เกณฑ์การประเมินผู้เหมาะสมที่สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันภาษา
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

องค์ประกอบ
๑. คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถาบันภาษา
ผู้อํานวยการมีฐานะเป็นผู้นําสู งสุดในสถาบั น มีหน้าที่เกี่ยวกั บการ
ดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน ซึ่งพึงจัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ สนับสนุนการเข้าสู่ ตําแหน่งทางวิ ชาการของคณาจารย์ พิ จารณา
กลั่นกรองการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้ า งผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก รทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เป็นหน้าเป็นตา เป็นศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยและของประเทศ
การบริหารงานของผู้อํานวยการส่งผลต่อความเข็มแข็งและความเจริญก้าวหน้า
ของสถาบัน นอกจากคุณสมบั ติและลักษณะต้องห้ามที่กําหนดในข้ อบั งคับ
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดตํ า แหน่ง คุ ณ สมบั ติ วิ ธี ก ารสรรหา
อํานาจหน้าที่ และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ควรมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ ดังนี้
ด้านคุณวุฒิและผลงาน ควรมีคุณวุฒิและผลงานที่เกี่ยวข้องหรือเป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจของสถาบัน และมีผลงานการบริหารเชิงประจักษ์ระดับ
ต่างๆ ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี
ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ควรมีบุคลิกที่เหมาะสมทั้งด้านการครองตน
ครองคนและครองงาน มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงทางอารมณ์ เสียสละ
มี ภ าวะผู้ นํ า กล้ า ตั ด สิ น ใจ เที่ ย งตรง โปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และ พึ ง สามารถนํ า การเปลี่ ย นแปลงให้ บั ง เกิ ด
ผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไม่มีมลทินมัวหมอง
หรือความด่างพร้อยหรือปรากฏคุณลักษณะไม่เหมาะสมในเรื่องใดๆ รวมทั้ง ไม่
ปรากฏพฤติ ก ารณ์ ข อง การแสวงหาประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ บริ ว าร การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน การประพฤติมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การไม่
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม หรือการมีพฤติกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดี
ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน มีวัยวุฒิที่เหมาะสมที่สามารถทํางาน
เชิงรุก และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี มีความเท่าทันเทคโนโลยี
และความรู้ยุคใหม่ ใฝ่รู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันได้ มุ่งมั่น ทุ่มเท
สามารถอุ ทิ ศ ตนต่ อ งานของสถาบั น อย่ า งเต็ ม ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งระดับภายใน
ภายนอกและระดับนานาชาติ
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๒. เป้าหมายเฉพาะด้านในการดําเนินงานของสถาบันภาษา มีดังนี้
ก. ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนิสิต
(๑) มีหลักสูตรด้านภาษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อ
ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะด้านภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพาได้ และส่งผลให้นิสิตมีความสามารถผ่านการทดสอบด้านภาษาเพื่อได้
สิทธิในการเข้าศึกษาและสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) มีแบบทดสอบด้านภาษาที่มีการพัฒนาและยกระดับให้สามารถ
ใช้ ท ดแทนแบบทดสอบสากลหรื อ แบบทดสอบโดยสถาบั น ในประเทศที่ มี
ชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น
(๓) จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการใช้เทคโนโลยียุคใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน มีการบูรณาการ
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้เรียน มีสถานฝึก
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ มีระบบให้บริการนิสิตและการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิสิตซึ่งมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่นิสิตเป็นศูนย์กลางและมี
ผลลัพธ์ของความพึงพอใจของนิสิตในระดับมาก มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
สถาบั น กํ า หนด ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต อยู่ ใ นระดั บ ที่
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันกําหนด ใช้ระบบการประเมินการหลักสูตรที่เอื้อให้
เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยผลการประเมินแต่ละช่วงเวลาสะท้อนมาตรฐาน
คุณภาพและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
(๔) คณาจารย์มีจํานวนที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงด้าน
ภาษา มีความสามารถในการถ่ายทอดและการสอน คณาจารย์ประจําพึงมี
สมรรถนะสูง สามารถดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเมื่อครบกําหนดเวลา
สามารถสร้างผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานภาระงานไม่ต่ํากว่าที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ และ
คณาจารย์สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่สถาบันซึ่งช่วยให้สถาบันมีความ
