 
P1-KR8-E ผลงานวจิัยของคณาจารยและนิสิตทีไ่ดรับการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ
P1-KR9-E จำนวนนสิิตตางชาตทิี่เขาศึกษาตอในคณะศึกษาศาสตร 

ยุทธศาสตรที ่2 :  
การขับเคล่ือนชุมชนแหงการเรียนรู และเปนท่ีพ่ึงของสถานศึกษาในภาคตะวันออก 
 
P2-Obj.1 : เปนศูนยกลางการวจิัยเพื่อการพัฒนาพืน้ที่ภาคตะวนัออก 
P2-KR1 จำนวน COE ทีส่นบัสนุนการพฒันาพืน้ที่ภาคตะวนัออก 
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คณะศึกษาศาสตร 
ขุมปญญาทางการศึกษา 

เพ่ือผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ท่ีมีสมรรถนะแหงอนาคต 

ยุทธศาสตรที ่3 : 
การพัฒนาสูองคกรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน 

 
P3-Obj.1 : เปนองคกรประสิทธิภาพสูง 
P3-Obj.2 : เปนองคกรที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยนื 
P3-Obj.3 : เปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบตอสังคม 
P3-KR1 คะแนนการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาตหิรือเทียบเคียงมุงสูระดับ TQC 
P3-KR2 ความยั่งยืนทางการเงิน 
P3-KR3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
P3-KR4 คะแนนการประเมิน Green University 
P3-KR5 จำนวนรางวลัดานชุมชนตนแบบพืน้ที่สีเขียว 
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แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2564 – 2567 

(รายละเอียดจำแนกตาม Platform และเปาหมายของ KR ในแตละปงบประมาณ) 
 

Platform 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอความตองการของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและของประเทศ 

P1-Obj1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานระดบัสากล P1-Obj2 : ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความตองการพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกและพัฒนากำลังคนของประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

P1-KR1 : คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดอันดับ 
ความนิยมในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของสถาบัน
การผลิตครู 

P1-KR4 : จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 

P1-KR7 : อัตราการไดงานทำของบัณฑิตในพืน้ทีบ่ริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

P1-KR2 : รอยละผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการรับรอง 
จากสภาวชิาชีพ 

P1-KR5 : จำนวนหลักสูตรมีปริญญา (Degree) ที่ม ี
การดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 

P1-KR8 : ผลงานวิจัยของคณาจารยและนิสิตทีไ่ดรับ 
การตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

P1-KR3 : รอยละของหลักสูตรที่สอดคลองเชิงพื้นที ่ P1-KR6 : จำนวนหลักสูตรนานาชาติในคณะศึกษาศาสตร P1-KR9 : จำนวนนิสิตตางชาตทิี่เขาศึกษาตอ 
ในคณะศึกษาศาสตร 

 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

P1-KR1-E คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดอันดับความนิยมในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของสถาบนัการผลิตครู 5 4 3 2 

P1-KR2-E รอยละผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากสภาวชิาชีพ 80 85 90 95 

P1-KR3 รอยละของหลักสูตรที่สอดคลองเชิงพื้นที ่ 85 90 95 100 

P1-KR4 จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการดำเนนิงานตามรูปแบบ EEC Model 1 1 1 1 

P1-KR5 จำนวนหลักสูตรมีปริญญา (Degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 15 16 17 18 

P1-KR6-E จำนวนหลักสูตรนานาชาติในคณะศึกษาศาสตร 2 2 4 4 

P1-KR7 อัตราการไดงานทำของบัณฑิตในพื้นทีบ่ริการของมหาวิทยาลัย 80 82 84 86 

P1-KR8-E ผลงานวิจัยของคณาจารยและนสิิตที่ไดรับการตีพิมพในระดบันานาชาต ิ 3 4 5 6 

P1-KR9-E จำนวนนสิิตตางชาติที่เขาศึกษาตอในคณะศึกษาศาสตร 5 5 5 5 
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Platform 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอความตองการของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและของประเทศ 

P1-Obj1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานระดบัสากล P1-Obj2 : ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความตองการพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกและพัฒนากำลังคนของประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
P1-KR1-E : คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดอันดับ 
ความนิยมในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของสถาบัน
การผลิตครู 

P1-KR4 : จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 

P1-KR7 : อัตราการไดงานทำของบัณฑิตในพืน้ทีบ่ริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

P1-KR2-E : รอยละผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการรับรอง 
จากสภาวชิาชีพ 

P1-KR5 : จำนวนหลักสูตรมีปริญญา (Degree) ที่ม ี
การดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 

