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๑. คณุลกัษณะทีพ่ึงประสงคข์องผู้อํานวยการสถาบนัภาษา 
 ผู้อํานวยการมีฐานะเป็นผู้นําสูงสุดในสถาบัน มีหน้าที่เก่ียวกับการ
ดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน  ซึ่งพึงจัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ สนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พิจารณา
กลั่นกรองการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ  เป็นหน้าเป็นตา เป็นศักด์ิศรีของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 
การบริหารงานของผู้อํานวยการส่งผลต่อความเข็มแข็งและความเจริญก้าวหน้า
ของสถาบัน นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา 
อํานาจหน้าที่ และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ควรมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 
 ด้านคุณวุฒิและผลงาน ควรมีคุณวุฒิและผลงานที่เก่ียวข้องหรือเป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจของสถาบัน  และมีผลงานการบริหารเชิงประจักษ์ระดับ
ต่างๆ ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 
 ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ควรมีบุคลิกที่เหมาะสมทั้งด้านการครองตน 
ครองคนและครองงาน มีความน่าเช่ือถือ มีความมั่นคงทางอารมณ์ เสียสละ  
มีภาวะผู้นํา กล้าตัดสินใจ เที่ยงตรง โปร่งใส ยุติธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี  
มีคุณธรรมและจริยธรรม และ พึงสามารถนําการเปลี่ยนแปลงให้บังเกิด
ผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไม่มีมลทินมัวหมอง 
หรือความด่างพร้อยหรือปรากฏคุณลักษณะไม่เหมาะสมในเรื่องใดๆ รวมทั้ง ไม่
ปรากฏพฤติการณ์ของ การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบริวาร การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน การประพฤติมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การไม่
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม หรือการมีพฤติกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดี 
 ด้านคุณลักษณะที่เก่ียวกับงาน มีวัยวุฒิที่เหมาะสมที่สามารถทํางาน
เชิงรุก และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  มีความเท่าทันเทคโนโลยี
และความรู้ยุคใหม่ ใฝ่รู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันได้ มุ่งมั่น ทุ่มเท 
สามารถอุทิศตนต่องานของสถาบันอย่างเต็มที่  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งระดับภายใน 
ภายนอกและระดับนานาชาติ 
 
 
 

๓๕   
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๒. เป้าหมายเฉพาะด้านในการดําเนินงานของสถาบันภาษา มีดังนี้ 
 ก.  ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนิสิต 
 (๑)  มีหลักสูตรด้านภาษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือ
ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะด้านภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพาได้ และส่งผลให้นิสิตมีความสามารถผ่านการทดสอบด้านภาษาเพื่อได้
สิทธิในการเข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 (๒)  มีแบบทดสอบด้านภาษาที่มีการพัฒนาและยกระดับให้สามารถ
ใช้ทดแทนแบบทดสอบสากลหรือแบบทดสอบโดยสถาบันในประเทศที่มี
ช่ือเสียง และได้รับการยอมรับในวงกว้างมากข้ึน 
 (๓)  จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยียุคใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน   มีการบูรณาการ
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ผู้เรียน มีสถานฝึก
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ มีระบบให้บริการนิสิตและการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิสิตซึ่งมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่นิสิตเป็นศูนย์กลางและมี
ผลลัพธ์ของความพึงพอใจของนิสิตในระดับมาก  มีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ี
สถาบันกําหนด ความพึงพอใจของนิสิตและผู้ ใ ช้ บัณฑิตอยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันกําหนด  ใช้ระบบการประเมินการหลักสูตรที่เอ้ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยผลการประเมินแต่ละช่วงเวลาสะท้อนมาตรฐาน
คุณภาพและมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง 
 (๔)  คณาจารย์มีจํานวนที่เหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญจริงด้าน
ภาษา มีความสามารถในการถ่ายทอดและการสอน คณาจารย์ประจําพึงมี
สมรรถนะสูง สามารถดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นเมื่อครบกําหนดเวลา  
สามารถสร้างผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานภาระงานไม่ตํ่ากว่าที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ และ
คณาจารย์สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่สถาบันซึ่งช่วยให้สถาบันมีความ
มั่นคงหรือมีช่ือเสียง 
 ข.  ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 สถาบันมีระบบสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  กําหนดทิศ
ทางการวิจัยที่สอดคล้องกับศาสตร์และความเช่ียวชาญของสถาบัน มี
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยสัดส่วนงบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงกว่า
งบประมาณเงินรายได้จากวิทยาลัย  มีรายได้จากโครงการวิจัยหลังหักรายจ่าย
เพ่ือช่วยสนับสนุนวิทยาลัย กรณีใช้งบประมาณของวิทยาลัยเพ่ืออุดหนุนการ
วิจัยพึงได้ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าหรือมีคุณภาพ สถาบันพึงมีบทความวิจัยที่
คุณภาพสูงและตีพิมพ์ในวารสารระดับคุณภาพ คณาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับทุน
วิจัย และสามารถสร้างผลงานวิจัยที่นําไปสู่การเผยแพร่ หรือสู่การใช้ประโยชน์
เชิงประจักษ์       
 