มั่นคงหรือมีชื่อเสียง
ข. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สถาบั น มี ร ะบบสนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กํ า หนดทิ ศ
ทางการวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศาสตร์ แ ละความเชี่ ย วชาญของสถาบั น มี
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยโดยสัดส่วนงบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงกว่า
งบประมาณเงินรายได้จากวิทยาลัย มีรายได้จากโครงการวิจัยหลังหักรายจ่าย
เพื่อช่วยสนับสนุนวิทยาลัย กรณีใช้งบประมาณของวิทยาลัยเพื่ออุดหนุนการ
วิ จั ย พึ ง ได้ผ ลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค่า หรือ มี คุณ ภาพ สถาบั นพึ ง มีบ ทความวิ จั ย ที่
คุณภาพสูงและตีพิมพ์ในวารสารระดับคุณภาพ คณาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับทุน
วิจัย และสามารถสร้างผลงานวิจัยที่นําไปสู่การเผยแพร่ หรือสู่การใช้ประโยชน์
เชิงประจักษ์
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ค. ด้านการบริการวิชาการ
พันธกิจของสถาบันเป็นที่ต้องการของบุคคลและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สถาบันได้ สถาบันพึงมีนโยบายและ
ดําเนินการให้การบริการวิชาการด้านภาษาเป็นงานประจําที่มีลักษณะถาวร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างรายได้สุทธิให้แก่สถาบันในอัตราก้าวหน้า
อย่ า งสม่ํ า เสมอ นอกจากนั้ น ต้ อ ง มี ผ ลงานการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการตาม
โครงการเฉพาะกิจหรือระยะสั้นที่สามารถสร้างรายได้สุทธิให้แก่สถาบันหรือ
สร้างคุณค่าแก่สังคมเชิงประจักษ์
ง. ด้านการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันพึงมีกิจกรรมหรือโครงการที่สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ตามบริบทของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
จ. ด้านการบริหาร
(๑) สถาบันมีแผนธุรกิจที่ครอบคลุมการจัดหารายได้ในช่วง ๔ ปีซึ่ง
จําแนกเป็นรายปีด้วย เป็นแผนที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้สถาบันมีความ
มั่ น คงทางการเงิ น และมี แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยเป็นแผนที่เหมาะสมซึ่งสามารถขับเคลื่อนสถาบันให้
ตอบโจทย์ของประเทศหรือพื้นที่และของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ แผนดังกล่าวพึง
เน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก มีลักษณะท้าทายด้วย และนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง
(๒) สถาบันมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีรายได้ซึ่งมีหลักประกันของความ
สม่ําเสมอหรือความก้าวหน้าของที่มาของรายได้ รายรับนอกจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาสูงขึ้น มีรายจ่ายที่คุ้มค่า สมเหตุสมผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะ มี
รายได้สุทธิเป็นบวก ไม่มีหนี้สินโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีรายงานทางการเงินที่
มีคุณภาพ และการตรวจสอบทางการเงินที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
(๓) การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน มีจํานวนอัตรา
บุคลากรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของสถาบัน บุคลากรที่ได้รับการสรรหามี
คุ ณ ภาพและมี ส มรรถนะสู ง คณาจารย์ มี สั ด ส่ ว นคุ ณ วุ ฒิ แ ละตํ า แหน่ ง ทาง
วิชาการไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด คณาจารย์และบุคลากร
ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ มีกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มจํานวนผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานและผลงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และนําผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานไปใช้เพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันเกิดความก้าวหน้า
(๔) ระบบประกันคุณภาพและระบบการประเมิน ผลการประเมิน
คุณภาพระดับสถาบันผ่านการประเมินและดีกว่าปีที่ผ่านมา
(๕)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สถาบันต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ ส ามารถรายงานและวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม อย่ า งน้ อ ยตาม
องค์ ป ระกอบของหมวดต่ า งๆตามเกณฑ์ EdPEx โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า น
ผลลัพธ์
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(๕) ระบบการบริหารงานในสถาบัน สถาบันไม่แบ่งหน่วยงานหรือ
หน่วยงานย่อยของสถาบันมากเกินไป สังกัดของบุคลากรไม่กําหนดให้สังกัดต่ํา
กว่ าสํ านั กงานผู้ อํ านวยการ หลั กเกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติ ทางการบริ หารใดที่
แตกต่างหรือนอกเหนือจากที่ มหาวิทยาลัยกําหนดต้องจัดทําเป็นลายลั กษณ์
อักษรในลักษณะของประกาศสถาบัน สร้างหรือสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมใน
การบริหารภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบริหารสถาบันและการ
ปฏิ บัติงานของสถาบันต้ องสอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง
ภายใต้ความมีธรรมาภิบาล สถาบันต้องเปิดเผยประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติที่ส่งผลได้ผลเสียแก่บุคคลภายนอกและบุคลากร รวมทั้งต้องเปิดเผย
มติหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันและคณะกรรมการอื่นที่
สถาบันแต่งตั้งโดยให้เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน (ยกเว้นการประชุมลับหรือ
เอกสารลับ)
๓. ปัญหาที่ต้องการให้คณบดีแก้ไข
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ของ
สถาบัน ปีการศึกษาล่าสุด (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ในภาพรวม ด้าน Process
อยู่ในระดับ band ๑/๘ ส่วนด้าน Result อยู่ในระดับ band ๑/๘
เช่นเดียวกัน (แม้ว่าจะอยู่ในระยะเริ่มต้น หากสถาบันเอาใจใส่และมุ่งมั่นแก้ไข
อย่างจริงจัง ผลประเมินมีโอกาสพัฒนาให้ดีขึ้น ) ดังนั้น ผู้เข้ารับการสรรหาพึง
นําข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงทุกประเด็นมาพิจารณา โดยเสนอแนวทางในการ
ยกระดับผลการประเมินทุกหมวด พร้อมทั้งกําหนดค่าเป้าหมายที่คาดหวังใน
แต่ละปีในช่วง ๔ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษาถัดจากปีที่เข้าดํารงตําแหน่ง เป็นต้นไป
นอกจากนั้น ให้ผู้เสนอพิจารณาประเด็นปัญหาหรือโจทย์ ดังต่อไปนี้
โดยเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
กล่าวคือ
ก. ด้านการจัดการศึกษา
(๑) ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถาบั น ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
(๒) พัฒนาแบบทดสอบด้านภาษาเพื่อให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น
(๓) การจัดการเรียนการสอน
ให้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลต่อการเรียนการสอน พิจารณาแนวทางการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ผสมผสานวิธีการต่างๆและการติดตามเทคโนโลยีให้ทันสมัย
โดยคํานึงถึงนิสิตเป็นศูนย์กลาง สอบทานระบบและกลไกที่ให้บริการนิสิตว่า
เพี ย งพอเหมาะสมและมี คุ ณ ภาพแล้ ว หรื อ ไม่ ครอบคลุ ม ทั้ ง ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือ (ที่ทันสมัย) ห้องสมุด และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ รวมทั้งการบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนการทํากิจกรรมของนิสิต
กํ า กั บ ดู แ ลการให้ ก ารเรี ย นการสอนและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสม อาทิ การจัดตารางเรียน พื้นที่การเรียนรู้ของนิสิต
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(๔) คณาจารย์ ในภาพรวมพึง ยกระดับ การพัฒ นาศั ก ยภาพของ
คณาจารย์ และเพิ่มคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์ให้มีความทันสมัย
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถนําความรู้ไปสู่การ
บริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม
ข. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการ พึงจัด
หรือปรับปรุงระบบกลไกการวิจัยให้เข้มแข็ง ที่จะส่งผลให้สถาบันมีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมระดับคุณภาพเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่
มีศักยภาพสูงสามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สถาบั น สามารถเป็ น ที่ พึ่ ง ของประเทศหรื อ พื้ น ที และ เพิ่ ม การ
ดําเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผลงานการบริการวิชาการ
ค. ด้านการบริหาร
(๑) พึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทายของสถาบัน ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนํามากําหนดทิศทางของสถาบันที่เป็น
รูปธรรม
(๒) สถานการณ์การเงินของสถาบัน ควรเพิ่มช่องทางของแหล่งรายได้
อื่นนอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/ส่วน
งาน พึงสอบทานและทบทวนว่ารูปแบบการบริหารการเงินที่เป็นอยู่เหมาะสม
กับสถานการณ์ของสถาบันในปัจจุบันหรือไม่ ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ
ภายในให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใส คุ้มค่า คุ้มทุน ตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องเปิดเผยสถานการณ์ทางการเงิน
และรายรับรายจ่ายของสถาบันแก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
(๓) ปรั บปรุ งการบริ หารงานในสถาบั นให้ เหมาะสมกั บสถานการณ์
ปัจจุบัน อาทิ การบริหารงบประมาณให้โปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้บริหารเป็นการเฉพาะ การปรับปรุงการบริหารที่ส่งผลให้สถาบันมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันเป็นที่ตั้ง การกําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานของสถาบันในโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน การปรับปรุง
การสื่อสารภายในสถาบันที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีความก้าวหน้าที่ เหมาะสม การปรับระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้
สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริง ชัดเจน และโปร่งใส เป็นต้น
อนึ่ง เป้าหมายที่กําหนด และปัญหาที่ต้องการผู้อํานวยการแก้ไข อาจ
มีความซ้ําซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน ผู้เสนออาจรวมเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการบริหารพร้อมในหัวข้อเดียวกันก็ได้
รวม
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เกณฑ์การพิจารณา : ผูท้ ี่เข้ารับการสรรหาฯ จะต้องได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
และคะแนนรวมเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