P1-KR8-E : ผลงานวิจัยของคณาจารยและนิสติที่ไดรับ 
การตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

P1-KR3 : รอยละของหลักสูตรที่สอดคลองเชิงพื้นที ่ P1-KR6-E : จำนวนหลักสูตรนานาชาติใน 
คณะศึกษาศาสตร 

P1-KR9-E : จำนวนนิสิตตางชาติที่เขาศึกษาตอ 
ในคณะศึกษาศาสตร 

 

Program1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดบัสากล Program2 พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก 

Program3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะ
อนาคต 

Pg1-Obj1 สงเสริมศักยภาพผูเรียน และแรงงานในพื้นที ่ Pg2-Obj1 พัฒนาหลักสูตรสรางกำลังคนระดับสูงจาก
ความตองการของระบบเศรษฐกิจในพื้นที ่

Pg3-Obj1 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและ
ทักษะอนาคต 

Pg1-KR1 จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร  
(Non-degree) ที่ไดรับการรับรองสมรรถนะ 

Pg2-KR1 จำนวนสถานประกอบที่รับนสิิตเขาโครงการ 
CWIE/EEC model 

Pg3-KR1 จำนวนรายวชิา BUU – MOOCs (นับสะสม) 

Pg1-KR2 จำนวนแรงงานที่เขารับการรับรองสมรรถนะ 
(Reskill/Up-skill) 

Pg2-KR2 รอยละของสถานประกอบการในพื้นที ่
ภาคตะวันออกที่รับนสิิตเขาโครงการ CWIE/EEC model 

Pg3-KR2 จำนวนผูใชบริการBUU – MOOCs (นบัสะสม) 

Pg1-KR3 จำนวนหลักสูตรมีปริญญาที่ไดรับการรับรอง
ระดับสากล (เชน AUN – QA, ABEST21 หรือ WFME 
เปนตน) 

 Pg3-KR3 จำนวนบณัฑิตจิตอาสา (รอยละของนิสติระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด) 

ตัวอยางแผนงาน : ตัวอยางแผนงาน : ตัวอยางแผนงาน : 
- พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบตัรใหไดรับการรับรอง
สมรรถนะ 

- พัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 
CWIE/EEC Model 

- พัฒนารายวชิาใน Platform MOOCs 
- สรางและพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา 

- ยกระดับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากร 
ทางการศึกษาหรือบุคลากรวัยทำงาน (Re-skill/Up-skill) 
- สรางระบบหรือกลไกเพื่อใหหลักสูตรมีปริญญาไดรับ 
การรับรองระดับสากล 

- พัฒนาหลักสูตรผูประกอบการและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- ระบบกลัน่กรองสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่รับ
นิสิตเขาโครงการ CWIE/EEC Model 
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Platform 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล และการสรางบุคลากรคุณภาพสนองตอความตองการของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและของประเทศ 

P1-Obj1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานระดบัสากล P1-Obj2 : ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความตองการพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกและพัฒนากำลังคนของประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

P1-KR1-E : คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดอันดับ 
ความนิยมในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของสถาบัน
การผลิตครู 

P1-KR4 : จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
degree) ที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 

P1-KR7 : อัตราการไดงานทำของบัณฑิตในพืน้ทีบ่ริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

P1-KR2-E : รอยละผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการรับรอง 
จากสภาวชิาชีพ 

P1-KR5 : จำนวนหลักสูตรมีปริญญา (Degree) ที่ม ี
การดำเนินงานตามรูปแบบ EEC Model 

P1-KR8-E : ผลงานวิจัยของคณาจารยและนิสติที่ไดรับ 
การตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

P1-KR3 : รอยละของหลักสูตรที่สอดคลองเชิงพื้นที ่ P1-KR6-E : จำนวนหลักสูตรนานาชาติใน 
คณะศึกษาศาสตร 

P1-KR9-E : จำนวนนิสิตตางชาติที่เขาศึกษาตอ 
ในคณะศึกษาศาสตร 

 

Program4 การนำคณะศึกษาศาสตรสูการเปนที่ยอมรับในระดับสากล Program5 ยกระดบัคุณภาพและความเปนสากลของงานวิจัยผานความรวมมือการทำ
วิจัยกับสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ 

Pg4-Obj1 สรางการรับรูในตราสัญลักษณมหาวิทยาลยัในระดบัสากล Pg5-Obj1 สรางการรับรูในตราสัญลักษณมหาวิทยาลยัในระดบัสากล 
Pg4-KR1 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดบั
ใน 500 ลำดับแรกของโลก 

Pg5-KR1 จำนวนจำนวนงานวิจยั (สะสม) ที่มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางชาต ิ