๓๐   
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 ค.  ด้านการบริการวิชาการ 
 พันธกิจของสถาบันเป็นที่ต้องการของบุคคลและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สถาบันได้ สถาบันพึงมีนโยบายและ
ดําเนินการให้การบริการวิชาการด้านภาษาเป็นงานประจําที่มีลักษณะถาวร
อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้สุทธิให้แก่สถาบันในอัตราก้าวหน้า
อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ันต้อง มีผลงานการให้บริการทางวิชาการตาม
โครงการเฉพาะกิจหรือระยะสั้นที่สามารถสร้างรายได้สุทธิให้แก่สถาบันหรือ 
สร้างคุณค่าแก่สังคมเชิงประจักษ์ 
 ง.  ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 สถาบันพึงมีกิจกรรมหรือโครงการที่สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ตามบริบทของสถาบันอย่างต่อเน่ือง  
 จ.  ด้านการบริหาร 
 (๑)  สถาบันมีแผนธุรกิจที่ครอบคลุมการจัดหารายได้ในช่วง ๔ ปีซึ่ง
จําแนกเป็นรายปีด้วย เป็นแผนที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้สถาบันมีความ
มั่นคงทางการเงิน และมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยเป็นแผนที่เหมาะสมซึ่งสามารถขับเคล่ือนสถาบันให้
ตอบโจทย์ของประเทศหรือพ้ืนที่และของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งน้ี แผนดังกล่าวพึง
เน้นผลสัมฤทธ์ิเป็นหลัก มีลักษณะท้าทายด้วย และนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 (๒)  สถาบันมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีรายได้ซึ่งมีหลักประกันของความ
สม่ําเสมอหรือความก้าวหน้าของที่มาของรายได้ รายรับนอกจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาสูงขึ้น  มีรายจ่ายที่คุ้มค่า สมเหตุสมผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะ มี
รายได้สุทธิเป็นบวก ไม่มีหน้ีสินโดยไม่มีเหตุอันสมควร  มีรายงานทางการเงินที่
มีคุณภาพ และการตรวจสอบทางการเงินที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน  มีจํานวนอัตรา
บุคลากรท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ของสถาบัน บุคลากรที่ได้รับการสรรหามี
คุณภาพและมีสมรรถนะสูง คณาจารย์มีสัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด  คณาจารย์และบุคลากร
ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ มีกลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานและผลงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และนําผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานไปใช้เพ่ือขับเคลื่อนให้สถาบันเกิดความก้าวหน้า 
 (๔)  ระบบประกันคุณภาพและระบบการประเมิน ผลการประเมิน
คุณภาพระดับสถาบันผ่านการประเมินและดีกว่าปีที่ผ่านมา 
 (๕)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สถาบันต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สามารถรายงานและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมอย่างน้อยตาม
องค์ประกอบของหมวดต่างๆตามเกณฑ์ EdPEx โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้าน
ผลลัพธ์ 
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 (๕)  ระบบการบริหารงานในสถาบัน  สถาบันไม่แบ่งหน่วยงานหรือ
หน่วยงานย่อยของสถาบันมากเกินไป สังกัดของบุคลากรไม่กําหนดให้สังกัดตํ่า
กว่าสํานักงานผู้อํานวยการ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทางการบริหารใดท่ี
แตกต่างหรือนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษรในลักษณะของประกาศสถาบัน สร้างหรือสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมใน
การบริหารภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบริหารสถาบันและการ
ปฏิบัติงานของสถาบันต้องสอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
ภายใต้ความมีธรรมาภิบาล สถาบันต้องเปิดเผยประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติที่ส่งผลได้ผลเสียแก่บุคคลภายนอกและบุคลากร รวมทั้งต้องเปิดเผย
มติหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันและคณะกรรมการอ่ืนที่
สถาบันแต่งต้ังโดยให้เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน (ยกเว้นการประชุมลับหรือ
เอกสารลับ) 
๓. ปัญหาที่ต้องการให้คณบดีแก้ไข  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ของ
สถาบัน  ปีการศึกษาล่าสุด (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ในภาพรวม ด้าน Process 
อยู่ในระดับ band ๑/๘ ส่วนด้าน Result อยู่ในระดับ band ๑/๘ 
เช่นเดียวกัน (แม้ว่าจะอยู่ในระยะเริ่มต้น หากสถาบันเอาใจใส่และมุ่งมั่นแก้ไข
อย่างจริงจัง ผลประเมินมีโอกาสพัฒนาให้ดีขึ้น ) ดังน้ัน ผู้เข้ารับการสรรหาพึง
นําข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงทุกประเด็นมาพิจารณา โดยเสนอแนวทางในการ
ยกระดับผลการประเมินทุกหมวด พร้อมทั้งกําหนดค่าเป้าหมายที่คาดหวังใน
แต่ละปีในช่วง ๔ ปี ต้ังแต่ปีการศึกษาถัดจากปีที่เข้าดํารงตําแหน่ง เป็นต้นไป  
 นอกจากน้ัน ให้ผู้เสนอพิจารณาประเด็นปัญหาหรือโจทย์ ดังต่อไปน้ี 
โดยเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
กล่าวคือ 
 ก.  ด้านการจัดการศึกษา 
 (๑)  ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรของสถาบันให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 (๒)  พัฒนาแบบทดสอบด้านภาษาเพ่ือให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น 
 (๓)  การจัดการเรียนการสอน  ให้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลต่อการเรียนการสอน พิจารณาแนวทางการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ผสมผสานวิธีการต่างๆและการติดตามเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
โดยคํานึงถึงนิสิตเป็นศูนย์กลาง สอบทานระบบและกลไกที่ให้บริการนิสิตว่า
เพียงพอเหมาะสมและมีคุณภาพแล้วหรือไม่ ครอบคลุม ทั้ งห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือ (ที่ทันสมัย) ห้องสมุด และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ รวมทั้งการบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนการทํากิจกรรมของนิสิต  
กํากับดูแลการให้การเรียนการสอนและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปอย่าง
เหมาะสม อาทิ การจัดตารางเรียน พ้ืนที่การเรียนรู้ของนิสิต  