Pg4-KR2 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดบั
ใน 500 ลำดับแรกของเอชีย 

Pg5-KR2 จำนวนงานวิจัยที่เผยแพรในฐานขอมูล Scopus/ISI ควอไทล 1 หรือ 2 

Pg4-KR3 จำนวนคร้ังในการนำเสนอตราสัญลักษณมหาวิทยาลยัในกิจกรรมระดับ
สากล 

 

ตัวอยางแผนงาน : ตัวอยางแผนงาน : 
- สงเสริมความรวมมือและสรางกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศที่ไดรับ 
การยอมรับระดับสากล 

- พัฒนาคณะทำงานรวมกับนักวิจัยในตางประเทศ 
- สงเสริม สนบัสนุน และสรางผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดบั 

- สรางการรับรูในตราสัญลักษณมหาวิทยาลยับูรพาในระดับสากล 
- แผนการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตรสูลำดับความนยิมในการศึกษาตอระดับ 
ปริญญาตรีของสถาบันการผลิตครู 

นานาชาต ิ
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Program1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดบัสากล 

Pg1-Obj1. สงเสริมศักยภาพผูเรียน และแรงงานในพืน้ที ่

ผลสัมฤทธิ ์
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg1-KR1 จำนวนหลักสูตรประกาศนยีบัตร (Non-degree) ทีไ่ดรับการรับรองสมรรถนะ 1 1 1 1 

Pg1-KR2 จำนวนแรงงานที่เขารับการรับรองสมรรถนะ (Re-skill/Up-skill) 30 45 60 75 

Pg1-KR3 จำนวนหลักสูตรมีปริญญาที่ไดรับการรับรองระดับสากล (เชน AUN – QA, ABEST21 หรือ WFME 
เปนตน) 

1 1 2 2 

 

Program2 พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

Pg2-Obj1. พัฒนาหลักสูตรสรางกำลังคนระดับสูงจากความตองการของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ผลสัมฤทธิ ์
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg2-KR1 จำนวนสถานประกอบที่รับนสิิตเขาโครงการ CWIE/EEC model  15 20 25 30 

Pg2-KR2 รอยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวนัออกที่รับนิสิตเขาโครงการ CWIE/EEC model 70 75 80 85 
 

Program3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 

Pg3-Obj1. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะอนาคต 

ผลสัมฤทธิ ์
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg3-KR1 จำนวนรายวชิา BUU – MOOCs (นับสะสม) 1 2 3 4 

Pg3-KR2 จำนวนผูใชบริการ BUU – MOOCs (นับสะสม) 30 60 90 120 

Pg3-KR3 จำนวนบัณฑติจิตอาสา (รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด) 5 10 15 20 
 

 

 

- 15 - 



 
  

Program4 การนำมหาวิทยาลยัสูการเปนที่ยอมรับในระดับสสากล 

Pg4-Obj1. สรางการรับรูในตราสัญลักษณมหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

ผลสัมฤทธิ ์
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg4-KR1 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับใน 500 ลำดบัแรกของโลก 1 1 2 2 

Pg4-KR2 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับใน 500 ลำดบัแรกของเอเชีย 1 2 3 4 

Pg4-KR3 จำนวนคร้ังในการนำเสนอตราสญัลักษณมหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล (รวม รร.สาธิตฯ) 6 6 6 6 
 

Program5 ยกระดบัคุณภาพและความเปนสากลของงานวิจัยผานความรวมมือการทำวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ 

Pg5-Obj1. สรางการรับรูดานคุณภาพงานวิจัยในระดับสากล 

ผลสัมฤทธิ ์
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg5-KR1 จำนวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางชาต ิ 1 1 2 2 

Pg5-KR2 จำนวนงานวิจัยที่เผยแพรในฐานขอมูล Scopus/ISI ควอไทล 1 หรือ 2 (รวม รร. สาธิตฯ) 3 3 3 3 
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Platform 2 : การขับเคล่ือนชุมชนแหงการเรียนรู และเปนท่ีพ่ึงของสถานศึกษาในภาคตะวันออก 

P2-Obj.1 : เปนศูนยกลางการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

P2-KR1 : จำนวน COE ทีส่นบัสนุนการพัฒนาพืน้ที่ภาคตะวันออก 
 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

P2-KR1 จำนวน COE ที่สนบัสนุนการพัฒนาพืน้ที่ภาคตะวนัออก (สะสม) - - 1 2 
 

Program1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกดวยงานวิจัยและนวัตกรรรม 
Pg1-Obj1 สงเสริมใหนักวิจัยปฏิบัติงานรวมกับผูใชประโยชนจากงานวิจัยและนวตักรรม 
Pg1-KR1    จำนวนโครงการบริการวิชาการที่พฒันาชุมชนภาคตะวันออก 
Pg1-KR2-E จำนวนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับชุมชน  
ตัวอยางแผนงาน : 
- สนับสนนุและดำเนนิการโครงการบริการวิชาการที่สรางมลูคาเพิ่มใหกับชุมชนภาคตะวันออก 
- สนับสนนุและดำเนนิการโครงการสงเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับชุมชน 

 

Program1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกดวยงานวิจัยและนวัตกรรรม 

Pg1-Obj1 สงเสริมใหนักวิจัยปฏิบัติงานรวมกับผูใชประโยชนจากงานวิจัยและนวัตกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg1-KR1 จำนวนโครงการบริการวชิาการที่พัฒนาชุมชนภาคตะวนัออก 3 4 5 6 

Pg1-KR2-E จำนวนโครงการสงเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับชุมชน  3 4 5 6 
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Platform 3 : การพัฒนาคณะสูองคกรที่มีคุณภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ 

P3-Obj1 : เปนองคกรประสิทธิภาพสูง P3-Obj2 : เปนองคกรที่มีการเติบโตอยางตอเน่ืองและ
ย่ังยืน 

P3-Obj3 : เปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ 
การรับผิดชอบตอสงัคม 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

P3-KR1 : คะแนนการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพ 
แหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดบั TQC 

P3-KR3 : คะแนนการประเมินคุณภาพและความโปรงใส 
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

P3-KR5 : จำนวนรางวัลดานชุมชนตนแบบพื้นทีส่ีเขียว 

P3-KR2 : ความยั่งยืนทางการเงนิ P3-KR4 : คะแนนการประเมิน Green University  

 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

P3-KR1 คะแนนการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดบั TQC 150 200 300 400 

P3-KR2 ความยั่งยืนทางการเงิน 6 6 10 10 

P3-KR3 คะแนนการประเมินคุณภาพและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 85 90 95 95 

P3-KR4 คะแนนการประเมิน Green University 4,000 5,000 5,500 6,000 

P3-KR5 จำนวนรางวลัดานชุมชนตนแบบพื้นทีส่ีเขียว 0 0 1 2 
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Platform 3 : การพัฒนาคณะสูองคกรที่มีคุณภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ 

P3-Obj1 : เปนองคกรประสิทธภิาพสูง P3-Obj2 : เปนองคกรที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน 

P3-Obj3 : เปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ 
การรับผิดชอบตอสงัคม 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

P3-KR1 : คะแนนการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพ 
แหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดบั TQC 

P3-KR3 : คะแนนการประเมินคุณภาพและความโปรงใส 
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

P3-KR5 : จำนวนรางวัลดานชุมชนตนแบบพื้นทีส่ีเขียว 

P3-KR2 : ความยั่งยืนทางการเงนิ P3-KR4 : คะแนนการประเมิน Green University  

 

Program1 มุงสูองคกรที่มีการบริหารจัดการเปนเลิศ Program2 พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพ 
รายรับ-รายจาย 

Program3 การเปนองคกรสีเขียวดานสถานที่และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

Pg1-Obj1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกร Pg2-Obj1 สรางสมความมั่นคงทางการเงินขององคกร Pg3-Obj1 สนับสนนุใหคณะศึกษาศาสตรมีพื้นทีส่ีเขียว
เพิ่มมากข้ึน 

Pg1-KR1 จำนวน New Believer ดานความเปนเลิศ Pg2-KR1 รอยละของรายไดที่มกีารเติบโต Pg3-KR1 รอยละการเพิ่มข้ึนของพื้นที่สีเขียว 
EdPEx Criteria & Assessor และ TQA Criteria & 
Assessor 

Pg2-KR2 รอยละของเงินรายไดสุทธิที่เพิ่มข้ึน Pg3-KR2 จำนวนกิจกรรมเพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม 
พลังงาน และความยั่งยืน 

Pg1-KR2 ผลคะแนนการประเมนิระดับ EdPEx   
ตัวอยางแผนงาน : ตัวอยางแผนงาน : ตัวอยางแผนงาน : 
- สงเสริม และสนับสนนุพัฒนา New Believer ดาน - สรางรายไดจากการดำเนินกิจกรรมวิจัย และบริการ - สรางพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายของพืชพรรณ 
EdPEx และ TQA วิชาการ - สรางและสงเสริมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม พลังงาน 
- สรางระบบและกลไกเพื่อรองรับการประเมิน EdPEx 
ระดับ 200 

- สรางวินยัการใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิดความคุมคา 
สูงสุด 