๓๕   
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 (๔)   คณาจารย์ ในภาพรวมพึงยกระดับการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ และเพ่ิมคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์ให้มีความทันสมัย
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถนําความรู้ไปสู่การ
บริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม 
 ข.  ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ พึงจัด
หรือปรับปรุงระบบกลไกการวิจัยให้เข้มแข็ง ที่จะส่งผลให้สถาบันมีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับคุณภาพเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่
มีศักยภาพสูงสามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สถาบันสามารถเป็นที่ พ่ึงของประเทศหรือพ้ืนที และ เพ่ิมการ
ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมผลงานการบริการวิชาการ  
 ค.  ด้านการบริหาร  
 (๑)  พึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทายของสถาบัน ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือนํามากําหนดทิศทางของสถาบันที่เป็น
รูปธรรม  
 (๒)  สถานการณ์การเงินของสถาบัน ควรเพ่ิมช่องทางของแหล่งรายได้
อ่ืนนอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/ส่วน
งาน พึงสอบทานและทบทวนว่ารูปแบบการบริหารการเงินที่เป็นอยู่เหมาะสม
กับสถานการณ์ของสถาบันในปัจจุบันหรือไม่  ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ
ภายในให้เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส คุ้มค่า คุ้มทุน ตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องเปิดเผยสถานการณ์ทางการเงิน
และรายรับรายจ่ายของสถาบันแก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 
 (๓)  ปรับปรุงการบริหารงานในสถาบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน อาทิ การบริหารงบประมาณให้โปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่เอ้ือประโยชน์
ต่อผู้บริหารเป็นการเฉพาะ การปรับปรุงการบริหารท่ีส่งผลให้สถาบันมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันเป็นที่ต้ัง  การกําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานของสถาบันในโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน การปรับปรุง
การสื่อสารภายในสถาบันที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีความก้าวหน้าที่เหมาะสม การปรับระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้
สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริง ชัดเจน และโปร่งใส  เป็นต้น 
 อน่ึง เป้าหมายท่ีกําหนด และปัญหาที่ต้องการผู้อํานวยการแก้ไข อาจ
มีความซ้ําซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน ผู้เสนออาจรวมเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการบริหารพร้อมในหัวข้อเดียวกันก็ได้ 

รวม ๑๐๐   
 

หมายเหตุ  
เกณฑ์การพิจารณา : ผูท้ี่เขา้รับการสรรหาฯ จะต้องได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

และคะแนนรวมเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 