และความยั่งยืน 
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Program1 มุงสูองคกรที่มีการบริหารจัดการเปนเลิศ 

Pg1-Obj1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกร 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg1-KR1 จำนวน New Believer ดานความเปนเลิศ EdPEx Criteria & Assessor และ TQA Criteria & 
Assessor 

1 1 2 2 

Pg1-KR2 ผลคะแนนการประเมนิ EdPEx 200 200 250 300 

 
Program2 พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจาย 

Pg2-Obj1 สรางสมความมั่นคงทางการเงินขององคกร 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg2-KR1 รอยละของรายไดที่มีการเติบโต 4 4.5 5 5.5 

Pg2-KR2 รอยละของเงินรายไดสุทธิที่เพิ่มข้ึน 12 12 12 12 

 
Program3 การเปนองคกรสีเขียวดานสถานที่และโครงสรางพ้ืนฐาน 

Pg3-Obj1 สนับสนนุใหคณะศึกษาศาสตรมีพื้นทีส่ีเขียวเพิ่มมากข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg3-KR1 รอยละการเพิ่มข้ึนของพื้นที่สีเขียว 0.5 1 1.5 2 

Pg3-KR2 จำนวนกิจกรรมเพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม พลังงาน และความยัง่ยนื 3 4 5 6 
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Platform 3 : การพัฒนาคณะสูองคกรที่มีคุณภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ 

P3-Obj1 : เปนองคกรประสิทธภิาพสูง P3-Obj2 : เปนองคกรที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน 

P3-Obj3 : เปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ 
การรับผิดชอบตอสงัคม 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

P3-KR1 : คะแนนการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพ 
แหงชาติหรือเทียบเคียงมุงสูระดบั TQC 

P3-KR3 : คะแนนการประเมินคุณภาพและความโปรงใส 
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

P3-KR5 : จำนวนรางวัลดานชุมชนตนแบบพื้นทีส่ีเขียว 

P3-KR2 : ความยั่งยืนทางการเงนิ P3-KR4 : คะแนนการประเมิน Green University  

 

Program4 การเปนองคกรสีเขียวดานพลังงานและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Program5 การเปนองคกรสีเขียวดานของเสีย Program6 การเปนองคกรสีเขียวดานน้ำ 

Pg4-Obj1 สนับสนนุใหองคกรใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและใหความสำคัญในการจัดหาพลังงาน
ทดแทน 

Pg5-Obj1 สนับสนนุใหองคกรมีการจัดการของเสีย 
และการหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม 

Pg6-Obj1 สนับสนนุใหองคกรลดการใชน้ำและการนำ 
น้ำเสียกลบัมาใชใหม 

Pg4-KR1 การลดลงของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
เทียบจากป 63 (รอยละ) 

Pg5-KR1 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นที ่
คณะศึกษาศาสตรเทียบจากป 63 (รอยละ) 

Pg6-KR1 การลดลงของปริมาณการใชน้ำประปา 
เทียบจากป 63 (รอยละ) 

ตัวอยางแผนงาน : ตัวอยางแผนงาน : ตัวอยางแผนงาน : 
- สรางมาตรการลดปริมาณกการใชพลังงานไฟฟา - การคัดแยก และการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ

อันตราย 
- สรางมาตรการลดปริมาณการใชน้ำประปา 

- สรางเสริมการใชอุปกรณเพื่อสงเสริมการประหยัด
พลังงานไฟฟา 

- ลดปริมาณขยะจากกระดาษดวยการใชระบบสารสนเทศ
เพิ่มข้ึน 
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Program4 การเปนองคกรสีเขียวดานพลังงานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Pg4-Obj1 สนับสนนุใหองคกรใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใหความสำคัญในการจัดหาพลังงานทดแทน 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg4-KR1 การลดลงของปริมาณการใชพลงังานไฟฟาเทียบจากป 63 (รอยละ) 5 6 7 8 

 
Program5 การเปนองคกรสีเขียวดานของเสีย 

Pg5-Obj1 สนับสนนุใหองคกรมีการจัดการของเสียและการหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg5-KR1 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่ของคณะศึกษาศาสตรเทียบจากป 63 (รอยละ) 15 20 25 30 

 

Program6 การเปนองคกรสีเขียวดานน้ำ 

Pg6-Obj1 สนับสนนุใหองคกรลดการใชน้ำและการนำนำ้เสียกลบัมาใชใหม 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
ปงบประมาณ 

64 65 66 67 

Pg6-KR1 การลดลงของปริมาณการใชนำ้ประปาเทียบจากป 63 (รอยละ) 5 6 7 8 
 

 

******************************** 
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